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WSTĘP 

 

Książka pt. „Współczesne problemy finansów, marketingu i 

transportu z perspektywy młodych uczonych” jest opracowaniem, w 

którym dążono do zaprezentowania najbardziej aktualnych i istotnych 

zagadnień, dostrzeżonych przez młodych przedstawicieli świata 

akademickiego, a zarazem często młodych uczestników rynku. Praca ta 

jest złożona z czterech części poświęconych odpowiednio problemom 

finansów (część I), prawa finansowego (część II), marketingu (część III) i 

transportu (część IV). 

Poszczególne rozdziały książki „Współczesne problemy finansów, 

marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych” napisało 35 

autorów reprezentujących 4 polskie ośrodki akademickie. Niektóre 

rozdziały mają charakter debiutów publikacyjnych. Większość autorów to 

młodzi naukowcy: doktoranci i studenci, którzy interesują się różnymi 

dziedzinami nauki i praktyki. 

Znaczna część opublikowanych w ramach niniejszej książki 

rozdziałów opiera się na referatach zaprezentowanych podczas 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy finansów 

i bankowości z perpsektywy młodych uczonych” oraz Ogólnopolskiej 

cyklicznej Konferencji Quo Vadis Marketingu i Transporcie, które odbyły 

się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 

Szczecińskiego w kwietniu 2016 roku, a głównymi organizatorami były 

Koło Naukowe „Euroeconomicus” działające przy Katedrze Bankowości 

i Finansów Porównawczych WZIEU US i Zakładzie Finansów 

Osobistych i Behawioralnych WZIEU US oraz Koło Naukowe 
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Komunikacji w Biznesie „KWB” działające przy Katedrze Marketingu 

Usług. 

Należy wyrazić nadzieję, że publikacja będzie służyć pogłębieniu 

wiedzy na temat współczesnych problemów finansów, marketingu i 

transportu. Ponadto powinna być użyteczna dla teoretyków i praktyków, 

również doktorantów i studentów, zajmujących się różnymi dziedzinami 

nauk społecznych i ekonomicznych. Wiele wątków przedstawionych w 

niniejszej książce warto kontynuować w ramach kolejnych prac 

badawczych i publikacji. 
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Agnieszka Dehnel 

Agnieszka Dehnel – Różnice kulturowe a zachowania młodych konsumentów 

RÓŻNICE KULTUROWE A ZACHOWANIA MŁODYCH  

KONSUMENTÓW 

 
Streszczenie: W artykule podjęto próbę określenia wpływu różnic kulturowych (wykorzystując 

tzw. wskaźnik męskości) na istotność kryteriów wyboru banku przez młodych konsumentów. W 

analizach wykorzystano wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów 

polskich i holenderskich. 

 

Słowa kluczowe: różnice kulturowe, kryteria wyboru banku, studenci polscy i holenderscy. 

 

Wprowadzenie 

 Znajomość zachowań konsumentów stanowić powinna podstawę 

konstruowania strategii każdego przedsiębiorstwa. „Stwierdzenie, że badania 

marketingowe są ważnym źródłem pozyskiwania informacji rynkowych i podstawą 

decyzyjną dla firm jest już dzisiaj prawdą trywialną”
1
. Badania zachowań konsumentów 

obejmują bardzo szeroki zakres – analizowane są zachowania w różnych branżach, w 

odniesieniu do różnych produktów czy też prowadzone są wśród różnych typów 

konsumentów. Nierzadko analizowany jest także wpływ na te zachowania szerokiej 

gamy czynników. Wśród nich warto wymienić różnice wynikające faktu pochodzenia 

konsumentów z różnych państw, miejscowości czy nawet grup społecznych. Istotnym 

obszarem badań są także analizy porównawcze zachowań konsumentów 

reprezentujących różne rynki geograficzne.  

 Celem artykułu jest identyfikacja wpływu różnic kulturowych (mierzonych tzw. 

wskaźnikiem męskości) na istotność kryteriów wyboru banku. Przeprowadzona zostanie 

analiza porównawcza zachowań studentów polskich i holenderskich. 

 

Różnice kulturowe a zachowania konsumentów 

 Różni autorzy zajmowali się problematyką różnic kulturowych rozumianych 

jako rozbieżności między konfiguracjami wyuczonych zachowań i rezultatów zachowań, 

których elementy składowe są wspólne członkom danego społeczeństwa i przekazywane 

w jego obrębie
2
. Przykładowo R. Gesteland

3
, przypisuje poszczególnym kulturom cechy 

charakteryzujące to, w jaki sposób przedstawiciele danej grupy zwykle się zachowują. 

Wyznaczył on cztery grupy przeciwstawnych cech, tj. propartnerstwo i 

                                                 
1 A. Olejniczuk–Merta, Prowadzenie badań marketingowych w krajach UE. Doświadczenia instytutu 

wewnętrznego i konsumpcji w Warszawie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu, Wrocław 2006. 
2 Szerzej: zob. m. in.: B. Koziński, R. Zenderowski, Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu.pl, Warszawa 

2012 s. 26; M. Budzanowska–Drzewiecka, A. S. Marcinkowski, A. Motyl–Adamczyk, Różnice kulturowe w 
komunikacji biznesowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 21-23. 
3 R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 

2000, s. 210-214 oraz s. 272-277. 
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protransakcyjność, monochroniczność i polichroniczność, ceremonialność i 

nieceremonialność oraz ekspresyjność i powściągliwość.  

 Jednym z najpopularniejszych autorów zajmujących się różnicami kulturowymi 

jest G. Hofstede, który na podstawie badania przeprowadzonego z udziałem 

pracowników IBM z różnych państw na świecie skonstruował wskaźniki modelu 

kulturowego. Pierwszym z nich jest tzw. wskaźnik dystansu władzy. Ma on na celu 

pokazanie, jaki stosunek do nierówności panujących w społeczeństwie mają ludzie 

żyjący w różnych krajach. Im niższy poziom tego wskaźnika, tym większa skłonność do 

demokratycznego podejścia do zjawiska nierówności i chęć rozwiązywania problemów 

na bazie konsultacji z członkami danej społeczności. Natomiast im wskaźnik dystansu 

do władzy jest wyższy, tym większa tendencja do utrzymywania władzy za pomocą 

rządów autorytarnych.  

Kolejnym stworzonym przez G. Hofstede wskaźnikiem jest wskaźnik 

indywidualizmu. Wysoki poziom tego wskaźnika oznacza, że przedstawiciele 

społeczeństwa koncentrują się na swoich sprawach. Cechują się oni tym, że są zamknięci 

na integrację z innymi, a relacje między nimi są luźniejsze niż w przypadku 

społeczeństw, w których poziom tego wskaźnika jest niski.  

 Na podstawie przeprowadzonego badania G. Hofstede zbudował również 

wskaźnik męskości, którego celem jest pokazywanie odmienności ról płciowych. W 

krajach charakteryzujących się wysokim poziomem tego wskaźnika można 

zaobserwować tendencję do współzawodnictwa, asertywności, materializmu, znacznej 

ambicji oraz do odczuwania silnej potrzeby władzy. W krajach tych role kobiety i 

mężczyzny są oddzielone i jasno określone. Natomiast w państwach z niskim poziomem 

wskaźnika męskości, nazywanych również feministycznymi, większą wagę przywiązuje 

się do relacji między ludźmi oraz jakości życia. Dlatego też ważna w takich sytuacjach 

jest skromność w życiu oraz troska o partnera. Role kobiety i mężczyzny nie są wówczas 

silnie oddzielone, a związki opierają się na partnerstwie.  

 Czwartym wymiarem kulturowym Hofstede jest wskaźnik unikania 

niepewności. Im wyższa jego wartość, tym większa skłonność do nieradzenia sobie z 

nowymi, nieznanymi sytuacjami (nieuregulowanymi przepisami czy regulacjami 

prawnymi). Skutkiem jest jednak duży stres oraz uczucie dyskomfortu psychicznego 

wywołanego brakiem przewidywalności.  Ostatnim, piątym wymiarem kulturowym 

Hofstede jest wskaźnik orientacji długoterminowej. Kraje z jego wysokim poziomem 

charakteryzują się tym, że jego mieszkańcy dużą wagę przywiązują do rozwijania cech 

mających znaczący wpływ na sytuację w przyszłości. Przykładami takich cech może być 

upór w działaniach lub prowadzenie oszczędnego życia. Po przeciwnej stronie są kraje, 

które bardziej troszczą się o to, co działo się w przeszłości albo o to, co dzieje się w 

teraźniejszości.  

 Analiza empiryczna powyższych wskaźników dokonana przez G. Hofstede 

pozwoliła mu na stwierdzenie, że państwa charakteryzują się dużym zróżnicowaniem 

kulturowym. Można zatem przypuszczać, że kultura, z której wywodzi się dany 

konsument może wywierać stały i długofalowy wpływ na jego zachowanie, również na 

rynku usług finansowych. Analiza wszystkich tych wskaźników pokazuje, że wśród 
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państw na świecie istnieje duże zróżnicowanie kulturowe, a kultura, z jakiej wywodzi się 

dana osoba, wywiera stały i długofalowy wpływ na jej zachowanie
4
. Dlatego też celem 

przeprowadzonych przez autorkę niniejszego artykułu badań empirycznych było 

określenie wpływu różnic kulturowych na zachowania młodych konsumentów na rynku 

usług bankowych
5
.  

  

Metodyka badania własnego 

 Celem identyfikacji wpływu różnic kulturowych na zachowania na rynku usług 

bankowych wśród studentów polskich i holenderskich przeprowadzone zostało badanie 

pierwotne. Decyzja o przeprowadzeniu badania wśród studentów holenderskich 

wynikała z dwóch powodów. Po pierwsze, poziom ubankowienia Holendrów jest 

wyższy niż Polaków, stąd poszukiwano takiego zakresu przestrzennego badania, który 

umożliwiłby analizę porównawczą zachowań Polaków w stosunku do zachowań 

konsumentów w wyżej rozwiniętym kraju. Po drugie, przeprowadzenie badań w 

Holandii umożliwił autorce pobyt w tym kraju w ramach programu Erasmus+. 

Projektując je postawiono hipotezę, która wskazuje, że różnice kulturowe, rozumiane 

jako różnice w konfiguracji wyuczonego zachowania i ich rezultatów, mają wpływ na 

istotność kryteriów, którymi kierują się studenci przy wyborze banku. Metoda 

badawcza, która została zastosowana w tym badaniu to ankieta internetowa. W związku 

z tym, że ankieta była przeprowadzana w dwóch państwach, konieczne okazało się 

zbudowanie formularza w dwóch wariantach językowych: polskim i angielskim. 

Kwestionariusz składał się z trzech części. Pierwsza z nich dotyczyła kryteriów wyboru 

banku i miała na celu zweryfikowanie faktu posiadania konta przez studenta oraz 

określenie kryteriów wyboru banku. Druga część identyfikuje różnice kulturowe 

występujące między studentami w obu badanych krajach. W kwestionariuszu znalazła 

się również metryczka, zawierająca pytania dotyczące płci, miejsca zamieszkania oraz 

źródeł pochodzenia dochodu.  

 Przy doborze do próby została zastosowana metoda nielosowa celowa, która 

charakteryzuje się subiektywnym wyborem respondentów, którzy mają zapewnić 

najszerszą i najpełniejszą bazę informacji. Warunkiem wyboru każdego z respondentów 

było to, aby był on studentem. W ramach wersji angielskiej wykorzystanej ankiety 

dodatkowo każdy z biorących udział musiał być studentem holenderskim. W sumie 

zostało uzupełnionych 120 ankiet, w tym 60 wśród studentów holenderskich oraz 60 

wśród polskich. Czas realizacji tego badania przypadał na okres od września 2015 do 

                                                 
4 M. Czerwonka, Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede, Szkoła Główna Handlowa w 

Warszawie, Warszawa 2015, s. 283-291.  
5 Godnymi podkreślenia badaniami prowadzonymi wśród młodych konsumentów są między innymi badania 
zrealizowane przez M. W. Gaczek, M. Kaczmarek, Poznański ośrodek akademicki: zachowania konsumenckie 

studentów, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015; L. Nowak, Uwarunkowania zachowań 

konsumenckich młodzieży akademickiej: eksploracja struktur ukrytych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Poznań 2009; T. Bernat, J. Korpysa, M. Kunasz, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i w 

wybranych krajach Europy środkowo–wschodniej, Wydawnictwo "Print Group" Daniel Krzanowski, 

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 136.  

http://ue-hip.pfsl.poznan.pl/ipac20/ipac.jsp?session=14J24061L398F.72116&profile=ks&uri=search=TL%7E%21Pozna%C5%84ski%20o%C5%9Brodek%20akademicki%20:%20zachowania%20konsumenckie%20student%C3%B3w%20/%20Wanda%20Maria%20Gaczek,%20Miros%C5%82awa%20Kaczmarek%20;%20%5brecenzent%20Anita%20Wolaniuk%5d.&term=Pozna%C5%84ski%20o%C5%9Brodek%20akademicki%20:%20zachowania%20konsumenckie%20student%C3%B3w%20/%20Wanda%20Maria%20Gaczek,%20Miros%C5%82awa%20Kaczmarek%20;%20%5brecenzent%20Anita%20Wolaniuk%5d.&aspect=subtab24&menu=search&source=%7E%21bae
http://ue-hip.pfsl.poznan.pl/ipac20/ipac.jsp?session=14J24061L398F.72116&profile=ks&uri=search=TL%7E%21Pozna%C5%84ski%20o%C5%9Brodek%20akademicki%20:%20zachowania%20konsumenckie%20student%C3%B3w%20/%20Wanda%20Maria%20Gaczek,%20Miros%C5%82awa%20Kaczmarek%20;%20%5brecenzent%20Anita%20Wolaniuk%5d.&term=Pozna%C5%84ski%20o%C5%9Brodek%20akademicki%20:%20zachowania%20konsumenckie%20student%C3%B3w%20/%20Wanda%20Maria%20Gaczek,%20Miros%C5%82awa%20Kaczmarek%20;%20%5brecenzent%20Anita%20Wolaniuk%5d.&aspect=subtab24&menu=search&source=%7E%21bae
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stycznia 2016 roku. Natomiast zakres czasowy obejmował lata od 2001 do 2016, zaś 

zakres przestrzenny przeprowadzonych badań to Poznań i Nijmegen.  

 

Wpływ różnic kulturowych na wybór banku 

 Analizę wpływu różnic kulturowych na wybór banku przez studentów 

poprzedzona zostanie identyfikacją istotności kryteriów wyboru banku przez studentów 

polskich i holenderskich. Następnie zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące 

jednego ze wskaźników modelu kulturowego Hofstede - wskaźnik męskości (z racji 

ograniczeń objętościowych w artykule pominięte zostaną pozostałe wskaźniki).  

 Jak wynika z przeprowadzonych badań własnych, najistotniejszymi kryteriami 

wyboru banków przez studentów ogółem są ceny oferowanych usług, możliwość 

korzystania z aplikacji mobilnej oraz jakość strony internetowej. Natomiast najmniej 

istotnym aspektem okazuje się wystrój wewnętrzny i zewnętrzny banku. Może być to 

spowodowane faktem, że obecnie coraz więcej operacji dokonywanych jest przez 

młodych konsumentów za pośrednictwem Internetu (rysunek 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kryteria wyboru banków przez studentów
6 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Analizując poziom istotności kryteriów wyboru banku wśród studentów 

polskich i holenderskich można zauważyć, że dla Polaków najważniejszymi są w 

kolejności: cena oferowanych usług, zakres oferowanych usług i efektywna obsługa 

                                                 
6 Oceny dokonane zostały w skali 5-stopniowej, od 1 – nieważne, do 5 – bardzo ważne. 
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klienta, zaś dla Holendrów możliwość korzystania z aplikacji mobilnej, podobnie jak dla 

Polaków ceny, a także jakość strony. 

 Należy podkreślić, że największe różnice w ocenie kryteriów wyboru między 

studentami z Polski, a studentami z Holandii występują w przypadku efektywnej obsługi 

klienta, reklamy banku, pozytywnej opinii innych klientów, poziomu ceny, zakresu 

oferowanych usług oraz renomy banku. W każdym przypadku są to kryteria 

zdecydowanie ważniejsze dla Polaków niż Holendrów. Jedynie w przypadku ważności 

reklamy banku, większą wagę do tego kryterium przywiązują Holendrzy. Natomiast 

najbardziej zbliżone opinie studenci z obu krajów wyrażają wobec kraju pochodzenia 

banków oraz jakości strony internetowej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Kryteria wyboru banku przez studentów polskich i holenderskich 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Celem identyfikacji różnic dotyczących poziomu męskości między studentami 

polskimi, a holenderskimi wykorzystane zostały opinie studentów w zakresie dwóch 

twierdzeń:  

 miejsce kobiety jest w kuchni,  

 mężczyzna powinien być głową rodziny. 

W obu przypadkach respondenci wyrażali swoje opinie wykorzystując pięciostopniowa 

skalę Likerta (od całkowicie się nie zgadzam do całkowicie się zgadzam)
7
.  

                                                 
7 Warto zauważyć, że wykorzystane do konstrukcji wskaźniki męskości stwierdzenia są mniej liczne niż 

zaproponowane przez G. Hofstede. Jednak większa liczba stwierdzeń doprowadziłaby do znacznego 

wydłużenia kwestionariusza, co mogłoby negatywnie wpłynąć na rzetelność udzielanych odpowiedzi. 
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Analizując stosunek studentów polskich i holenderskich do obu 

wykorzystanych w badaniu stwierdzeń można zauważyć, że ich poglądy wobec 

pierwszego ocenianego zdania „miejsce kobiety jest w kuchni” są dość podobne. 

Zarówno Polacy, jak i Holendrzy najczęściej nie zgadzają się z tym twierdzeniem (w 

obu przypadkach 82% wskazań). Z kolei wyraźne różnice w opiniach studentów 

odnotowano w zakresie drugiego stwierdzenia „mężczyzna powinien być głową 

rodziny”. Wśród studentów z Polski zwolennikami tego poglądu jest 47% osób, 

natomiast wśród Holendrów – jedynie 13%. 

 W oparciu o powyższe stwierdzenia w dalszej kolejności został wyliczony 

syntetyczny wskaźnik męskości obrazujący postawy polskich i holenderskich studentów. 

Można zauważyć, że studenci z Holandii są bardziej feministyczni niż z Polski, 

ponieważ zdecydowanie większy odsetek studentów charakteryzuje się niskim 

poziomem wskaźnika męskości. Wśród polskich studentów najczęściej występują ci o 

średnim jego poziomie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Wskaźnik męskości polskich i holenderskich studentów 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Porównując kryteria wyboru banku przez studentów polskich i holenderskich z 

uwzględnieniem wskaźnika męskości można zauważyć, że:  

 W przypadku studentów charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem męskości 

można zauważyć, że największe różnice między Polakami i Holendrami pojawiają 

się w zakresie takich kryteriów jak dostępność banku, zakres oferowanych usług 

oraz kraj pochodzenia banku. Co więcej Polacy charakteryzujący się wysokim 

poziomem analizowanego wskaźnika przywiązują do tych kryteriów zdecydowanie 

większą wagę niż studenci holenderscy (rysunek 4). 

 Dla studentów polskich i holenderskich cechujących się średnim poziomem 

wskaźnika męskości największe różnice występują dla pozytywnej opinii innych 

klientów, ceny oferowanych usług oraz reklamy banku.  O ile jednak pierwsze dwa 

kryteria są zdecydowanie ważniejsze dla Polaków, o tyle reklama banku jest 

istotniejsza dla studentów holenderskich, którzy znaleźli się w tym segmencie 

(rysunek 5). 
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 Wśród studentów o niskim poziomie wskaźnika męskości można również zauważyć 

znaczne różnice. Dotyczą one przede wszystkim ważności takich aspektów 

funkcjonowania banku jak pozytywna opinia innych klientów, reklama banku, kraj 

jego pochodzenia oraz możliwości z korzystania z aplikacji mobilnej. Z wyjątkiem 

opinii innych klientów wymienione czynniki są zdecydowanie bardziej istotne dla 

studentów z Holandii niż z Polski (rysunek 6). 

 Największe różnice w ocenie istotności kryteriów wyboru banku między studentami 

polskimi i holenderskimi występują w odniesieniu do renomy banku. Niezależnie od 

analizowanego segmentu (studenci o niskim, średnim, wysokim poziomie 

wskaźnika męskości) czynnik ten oceniany jest wyżej przez Polaków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Kryteria wyboru banku przez studentów polskich i holenderskich 

cechujących się wysokim wskaźnik męskości 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Rysunek 5. Kryteria wyboru banku przez studentów polskich i holenderskich 

charakteryzujących się średnim wskaźnikiem męskości 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6. Kryteria wyboru banku przez studentów polskich i holenderskich 

charakteryzujących się niskim wskaźnikiem męskości 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Biorąc pod uwagę zaprezentowane w niniejszym artykule rozważania można 

stwierdzić, że hipotezę postawioną na etapie projektowania badań (zob. Metodyka badań 

własnych) zweryfikowano pozytywnie. Wyniki badań wskazują bowiem, że różnice 

kulturowe, rozumiane jako różnice w konfiguracji wyuczonego zachowania i ich 

rezultatów, mają wpływ na istotność kryteriów, którymi kierują się studenci przy 

wyborze banku. Oczywiście hipoteza ta jest prawdziwa dla jednego z wymiarów 

kulturowych wyróżnionych przez Hofstede – wskaźnika męskości. 

 

Podsumowanie 

Analiza wyników otrzymanych w przeprowadzonym badaniu pozwala 

stwierdzić, że najistotniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze danego banku 

przez studentów ogółem są: cena oferowanych usług, możliwość korzystania z aplikacji 

mobilnej oraz jakość strony internetowej. Ponadto analizując jeden ze wskaźnik 

wymiarów kultury G. Hofstede – wskaźnik męskości okazało się, że postawy polskich 

studentów są mniej feministyczne niż holenderskich. W Holandii najwięcej studentów 

charakteryzuje się bowiem niskim poziomem wskaźnika męskości. Natomiast studenci 

w Polsce charakteryzują się najczęściej średnim jego poziomem.  

Dla Polaków niezależnie od poziomu wskaźnika męskości najistotniejszym 

kryterium wyboru banku jest cena, zakres oferowanych usług oraz efektywna obsługa 

klienta, a najmniej ważna jest reklama banku. Odmienne wnioski wypływają z analizy 

wpływu wskaźnika męskości na kryteria wyboru banku przez studentów holenderskich. 

W segmencie studentów cechujących się najwyższym wskaźnikiem męskości 

najważniejszym kryterium, podobnie jak dla Polaków jest cena. Natomiast w przypadku 

studentów charakteryzujących się średnim i niskim wskaźnikiem męskości 

zdecydowanie ważniejsza jest możliwość korzystania z aplikacji (ale studenci o niskim 

wskaźniku męskości również zwracają uwagę na cenę). Warto zauważyć, że niezależnie 

od wskaźnika męskości dla studentów holenderskich istotnym kryterium jest również 

jakość strony internetowej. Zaś najmniej ważnym – wystrój wewnętrzny i zewnętrzny 

banku. Podsumowując należy dodać, że postawiona na początku rozważań hipoteza, 

mówiąca o tym, że różnice kulturowe mają wpływ na wybór banku, jest prawdziwa. 
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CULTURAL DIFFERENCES AND THE BEHAVIOR OF YOUNG 

CONSUMERS 

 
Summary: In the article there is made an attempt to determine the impact of cultural differences 

on the decisions the young consumers make while choosing our bank. An analysis has been carried 

out on the basis of a survey that have been conducted within Polish and Dutch students.  
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Agnieszka Wiśniewska 

Agnieszka Wiśniewska – Mobilny wpłatomat jako innowacja w sektorze bankowym 

MOBILNY WPŁATOMAT JAKO INNOWACJA  

W SEKTORZE BANKOWYM 

Streszczenie: W dobie XXI wieku, niemalże w każdej dziedzinie życia, nieodłącznym elementem 

stają się nowoczesne technologie. Wzrastająca mobilność osób, rosnąca popularność przenośnych 

urządzeń komunikacyjnych (np. telefony, tablety, notebooki), a także stałe dążenie do 

zaspokajania jak największej ilości potrzeb w przypadku gospodarstw domowych oraz 

maksymalizacji zysków w przypadku przedsiębiorstw, powodują powstawanie coraz to bardziej 

nowoczesnych produktów oraz usług. Podobnie jest w sektorze bankowym, który chcąc osiągnąć 

jak najlepszy wynik finansowy, wykorzystuje innowacje w oferowanych produktach i usługach. 

Celem artykułu jest próba zdefiniowania pojęcia innowacyjności w bankowości, a także 

porównanie wielu banków pod kątem ich zaawansowania innowacyjnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem mobilnego wpłatomatu. 

Słowa kluczowe: innowacyjność, bankowość, mobilny wpłatomat. 

 

Wprowadzenie 

Sektor finansowy pełni niezwykle ważną rolę nie tylko w gospodarce pojedynczego 

kraju, ale także w skali całego świata. Jest nieustannie modernizowany i ulepszany, 

zarówno na rzecz klienta, jak i wobec instytucji nadzorujących. Zgodnie z zasadą 

przyjętą w Unii Europejskiej, sektor finansowy powinien charakteryzować się 

służebnością wobec gospodarki, a także wspomagać wzrost gospodarczy. Ponadto, 

system finansowy nie może działać tylko na rzecz samego siebie, co stanowiłoby 

zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego
1
  Samo pojęcie sektor 

finansowy tłumaczy się jako zbiór instytucji, rynków, przepisów i regulacji prawnych, 

dzięki którym przedmiotem kupna i sprzedaży są wszelkiego rodzaju papiery 

wartościowe, określone są stopy procentowe, a także świadczone są usługi finansowe
2
. 

Zgodnie z tą definicją, sektor finansowy składa się z ogniw takich jak:  

 instrumenty finansowe (np. akcje, obligacje, opcje, instrumenty pochodne), 

 rynki finansowe (rynek pieniężny, kapitałowy, walutowy, instrumentów 

pochodnych), 

 instytucje finansowe (np. banki, zakłady ubezpieczeń, niebankowe instytucje 

finansowe, domy maklerskie), 

                                                 
1 A. Turner, What do banks do? Why do credit booms and busts occur and what can public policy do about it?, 

w: A. Turner (red), The Future of finance: the LSE Report, London School of Economics and Political Science, 
London 2010, s. 6. 
2  P. S. Rose, M. H. Marquis, Financial institutions and markets, ed. 11, McGraw-Hill Education, New York 

2011, s. 3. 



22 

 

 zasady działania instrumentów, rynków oraz instytucji finansowych (regulacje 

prawne, instytucje sprawujące nadzór)
3
.  

Jak wskazano, system bankowy stanowi pewną część sektora finansowego. 

Najogólniej, określić można, iż jest to zespół instytucji bankowych oraz norm, które 

regulują i określają ich wzajemne stosunki z otoczeniem
4
. Pod względem wielkości 

aktywów i kapitałów własnych, sektor bankowy w Polsce zaliczany jest do największych 

w rejonie Europy Środkowo – Wschodniej
5
. Dodatkowo, rola instytucji bankowych 

cyklicznie, z roku na rok wzrasta – o czym świadczy rosnące znaczenie aktywów tego 

sektora w PKB, z 55% w 1999 roku, do 89% w 2014 roku
6
.  Jednak, mimo znacznego 

rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, sektor bankowy w Polsce pozostaje na znacznie 

niższym poziomie rozwoju niż w państwach zaliczanych do „Starej Unii” (np. Wielka 

Brytania, Niemcy, Austria). Jednak, przemiany gospodarcze doprowadziły do tego, że 

od wielu lat także w Polsce dostępne są nowoczesne rozwiązania w sektorze bankowym 

– wzrasta popularność obrotu bezgotówkowego, pieniądz w formie tradycyjnej 

(gotówkowej), zastępowany jest poprzez płatności elektroniczne. Postępujące zmiany 

technologiczne we współczesnym świecie, prowadzą również do wdrażania 

najnowocześniejszych rozwiązań również do sektora bankowego
7
. 

 

Innowacje i innowacje bankowe – ujęcie pojęciowe 

Według danych Narodowego Banku Polskiego, wśród podmiotów sektora 

bankowego, na dzień 01.04.2016, w Polsce funkcjonuje 37 banków w formie spółek 

akcyjnych
8
. Konkurencja wewnątrz sektora jest duża, a każdy z wymienionych 

podmiotów dąży do osiągnięcia jak najlepszego wyniku finansowego. Przychody, a w 

dalszej kolejności zyski związane są z pozyskaniem, a następnie obsługą jak największej 

liczby klientów. Oferta niemalże każdego z banków zawiera w sobie te same produkty: 

rachunki firmowe i osobiste; kredyty gotówkowe i hipoteczne; lokaty długo i 

krótkoterminowe. Jednak, każdy z funkcjonujących banków musi wyróżniać się czymś 

szczególnym, żeby Klient chciał skorzystać właśnie z tej oferty. Z jednej strony są to 

konkurencyjne plany taryfowe, z drugiej zaś strony innowacyjne rozwiązania, 

przygotowane z myślą o potrzebach klienta. 

Pojęcie „innowacja” jest rozumiane w bardzo szerokim zakresie, a potocznie oznacza 

zmianę, nowość, niekonwencjonalność. Według Słownika Języka Polskiego, innowacja 

                                                 
3 B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 20 
4 Z. Krzyżkiewicz (red.), Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa, 2006, s. 440. 
5GUS, Monitoring Banków, Warszawa 2015: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-
wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/monitoring-bankow-2014,13,11.html [dostęp: 01.04.2016]. 
6 O. Kowalewski, Rozwój systemu finansowego, w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2014. Dekada 

członkowstwa Polski w Unii Europejskiej”, M.A. Weresa (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, 
s. 231. 
7 M. Klimontowicz, Innowacje płatnicze a konkurencyjność banku w: Nauki o finansach financial sciences, D. 

Pitulec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 118. 
8 Banki w formie spółek akcyjnych, 

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/banki_w_polsce.html 

[dostęp: 01.04.2016]. 



23 

 

jest wprowadzeniem czegoś nowego, w sensie rzeczownikowym jest to rzecz nowo 

wprowadzona
9
. Pojęcie to w literaturze, definiowane było przez wielu autorów. Wśród 

nich wyróżnić można: 

1. „Wszelkie zmiany, które w danych warunkach przestrzennych i czasowych 

postrzegane są jako nośniki nowości dotyczące w równej mierze wytworów kultury 

materialne, jak i niematerialnej” (M. Haffer
 
)
10

. 

2. „Wprowadzenie wynalazku stanowiącego część niewykorzystanej wiedzy 

technologicznej” (C. Carter)
11

. 

3. „Wszystkie dziedziny, które poprzez subiektywne odczucia rejestrowane są i 

oceniane jako nowość, niezależnie do realnego stopnia nowatorstwa rzeczonego 

przedmiotu lub myśli” (E. Rogers)
12

. 

4. „Każda koncepcja, pomysł, postawa, stanowisko lub rzecz, która swą jakością 

wyróżnia się spośród wszystkich istniejących do chwili obecnej” (P. Borowski)
13

. 

Prócz definicji wskazanych powyżej, na szczególną uwagę zasługuje ta, zaproponowana 

przez Schumpetera. W jego teorii, innowacja jest ujmowana jako podstawowe zjawisko 

w rozwoju i cyklu gospodarczym. Według tego autora, jest nowym – nowatorskim 

połączeniem środków produkcji oraz kapitałów, które zawierają w sobie takie kategorie, 

jak otwarcie nowego rynku; wprowadzenie na tyle nowego produktu lub usługi, z 

którym dotychczas klienci nie mieli do czynienia; pozyskanie zupełnie nowego źródła 

surowców; implementacja nowego, wcześniej nieznanego sposobu produkcji; 

wprowadzenie zupełnie nowego sposobu organizacji w danym przedsiębiorstwie.  

Nie należy także pomijać wyjaśnienia tego pojęcia, którego geneza sięga łaciny. W 

tym starożytnym języku, innowacja odzwierciedlona jest w słowie innovatio, które 

oznacza odnowienie. Również, związek wskazać można w znaczeniu novus, które 

tłumaczy się jako nowość
14

. 

Jak wskazano powyżej, w zależności od sposobu interpretacji autora, innowacja i 

innowacyjność ujmowana jest w różnorodnym kontekście. Wspólnym elementem jest 

jednak „nowość” oraz „wyróżnienie”. Na potrzeby niniejszego artykułu, przyjmuje się, 

iż innowacją jest każda idea posiadająca znamiona nowości i nowoczesności, 

niefunkcjonująca dotychczas w przestrzeni gospodarczej. Innowacyjnością nazywa się 

zarówno generowanie, jak i wdrażanie innowacji.   

Prócz innowacji związanych z technologiami, na szczególną uwagę zasługuje 

pojęcie związane z innowacjami finansowymi. Chcąc sfinansować nowoczesne projekty 

technologiczne, niezbędne było stworzenie innowacyjnych form finansowania – formy 

klasyczne, tradycyjne ze względu na nowatorstwo projektów technologicznych, były 

                                                 
9 Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/innowacja;2561627.html [dostęp: 10.04.2016]. 
10 M. Haffer, Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, UMK, Toruń, 
1998, s. 27. 
11 C. Carter, B., Williams, Industry and technological process, Oxford University Press, London, 1958,  s. 29. 
12 E. Rogers, Diffusion of innowations, Free Press, New York. 2003, s. 12. 
13 P. Borowski, Przedsiębiorstwa XXI wieku, w: „Europejski Doradca Samorządowy”, t. 17, nr 2.,2011, s. 8-

13. 
14 Ibidem, 8-13. 
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niedostępne. Jednocześnie, rosnąca liczba transakcji wymusiła na systemie i rynku 

finansowym konieczność dopasowania się do zmian, które miały miejsce
15

.  

Innowacje finansowe w swoim zakresie obejmują bardzo dużą grupę procesów, 

zjawisk oraz instrumentów finansowych. W źródłach literaturowych, innowacje 

finansowe traktowane są w dwojakim kontekście: 

a) wąskim – utożsamiane ze wszelkimi zmianami zachodzącymi w instrumentach 

finansowych; w znaczeniu praktycznym innowacja finansowa to instrument (lub 

technika), znana już na rynku finansowym, ocenia się ją jako możliwość stosowania 

danej innowacji przez określony podmiot; 

b) szerokim – są to wszystkie zmiany zachodzące w funkcjonowaniu poszczególnych 

elementów systemu finansowego, a także w różnego rodzaju regulacjach (mających 

wpływ na te rynki), które mają bezpośredni wpływ na zmiany strategii finansowych 

poszczególnych podmiotów gospodarczych.
16

  

Jednak, prócz wskazanych innowacji finansowych, wymienia się także pojęcie 

pokrewne, takie jak innowacje bankowe. Zdefiniowano je jako działania techniczne i 

organizacyjne, które polegają na wprowadzeniu nowych produktów bankowych, a także 

zmian organizacyjnych oraz wdrażaniu nowoczesnej techniki i technologii
17

. W praktyce 

gospodarczej, definicja zaproponowana przez Krzyżkiewicza, swoje odzwierciedlenie 

ma poprzez wprowadzanie przez banki do swojej oferty nowych (nowoczesnych), 

produktów i usług, a także wykorzystania najnowszych zdobyczy technologicznych do 

prowadzenia działalności. Innowacje bankowe, przyjmując klasyfikację innowacji 

zaproponowaną przez OECD, dzieli się na cztery rodzaje: produktowe, procesowe, 

marketingowe, a także organizacyjne, które szczegółowo opisano w tabeli 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 J. Błach, Innowacje finansowe i ich znaczenie we współczesnym systemie finansowym – identyfikacja 
i systematyzacja problem. „e-Finanse” 2011, vol. 7, nr 3, s. 18. 

 
16 J. Błach, Koszty zastosowania innowacji finansowych w działalności przedsiębiorstw – identyfikacja 
problemu, „Annales”, VOL XLVI, 4. UMCS, Lublin 2012, s. 24. 
17 Z. Krzyżkiewicz, Innowacje bankowe, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 

1996, s. 9. 
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Tabela 1. Typy innowacji bankowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Marcinkowska: Innowacje finansowe w 

bankach. „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 266, Łódź 2012, s. 78-85. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż mimo dokładnego wyodrębnienia i 

sklasyfikowania innowacji bankowych, niezwykle rzadko przyjmują one stricte taką 

formę. Zdecydowanie częściej wskazuje się je w łączone postaci, przykładowo 

przybierając formę marketingowych i produktowych lub produktowych i procesowych, a 

także marketingowych i organizacyjnych. Innowacyjność produktów bankowych,  

przejawiać się może także w cechach danego produktu oraz jego funkcji dodatkowych, a 

także w elementach świadczenia usług bankowych i standaryzacji czasu realizacji 

niektórych operacji bankowych
18

. 

Przemiany gospodarcze, zachodzące na świecie w ostatnich latach, miały 

zdecydowany wpływ na rozwój technologii, zwłaszcza w zakresie finansów i 

bankowości. Coraz bardziej powszechne staje się zastępowanie tradycyjnych form 

płatności (czyli tych opartych na obrocie gotówkowym), przez płatności elektroniczne, a 

prócz tego nie jest czymś nadzwyczajnym korzystanie z niedostępnych wcześniej 

instrumentów i usług finansowych. Najnowsze technologie – te informatyczne i 

telekomunikacyjne - przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa, podniesienia 

sprawności, a także obniżenia kosztów w zakresie działalności banków. 

 

                                                 
18 M. Grzegorczyk, Marketing bankowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999, s. 57-60. 
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Bankowe usługi innowacyjne 

Przyjmując wyżej wskazaną definicję innowacji, należy odnieść się do 

sprecyzowania definicji innowacji bankowych, która stanowi podstawę do weryfikacji 

rzeczywistych innowacji, jakie wdrażają i wprowadzają do swojej oferty banki. 

Opierając się na definicji zaproponowanej przez Zarząd Rezerwy Federalnej, innowacja 

w sektorze bankowym jest czymś, co zmniejsza koszty, ogranicza ryzyko lub też 

przynosi ulepszony produkt, usługę, czy też instrument, który w lepszym stopniu 

zaspokaja potrzeby uczestników rynku finansowego
19

. 

Na podstawie zaproponowanego ujęcia, wskazać można iż do bankowych usług 

innowacyjnych zalicza się takie element, jak: 

 bankowość elektroniczna, 

 bankowość mobilna, 

 karty płatnicze (w tym funkcja płatności zbliżeniowych), 

 private banking,  

 mobilny wpłatomat, 

 powiązanie z portalami społecznościowymi. 

Przyjmując wskazane innowacje w zakresie bankowości, a także analizując ofertę 

proponowaną współcześnie przez banki, wysnuć można wniosek, iż nie wszystkie banki, 

czy też ich oferty skierowane do klientów, charakteryzują się wysokim poziomem 

innowacyjności. W poniższej tabeli zaprezentowano analizę innowacyjności w bankach. 

 

Tabela 2. Innowacyjność w bankach 

Innowacja 

/ Bank 

Bankowość 

elektroniczn

a 

Bankowość 

mobilna 

Karty 

płatnicze 

Private 

Banking 

Mobilny 

Wpłatomat 

Portale 

społeczno

ściowe 

Santander x x x - - - 

Pekao x x x x - - 

PKOBP x x x x - x 

BZWBK x x x x - x 

ING x x x x - x 

mBank x x x x - x 

Citi 

Handlowy 
x x x x - - 

Millenium x x x x - x 

Alior Bank x x x x - x 

Bank BPH x x x x - x 

Idea Bank x x x x x x 

Getin 

Noble 
x x x x - - 

Getin x x x x - - 

BOŚ x x x - - - 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                 
19  J. Szambelańczyk, M. Ławrynowicz: Innowacyjność w polskim sektorze bankowym– problemy i dylematy, 

w: czy sektor bankowy w Polsce jest innowacyjny?, Red. E. Balcerowicz, Zeszyty BRE Bank– Case nr79, 

Warszawa 2005, s. 10. 
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Badanie oferty banków pod kątem innowacyjności pozwoliło na obserwację, iż 

każda z wymienionych jednostek posiada bankowość elektroniczną dostępną dla 

klientów (przy tym, funkcjonuje także strona internetowa ze wszelkimi informacjami na 

temat oferty produktowej), bankowość mobilną oraz możliwość operowania kartami 

płatniczymi. Jednak, odnosząc się do definicji zaproponowanej na potrzeby niniejszego 

artykułu oraz ujęcia pochodzącego od Zarządu Rezerwy Federalnej, wskazać można, iż 

opisane rozwiązania są nowoczesne, ale nie są innowacyjne – zaspokajają potrzeby 

uczestników rynku, stanowią ulepszenie usługi, ale nie charakteryzują się 

oryginalnością, niefunkcjonującą dotychczas w gospodarce.  Kolejnym elementem, 

poddanym analizie była usługa skierowana do najbardziej zamożnych klientów 

indywidualnych (HNWI, high net-worth individuals), mająca na celu zarządzanie 

aktywami finansowymi (zwłaszcza długoterminowymi), a także obsługę i odpowiedź na 

bieżące potrzeby finansowe. Wśród zweryfikowanych banków, na  14 jednostek, tylko 

dwie nie posiadają w swojej ofercie takiej usługi – jest to Santander oraz BOŚ. W 

przypadku private bankingu, mówić można o innowacyjności – usługa nie jest dostępna 

w każdej jednostce, a w podmiotach, które mają w swojej ofercie bankowość prywatną, 

występuję bardzo wysoki poziom innowacyjności, zwłaszcza w zakresie sfery 

marketingowej. Kolejnym z przykładów usług innowacyjnych, jest mobilny wpłatomat. 

W Polsce, tylko jeden z banków posiada taką usługę – Idea Bank. Mobilny wpłatomat 

jest odpowiedzią na potrzeby klientów, zwłaszcza przedsiębiorców, którzy w swej 

działalności prowadzą głównie obrót gotówkowy. Klient, po zakończonym dniu pracy 

(lub też w trakcie), może zamówić „jeżdżący wpłatomat”, pod siedzibę swojej firmy, a 

następnie wpłacić środki na rachunek bankowy. Dotychczas, żaden z banków nie 

wprowadził do swojej oferty podobnej usługi. W przypadku tej innowacji, 

wprowadzonej przez Idea Bank, należy wspomnieć także o usłudze, jaką jest Idea Hub. 

Jest to darmowa przestrzeń coworkingowa, która pozwala przedsiębiorcy na realizację 

swoich przedsięwzięć. Bank daje do dyspozycji możliwość korzystania z bezpłatnego 

Internetu, sprzęt biurowy, a także do dyspozycji klienta jest salka konferencyjna, w 

której przedsiębiorca może spotkać się z kontrahentem
20

. Ostatnim elementem, jaki 

poddany był badaniu to połączenie z portalami społecznościowymi. Pod uwagę był 

brany odnośnik na stronie internetowej banku do portalu www.facebook.com. 

Większość banków posiada bezpośredni odnośnik do portalu, jednak nie każdy. Na 

stronie internetowej banku Pekao, Citi Handlowego, a także BOŚ i Getin nie znajduje się 

bezpośrednie odniesienie. Usługę tą również można traktować jako innowacyjną – nie 

każdy bank posiada ją w swojej ofercie, zaś niektóre z badanych, prócz związku z 

portalem www.facebook.com, posiadają połączenie z innymi portalami (np. mBank z 

Twitterem i Instagramem), co również wskazywać może na wysoką innowacyjność 

usług oferowanych przez banki. 

 

                                                 
20 Materiały własne Idea Bank,  https://www.ideabank.pl/idea-hub [dostęp: 15.04.2016]. 
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Podsumowanie 

Innowacje i innowacyjność w sektorze bankowym oraz finansowym, może być 

rozumiana na wiele sposobów – w zależności od interpretacji autora. Jednak, wśród 

wielu ujęć i definicji, odnaleźć można wspólny mianownik, którym jest nowość. Nie 

wszystkie nowoczesne rozwiązania, zaproponowane przez banki, stanowią przykład 

produktów i usług innowacyjnych. Współcześnie, w gospodarce, funkcjonują banki, 

które pozostają w czołówce podmiotów najbardziej innowacyjnych, z usługami 

wyróżniającymi się na tle pozostałych. Wśród taki usług, prezentuje się mobilny 

wpłatomat, który stanowi przykład ogromnego zaawansowania technologicznego, a 

także jest przykładem jednej z najbardziej innowacyjnych usług, współcześnie 

funkcjonujących w sektorze bankowym. 
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MOBILE ATM AS INNOVATION IN THE BANKING SECTOR 
 

Summary: In the 21st century, modern technologies are becoming more and more indispensable 

in almost every aspect of life. The increase in the mobility of people and the popularity of portable 

communication devices (such as phones, tablet computers, notebooks) and the constant drive to 

satisfy as many needs as possible in households and to maximise income in companies cause the 

constant emergence of new products and services. The same is true for the banking sector as well, 

as it utilises innovations in the offered products and services with the aim of achieving the best 

possible financial result. The aim of this article is to attempt to define the notion of innovation in 

banking  and to compare the number of banks in terms of their advanced innovations , with a 

particular focus on mobile atm. 

Keywords: innovation, banking, mobile atm. 
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Agnieszka Wąsik 

 
Agnieszka Wąsik – Rola bankowości elektronicznej w zwalczaniu cyberprzestępczości w Polsce 

ROLA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W ZWALCZANIU 

CYBERPRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE 

 
Streszczenie: Bankowość elektroniczna jest coraz bardziej  powszechną metodą dostępu do usług 

bankowych w Polsce. Największą popularnością cieszy się wsród młodych ludzi, którzy według 

danych Centrum badań opinii społecznych (dane z 2010 r.) stanowią 70% wszystkich osób 

korzystających z bankowości elektronicznej w Polsce. Bankowość elektroniczna jest 

zróżnicowana. W jej skład wchodzi m.in. bankowość internetowa i bankowość mobilna. Wraz z 

rozwojem form i usług bankowości elektronicznej wzrasta również skala i różnorodność zagrożeń, 

w tym cyberprzestępstw. Celem niniejszego artykułu jest klasyfikacja zagrożeń bankowości 

elektronicznej w Polsce oraz przedstawienie skali tego problemu na polskim rynku.  

 

Słowa kluczowe: bankowość elektroniczna, cyberprzestępczość, innowacje technologiczne 

 

Wprowadzenie 

 Rynek elektronicznych instrumentów płatniczych, zarówno na świecie, jak i w 

Polsce, jest rynkiem ciągle ewoluującym. Nie ma w tym nic zaskakującego, gdyż rozwój 

gospodarczy oraz postępująca globalizacja światowego rynku finansowego powodują 

nieustanne przeobrażenia w zakresie narzędzi i technologii procesów płatności. Na 

permanentność zmian mają wpływ przede wszystkim preferencje klientów. Banki 

podążając za nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, poszukują innowacji 

finansowych w pełni odpowiadających wpółczesnym potrzebom  klientów. Dzięki 

zastosowaniu internetu, nastąpiło wyraźne przyspieszenie rozwoju bankowości 

elektronicznej, z której obecniekorzysta większość polskich konsumentów – szczególnie 

młodych odbiroców. Usługi oferowane  drogą elektroniczną są niezwykle szybkie, łatwe 

i praktyczne. Przykładem mogą być powszechnie używane telefony komórkowe, dzięki 

którym dostęp do konta bankowego jest mozliwy 24h na dobę.  Zastosowanie 

elektronicznych kanałów komunikacji jest motorem do powstawania kolejnych 

innowacji w zakresie usług bankowych. Wraz z jej rozwojem wzrosło również ryzyko 

przestępczości. Organizacje hakerskie zaczęły szukać sposobów na przejęcie środków 

pieniężnych z rachunków bankowych. W niniejszym artykule  analizie poddana zostanie 

skala i  mnogość zagrożeń bankowości elektonicznej w Polsce.  

 

Pojęcie i elementy bankowości elektronicznej 

  Różnorodność definicji bankowości elektronicznej w literaturze przedmiotu 

wynikać może z odmiennego spojrzenia na jej istotę i różnych celów, którym określone 

definicje mają służyć. Ponadto wpływ na sposób definiowania bankowości 

elektronicznej mogą mieć indywidualne doświadczenia autorów.  
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Tabela 1. Wybrane definicje bankowości elektronicznej 

Autor Definicja bankowości elektronicznej 

J. H. Górka 

Całościowa koncepcja zakładająca wykorzystywanie w praktyce 

operacyjnej systemów informatyczno komunikacyjnych do usprawniania 

i przyspieszenia realizacji zleceń klientów banków, co prowadzi do 

przyspieszenia obiegu pieniądza bezgotówkowego. 

B. Kosiński 

Wszelkie oparte na zastosowaniu elektronicznych urządzeń 

telekomunikacyjnych świadczenie usług bankowych na odległość, które 

pozwala klientowi na korzystanie z tych usług w siedzibie banku lub w 

miejscu zamieszkania. 

B. Świecka 

Nowoczesna forma usług oferowanych przez banki, polegającą na 

umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem 

elektronicznych urządzeń, takich jak: komputer, telefon stacjonarny i 

komórkowy, a także telewizję interaktywną, bankomaty, terminale POS 

czy też  kioski multimedialne. 

 

 

G. Kotliński 

Całościowa koncepcja zakładająca wykorzystywanie  

w praktyce operacyjnej systemów informatyczno-komunikacyjnych do 

usprawniania i przyspieszania realizacji zleceń klientów banków co 

prowadzi do przyspieszenia obiegu pieniądza bezgotówkowego. 

J. Grzywacz 

Różnorodne procesy umożliwiane przez nowoczesną technologię i 

dotyczące tradycyjnej działalności operacyjnej banków oraz innych 

czynności (np. Realizowania strategii marketingowej, zabezpieczania 

informacji) a zarazem zdalne korzystanie z usług bankowych za pomocą 

łączy telekomunikacyjnych oraz urządzeń informatycznych. 

B. Pilawski 

Wykonywanie czynności bankowej bez konieczności fizycznej 

obecności w banku, o dowolnej porze, bez pośrednictwa personelu 

banku, z ograniczoną możliwością uzyskania porady i brakiem 

możliwości negocjowania warunków (w wyniku automatyzacji decyzji 

w stosunku do żądań klienta). 

J. Starczyński,  

T. Zarzycki 

Wszelkie rozwiązania biznesowe i technologiczne umożliwiające: 

 Interakcję banku i jego klientów przez urządzenia techniczne 

przekazujące dane za pomocą Internetu bądź innych kanałów 

elektronicznych, 

 Integrację takiego kanału wymiany usług  

o i informacji w strukturze organizacyjnej  

o i technologicznej banku. 

Źródło: Górka J. H., Specyfika ryzyka bankowości elektronicznej, Narodowy Bank Polski, 

„Materiały i Studia”, z. 205, 2006; B. Kosiński, red. W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Zarządzanie 

bankiem. Bankowość podręcznik akademicki, Poltext, 2001; B. Świecka, Bankowość 

Elektroniczna, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., 2008; G. Kotliński, red. A. Gospodarowicz, Determinanty 

wykorzystania bankowości elektronicznej w rozwoju wybranych usług bankowych. Zastosowania 

rozwiązań informatycznych w bankowości, 1999; J. Grzywacz, Bankowość elektroniczna w 

działalności przedsiębiorstw, 2004; B. Pilawski, red. A. Gospodarowicz, Zastosowania rozwiązań 

informatycznych w bankowości. Bankowość elektroniczna – żagrożenia, ograniczenia i bariery w 

rozwoju, 2000; J. Starczyński, T. Zarzycki, Bank ery gospodarki elektronicznej, „Bank 2000“, nr. 

9. 

 
Analizując wybrane definicje tegoż pojęcia, co zostało zaprezentowane w tabeli 

1,  należy wskazać elementy wspólne
1
:  

                                                 
1 Społeczeństwo informacyjne, J. Adamiec, D. Grodzka (red.), „Studia BAS” 2009, nr 3(19). 
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 brak konieczności fizycznej obecności w banku, 

 możliwość wykonania czynności bankowej o dowolnej porze,  

 brak pośrednictwa personelu banku,  

 automatyzm decyzji w stosunku do żądań klienta,  

 ograniczone możliwości pozyskania porady. 

 Ze względu na różnorodność elektronicznych kanałów dystrubucji, 

można wyróźnić następujące elementy bankowości elektronicznej
2
: 

 bankowość modemową, 

 bankowość telefoniczną, 

 bankowość terminalową, 

 bankowość telewizyjną, 

 bankowość internetową, 

 elektroniczne instrumenty płatnicze.  

Jedną z form bankowości modemowej jest bankowość domowa
3
 

(homebanking) polegająca na usłudze umożliwiającej zdalną obsługę rachunków 

bankowych, która. odbywa się przy użyciu publicznej sieci telefonicznej. Wadą tej 

formy kontaktu jest to, iż dostęp do konta jest możliwy tylko i wyłącznie przy użyciu 

komputera, na którym jest zainstalowany program. Drugą formą bankowości 

modemowej jest bankowość firmowa (corporate banking)
4
. Upowszechnienie się 

komputerów klasy PC pozwoliło bankom wprowadzić nowy mechanizm bankowości 

elektronicznej –właśnie bankowość firmową. Usługa ta polega na wykorzystaniu 

komputera wyposażonego w modem oraz medium komunikacyjnego do połączenia z 

bankiem i wykonaniu operacji bankowych bez konieczności wychodzenia z biura czy 

domu. 

 Bankowość telefoniczna
5
 (phone banking) to usługi bankowe dostępne za 

pośrednictwem telefonu. Operacje bankowe mogą być realizowane przez telefon na 

kilka sposobów: poprzez kontakt z operatorem (call center), automatyczny serwis 

telefoniczny IVR  lub przy użyciu telefonu komórkowego za pomocą SMS lub 

technologii WAP
6
.  

Wraz z rozwojem infrastruktury telefonicznej i upowszechnieniem 

smartphonów rozwinęła się bankowość mobilna
7
 (mobile banking), która umożliwia 

obsługę rachunków przez telefon lub tablet z dostępem do Internetu poprzez aplikacje 

mobilne lub serwis mobilny. W 2013 roku w Polsce z bankowości mobilnej korzystało 

już 1,33 mln użytkowników, a więcaż o 150 tys. więcej niż na koniec 2012 roku. 

                                                 
2 Elementy finansów i bankowości, S. Flejterski, B. Świecka (red.), CeDeWu, Warszawa 2006, s. 219. 
3http://www.naukowiec.org/wiedza/ekonomia/home-banking_2405.html  

(dostęp: 26.07.2016 r.). 
4 Społeczeństwo informacyjne..., op. cit. 
5 W. Chmielarz, Systemy elektronicznej bankowości,, Difin, Warszawa 2005, s. 63. 
6 WAP - jest to usługa, która umożliwia dostęp do rachunku bankowego poprzez telefon komórkowy. Jest 
odmianą bankowości internetowej.  
7 T. Grzelak, Bankowość mobilna jako instrument bankowości elektronicznej, [w:] Rynki finansowe w 

przestrzeni elektronicznej, B. Świecka (red.), Economicus, Szczecin 2004, s. 199. 
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 Bankowość terminalowa
8
,inaczej bankowość samoobsługowa (self-banking), 

stanowi najstarszą i najbardziej powszechną formę bankowości elektronicznej. Polega 

ona na samoobsługowym korzystaniu przez użytkownika z terminala udostępnionego 

przez bank (zazwyczaj w miejscu publicznym). Bankomaty to najprostszy rodzaj 

terminali wykorzystywanych w bankowości terminalowej. Są to samoobsługowe 

urządzenia wyposażone w czytniki paska magnetycznego lub mikroprocesora, 

umożliwiające dokonywanie operacji bankowych przy użyciu kart płatniczych. 

Bankowość internetowa
9
 to komunikacja z bankiem za pośrednictwem 

Internetu, dokonywanie operacji online, wirtualna obsługa klienta
10

. Bankowość 

internetowa cieszy się coraz większą popularnością w Polsce, świadczą o tym wyniki 

badań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (2013 r.) Ponad połowa polskich 

gospodarstw domowych posiada komputer, a 1/3 Polaków ma połączenie internetowe. 

Klienci indywidualni mający zawartą umowę korzystania z usług bankowości 

internetowej stanowili w III. kw. 2014 roku 24.391.001 mln, a liczba aktywnych 

12.615.318 mln wg danych Związku Banków Polskich (rysunek 1). Dane 

zaprezentowane na rysunku 1 jednoznacznie wskazują, że z roku na rok wzrasta liczba 

osób posiadających  dostęp do konta przez Internet. Stają się one coraz bardziej 

powszechne i akceptowane  na polskim rynku usług bankowych.  Wzrasta zatem 

prawdopodobieństwo, iż w przyszłości konta bankowe obsługiwane będą wyłącznie 

przez Internet i całkowicie zastąpią tradycyjną formę kontaktu z bankiem. 
 

 
Rysunek 1. Liczba klientów indywidualnych mających zawartą umowę korzystania 

z usług bankowości internetowej i liczba aktywnych klientów indywidualnych 

Źródło: Związek Banków Polskich  

(https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/wrzesien_2014/konferencja/Netbank_Q2_

2014_v5.pdf) 

                                                 
8https://www.knf.gov.pl/Images/Raport_Bankowosc_elektroniczna_tcm75-24666.pdf (dostęp: 26.07.2016 r.). 
9 Ibidem 
10 tj. włączenie klienta, jako fizycznego użytkownika do skomputeryzowanego systemu bankowego. 
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 Elektroniczne instrumenty płatnicze
11

  są to instrumenty materialne, inne niż 

prawny środek płatniczy (taki jak banknoty lub monety). Dają one możliwość, poprzez 

swój charakter, samodzielnie lub w połączeniu z innym instrumentem płatniczym, 

właścicielowi lub użytkownikowi  przekazania pieniędzy lub wartości pieniężnych. 

Zaliczamy do nich
12
: karty płatnicze, instrumenty pieniądza elektronicznego i usługi 

bankowości elektronicznej. 

 

Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej 

 Bezpieczeństwo jest to stan, w którym człowiek odczuwa spokój, nie czuje się 

w żaden sposób zagrożony, a jego życie, decyzje i działania niepodyktowane są żadnym 

niepokojem i przymusem. Zapewnienie bezpieczeństwa jest niezwykle istotne dla 

spokoju i stabilizacji odbiorców usług bankowości elektronicznej. W znaczeniu 

informatycznym bezpieczeństwo jest stanem kilku najważniejszych atrybutów tj.
13

: 

 autentyczności - weryfikacja osoby podpisującej się pod daną transakcją, 

 dostępności - możliwość stałego dostępu do e-bankowości, 

 poufności - zapewnienie, iż dane do konta bankowego mają tylko uprawnione 

do tego osoby, 

 integralności - zapewnienie, że dane użyte w czasie operacji nie będą 

modyfikowane, 

 niezaprzeczalności - pewność, iż nadanie lub odbiór danego komunikatu 

internetowego nie będzie podważone, 

 niezawodności - pewność, iż system działa zgodnie z wolą użytkownika. 

 Zagrożenia w bankowości elektronicznej mogą wynikać z kilku przyczyn. Po 

pierwsze możemy wyróżnić zagrożenia bierne i czynne. Zagrożenia bierne to 

nieuprawnione ujawnienie informacji nie mających wpływu na system informatyczny, 

np. podsłuch czy też analiza aktywności w sieci. Zagrożenia czynne natomiast wynikają 

z działalności pracowników banku. Mogą to być zarówno nieświadome błędy lub też 

nadużycia kompetencji. Po drugie możemy wyróżnić wewnętrzne i zewnętrzne 

przyczyny tychże zagrożeń. Zagrożenia wewnętrzne powstają za sprawą użytkowników 

sieci. Główne przyczyny ich powstawania to: 

 brak polityki bezpieczeństwa, 

 nadmierne przywileje pracowników, 

 brak dokumentowania zdarzeń, 

 brak planów ciągłości działania, 

 brak lub zbyt późna reakcja na nieprawidłowości. 

Zagrożenia zewnętrzne spowodowane są natomiast przez nielegalnych użytkowników, 

mających na celu kradzież danych systemowych. Po trzecie zagrożenia mogą mieć 

                                                 
11 W. Szmydt, Bankowe elektroniczne instrumenty płatnicze w praktyce, Wydawnictwo Branta 2004. 
12 www.prawo.ug.edu.pl/pdf/katedra1/eip.pps (dostęp: 26.07.2016 r.). 
13S. Wojciechowska – Filipek, Technologia informacyjna w usługach bankowych , Difin, Warszawa 2010, s. 

75. 



36 

 

charakter Przypadkowy lub celowy. Do zagrożeń przypadkowych zaliczamy: awarie 

sprzętu, przeoczenia i pomyłki użytkowników oraz błędy w oprogramowaniu. Celowymi 

zagrożeniami nazywamy świadome działanie użytkowników systemu. Ponadto  

wyróżnia się zagrożenia sprzętowowe i programowe. Zagrożenia sprzętowe 

spowodowane są wadliwym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego. Natomiast 

zagrożenia programowe spowodowane są wadliwością oprogramowania
14

. 

 Rodzaje zagrożeń związane są również z formą bankowości elektronicznej i w 

zależności od niej można wskazać na różne rodzaje cyberprzestępstw (tabela 2).  

 

Tabela 2. Wybrane rodzaje cyberprzestępstw według klasyfikacji policji 

Charakter 

przestępstwa 
Rodzaj przestępstwa Definicja 

Przestępstwa 

komputerowe 

Hacking 

Uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do 

zasobów sieci komputerowej lub systemu 

komputerowego poprzez ominięcie jego 

zabezpieczeń. 

Podsłuch 
Nieuprawnione przechwycenie wszelkich 

informacji. 

Sabotaż 

Zakłócenie lub paraliżowanie funkcjonowania 

systemów informatycznych o istotnym 

znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i jego 

obywateli. 

Szpiegostwo 

Włączenie się do sieci komputerowej w celu 

uzyskania wiadomości  

o charakterze tajemnicy państwowej lub 

służbowej. 

Bezprawne niszczenie 

informacji 

Naruszenie integralności komputerowego 

zapisu informacji (bezprawne niszczenie, 

uszkadzanie, usuwanie lub zmiana zapisu 

istotnej informacji). 

Zakłócenie 

automatycznego 

przetwarzania 

informacji związane 

ze sprawdzeniem 

Dotyczy większej liczby osób lub mienia w 

znacznych rozmiarach. 

                                                 
14 Ibidem 
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niebezpieczeństwa 

powszechnego 

Fałszerstwo 

Przerabianie lub podrabianie dokumentów w 

formie zapisu elektromagnetycznego przez 

wyspecjalizowane urządzenia. 

Oszustwo 

Osiągnięcie korzyści majątkowej lub 

wyrządzenie innej osobie szkody przez wpływ 

na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie 

albo przesyłanie informacji. 

Przestępstwa 

telekomunikacyj

ne 

Oszustwo 

Podłączenie się do urządzenia 

telekomunikacyjnego  

i generowanie na cudzy rachunek impulsów 

telefonicznych. 

Klonowanie nr. IMEI 

telefonów 

komórkowych 

Najczęściej dotyka telefonów kradzionych. 

Realizowane może być z wykorzystaniem 

programów komputerowych. 

Kradzież impulsów 

telefonicznych 

Poprzez nieupoważnione podłączenie kablami 

do linii abonenckiej lub skrzynki 

telekomunikacyjnej. 

Nielegalne 

współdzielenie łączy 

internetowych 

Wbrew zawartej umowie z providerem 

internetowym. Legalny abonent udostępnia 

innym osobom Internet (współdzielenie łącza) 

Doładowanie kart 

telefonicznych i kart 

pre-paid 

Zużyte magnetyczne karty telefoniczne mogą 

być doładowywane z wykorzystaniem 

programatorów. 

Przestępstwa 

internetowe 

Podmiana zawartości 

stron www 

Do ataku dochodzi przy zmianie zakładki w 

internetowej przeglądarce. Strona zawierająca 

złośliwy kod wykorzystuje moment, gdy 

internauta skupia swoją uwagę na innej 

witrynie, by w tym czasie całkowicie zmienić 

swój wygląd. 

Nieuprawniony 

dostęp do zawartości 

skrzynek pocztowych 

i późniejsze ich 

wykorzystanie w 

działaniach 

Nasz wizerunek może zostać skopiowany, a 

później bezprawnie wykorzystany do celów 

komercyjnych albo prywatnych przez obce 

nam osoby. 
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przestępczych 

Blokowanie usług 

sieciowych oraz 

komputerów poprzez 

przesyłanie setek 

tysięcy pakietów IP 

lub listów e-mail 

Tzw. SPAM - jest rozpowszechniany w 

ogromnych ilościach i nieusuwany 

systematycznie, ma szansę zablokować naszą 

elektroniczną pocztę, a nawet komputer. 

Nielegalne 

rozpowszechnianie i 

sprzedaż za 

pośrednictwem 

Internetu utworów 

muzycznych, filmów i 

oprogramowania 

Przestępstwem będzie „ściągnięcie” z sieci, z 

naruszeniem praw autorskich, filmu, czy 

piosenki, jeśli nastąpiło z zamiarem ich 

rozpowszechniania 

Nielegalny handel 

lekami, anabolikami, 

sterydami 

Sprzedażą detaliczną leków niewymagających 

recepty mogą zajmować się wyłącznie 

uprawnione do wykonywania tej usługi 

podmioty. 

Gry losowe i zakłady 

wzajemne 

prowadzone za 

pośrednictwem 

Internetu 

Zakaz organizowania i uczestnictwa w grach 

hazardowych w Internecie. W sieci będzie za 

to można zawierać tzw. zakłady wzajemne. 

Handel przedmiotami, 

których posiadanie 

jest zabronione lub 

pochodząi z 

przestępstwa 

Przestępstwo przeciwko mieniu, które zasądza 

także na pomocy  

w zbywaniu (czyli handlu), a także ukrywaniu 

rzeczy uzyskanej przy pomocy czynu 

zabronionego (zazwyczaj kradzieży) – 

„paserstwo“. 

Internetowe oszustwa 

aukcyjne 

Aukcje internetowe, które są jedną z 

najbardziej popularnych form robienia 

zakupów w sieci. 

Źródło: A. Król, Cybernetyczna siła,  „Bank", nr 4 (265), kwiecień 2015, s. 37.  

 

 Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zagrożenia związane  

z bankowością internetową oraz kartami płatniczymi, do których zaliczyć można: 
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 wyłudzenie danych (phishing)
15

 - w tym przypadku przestępca podszywający 

się pod bank, usiłuje wyłudzić od konkretnej osoby informacje na temat danych 

niezbędnych do zalogowania do rachunku lub skłonić ją do konkretnych działań 

przez Internet. W tym celu (przestępcy) wysyłają fałszywe e-maile, dzwonią do 

klienta aby np. pod pretekstem zwiększenia bezpieczeństwa uzyskać dane do 

logowania. Mogą również dopuścić się podmiany strony internetowej banku na 

fałszywą, do złudzenia przypominającą oryginalną, 

 złośliwe oprogramowanie – w tej metodzie hakerzy najczęściej wysyłają 

fałszywe e-maile zawierające załączniki ze złośliwym oprogramowaniem. 

Wirusy takie są zdolne do zmiany numeru konta na inny, sczytując znaki 

wprowadzane na klawiaturze. Mogą również uzyskać całkowitą kontrolę nad 

komputerem, 

 kopiowanie kart płatniczych (skimming) – polega na tym, że z paska 

magnetycznego znajdującego się na karcie płatniczej podczas korzystania z 

bankomatu sczytuje się dane, które można nagrać na dowolny kawałek plastiku.  

W tym celu przestępcy dokonują montażu specjalnej nakładki na bankomat w 

miejscu, w którym umieszcza się kartę. W niektórych bankomatach karta po 

włożeniu do bankomatu wsuwa się wibrując (mechanizm ten ma zabezpieczać 

klientów przed skimmingiem). Sama zawartość paska magnetycznego to jednak 

za mało. Potrzebna jest bowiem jeszcze znajomość kodu PIN. Do uzyskania 

tych danych przestępcy używają dwóch technologii/sposobów: montaż na 

klawiaturze listwy z miniaturową kamerką lub instalacja fałszywej klawiatury,  

na powierzchni prawdziwej dzięki temu przestępcy wiedzą jakie przyciski 

zostały naciśnięte przez użytkownika bankomatu. Jest to metoda najczęściej 

stosowana w miejscach  częstego użytkowania. W przypadku kart płatniczych 

istnieje również ryzyko, iż może trafić ona w niepowołane ręce, przez co 

potencjalny złodziej może dokonać płatności zbliżeniowych. Jednak w takim 

przypadku odpowiedzialność klienta jest ograniczona do kwoty maksymalnej 

50 euro. Niewątpliwie jednym z najpoważniejszych problemów związanych z 

kartami płatniczymi, a w szczególności kartami kredytowymi jest fakt, iż 

umożliwiają przestępcy dokonywanie transakcji typu „card-not-present” np. 

przez Internet bez fizycznego posiadania kart. 

 

Skala problemu cyberprzestępczości w Polsce 

 Problem cyberprzestępczości jest jednym z problemów dotyczących osób 

korzystających z Internetu. Raport „Norton Cybercrime Report"
16

 (globalne badanie 

wpływu cyberprzestępczości na użytkowników online, przeprowadzone w 24 krajach, w 

tym po raz pierwszy w Polsce) podaje, że wysokość strat spowodowanych 

                                                 
15 https://bankomania.pkobp.pl/nowe-technologie/bankowosc-internetowa/jak-nie-wpasc-w-siec-phishingu/ 

(dostęp: 26.07.2016 r.). 
 
16 Norton Cybercrime Report, 2013: 

www.symantec.com/pl/pl/about/news/release/article.jsp?prid=20131008_01 (26.07.2016 r.). 
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cyberprzestępczością w Polsce szacowana była na 2,9 mld zł rocznie. Według raportu 

NCR, w roku 2012 - 71 % Polaków padło ofiarą cyberprzestępczości (76 % w całym 

swoim życiu). Jednak skala tego zjawiska to nie tylko liczba ofiar,  to także stracony 

czas i powstałe koszty. Oprócz straty 2,9 mld zł rocznie spowodowanej 

cyberprzestępczością, NCR wyliczył dodatkowe koszty w wysokości 10,1 mld zł, które 

stanowią wycenę czasu straconego przez ofiary cyberprzestępstw. Szacuje się, że co 

minutę 15 dorosłych osób w Polsce pada ofiarą cyberprzestępczości, co przekłada się na 

ponad 22 tys. ofiar dziennie, w tym 12% dorosłych osób padło ofiarą tego zjawiska  przy 

użyciu telefonach komórkowych. Liczba zgłaszanych luk w mobilnych systemach 

operacyjnych wzrosła ze 115 w 2009 r. do 163 w 2010 roku. Oprócz zagrożeń 

pojawiających się na urządzeniach mobilnych, jednym z głównych czynników wzrostu 

przypadków cyberprzestępczości jest rosnąca popularność sieci społecznościowych i 

brak ochrony. W badaniu stwierdzono, że prawdopodobieństwo bycia ofiarą 

cyberprzestępczości jest jeszcze wyższe dla mężczyzn w wieku 18-31 lat (z tzw. 

"pokolenia Y"), korzystających z Internetu w telefonach komórkowych: w tej grupie 

cztery na pięć osób (84 %) padło ofiarą tego zjawiska. 

 

Nowe zagrożenia związane z rozwojem bankowości elektronicznej 

 Skala zagrożeń związanych z rozwojem bankowości elektronicznej rośnie 

w szybkim tempie. Pojawiają się coraz bardziej nowoczesne metody zapobiegające tym 

zagrożeniom. Jedną z nich jest cloud computing, czyli zastosowanie chmury w obszarze 

prywatności i ochrony danych. Przetwarzanie danych w chmurze nie jest jedynie 

sposobem na szukanie oszczędności. W praktyce zwiększa ono dostępność usług i 

stwarza nowe możliwości ich rozwoju, dając zarówno działom biznesowym jak i IT 

większą elastyczność w doborze rozwiązań. W branży TMT (technologie, media, 

telekomunikacja) 40% badanych firm przyznaje, że korzysta z chmury obliczeniowej. 

Prawie 50% badanych organizacji z sektora finansowego nie zdecydowało się jeszcze na 

przetwarzanie w chmurze, właśnie z powodu obaw o bezpieczeństwo danych, 

niedojrzałość samej technologii czy też braku jej dostosowania do potrzeb organizacji. 

Jednak wśród tych, którzy się na to zdecydowali, prawie wszyscy potwierdzili, że na 

różne sposoby, organizacyjne i techniczne, dbają o bezpieczeństwo danych 

przetwarzanych w chmurze
17

.  Kolejnym trendem nadającym kształt cyber 

zagrożeniom jest BYOD (ang. Bring Your Own Device). Obecnie telefon komórkowy 

lub tablet potrafią w zupełności zastąpić komputer, a mobilność pracowników bywa 

krytycznym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Granica między życiem 

służbowym i prywatnym jest coraz bardziej zacierana i z tego względu rozsądne wydaje 

się (wg zakładów pracy) szukanie oszczędności kosztem pracowników
18

.  

                                                 
17 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń. Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji, s. 12, 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_Cyberodpornosc_PL.pdf 

(dostęp: 26.07.2016 r.). 
18 Ibidem, s. 12. 
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 Innym trendem, który istotnie wpływa na sposób postrzegania bezpieczeństwa 

informacji jest BIG DATA. Olbrzymia ilość danych w połączeniu z możliwościami, 

jakie daje technologia, stanowi odpowiedź na coraz śmielsze pomysły dotyczące ich 

wykorzystania. Rozpatrując kwestie bezpieczeństwa informacji w kontekście big data 

należy skupić się na koncepcji „Four V”: Volume - ilość danych wpływa na ich 

dostępność, gdyż przekłada się na wydajność rozwiązań służących do ich przetwarzania. 

Oznacza także, że każdy, nawet najmniejszy wyciek informacji, może stanowić duży 

problem.  Variety - różnorodność danych wymaga dogłębnej analizy dopuszczalności 

ich przetwarzania. Rygorystyczne przepisy prawa mogą zabraniać przetwarzania danych 

po określonym czasie, a nieprzestrzeganie tego zakazu rodzi ryzyka natury regulacyjnej. 

Velocity - potrzeba zapewnienia szybkości generowania i przetwarzania danych, a w 

efekcie dostarczania wyników analiz sprawia, że upraszczając architekturę systemów IT, 

pominięte mogą zostać, zbędne w opinii ekspertów od data miningu
19

, elementy 

bezpieczeństwa. Value - wartość danych składających się na big data jest trudna do 

oszacowania, jednak, jak argumentują zwolennicy tej koncepcji, jest znacząca. Tym 

samym analiza ryzyka i dobór właściwych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa tych 

danych nie jest zadaniem prostym
20

. 
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CYBERCRIME ROLE IN THE DEVELOPMENT 

OF ELECTRONIC BANKING IN POLAND 

 
Summary: Electronic banking is one of the more common methods of getting access to banking 

services in Poland. It is most popular among young people, who represent 70% of all persons 

using electronic banking in Poland. Electronic banking is very diverse. It includes, among others, 

Internet banking and mobile banking. With the development of forms and electronic banking 

services also increased the scale and variety of threats, including cybercrime. The purpose of this 

article is a hazard classification for electronic banking in Poland and the present scale of the 

problem on the Polish banking market. 

 

Keywords: electronic banking, cybercrime, technological innovation 
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ROLA INNOWACJI BANKOWYCH W OSIĄGANIU PRZEWAGI 

KONKURENCYJNEJ  

NA RYNKU BANKOWOŚCI DETALICZNEJ 

 

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawione zostały wybrane innowacyjne usługi 

bankowe. Zmiany, które dokonały się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zasługują na uznanie, 

dzięki czemu polepszył się komfort korzystających z nich  klientów. Oferta banków z roku na rok 

zmienia się, a niezwykle istotny wpływ na ten proces ma rozwój technologiczny oraz  konkurencja 

o klienta. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli innowacji finansowych w osiąganiu 

przewagi konkurencyjnej na polskim rynku bankowości detalicznej. 

 

Słowa kluczowe: innowacje bankowe, bankowość detaliczna, przewaga konkurencyjna 

 

Wprowadzenie 

 Rynek usług bankowych charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Jest 

niematerialny, niejednorodny, ma abstrakcyjny charakter, jego konsumpcja jest 

rozłożona w czasie oraz posiada duże ryzyko ekonomiczne. Jego główne cechy to: 

zróżnicowanie (co przede wszystkim wiąże się z różnym poziomem rozwoju banków -  

mogą różnić się np. ofertą), występowanie specyficznych preferencji klientów ( 

specjalizacja usług, np. obsługa tylko dla rolników), podejmowanie decyzji dotyczących 

usług bankowych według regulowanego mechanizmu rynkowego. W polskim porządku 

prawnym, nie można jednoznaczenie określić definicji usługi bankowej. Definiując ją 

można wskazać, że jest to rodzaj usługi świadczonej  klientom indywidualnym, a także 

innym podmiotom gospodarczym w sposób tradycyjny, w oddziale banku lub poprzez 

nowoczesne metody, m.in: drogą telefoniczną albo  poprzez wykorzystanie kanałów 

bankowości elektronicznej. Usługi bankowe są również produktem marketingowym. 

Banki oferują klientom szereg  możliwości, jednak skuteczność i sukces usługi zależy od 

sposobu zaspokojenia potrzeb określonej grupy  klientów. Oferty, które  proponowane są 

przez banki zmieniły się na przestrzeni wieków, od najbardziej standardowych pożyczek 

i emisji pieniądza do nowoczesnych usług, pozwalających klientom nie wychodząc z 

domu  na realizację transakcji i kontakt z bankiem,. 

 

Rozwój bankowości detalicznej w Polsce 

 W Polsce bankowość zaczęła się rozwijać w I połowie XIX wieku. Pierwszy 

bank powstał w 1828 roku i stanowił centralną instytucję finansową Królestwa 

Polskiego. Lata 20. i 30. XX wieku były czasem silnego rozwoju bankowości, co 

doprowadziło do  powstania banków, które skupiały klany kupieckie, jak również banki 

spółdzielcze i kasy oszczędnościowe. W latach 50. i 60. XX wieku zaczął się 

kształtować model bankowości komercyjnej, który przedstawiono w formule 3-6-3. 

Pierwsza trójka oznacza oprocentowanie depozytów, szóstka  odnosi się do stopy 
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procentowania kredytów, natomiast ostatnia trójka  oznacza godzinę zakończenia pracy.  

Po 1986 roku rozpoczęła się globalizacja współczesnych rynków finansowych. 

Nastąpił gwałtowny wzrost zagranicznych operacji bankowych. U schyłku XX wieku 

banki utraciły monopol na pośrednictwo finansowe. Nastąpił dostęp do rynków 

pieniężnych i kapitałowych w sposób bezpośredni. Udział kredytów w zewnętrznym 

finansowaniu przedsiębiorstw znacząco się zmniejszył, jak również rentowność 

tradycyjnej działalności depozytowo-kredytowej banków.. Lata 90. XX wieku były 

„istną walką o przetrwanie", gdyż pojawiły się fuzje banków oraz przejęcia. Banki 

zaczęły zawierać strategiczne sojusze z firmami ubezpieczeniowymi. Ewolucja w 

bankowości trwa nadal, m.in poprzez nowo wchodzące na polski rynkekbanki 

funkcjonujące dotychczas w Europie Zachodniej – w 2005 roku wydano dwie licencje – 

dla RCI Bank oraz Cetelem
1
. Bardzo dobrze na polskim rynku radzą sobie banki 

spółdzielcze i  spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe. Instytucje te okazują 

swoim rozwojem i działalnością, jak duża część rynku usług bankowych  wymaga 

zagospodarowania.  

Wskazuje się na duże szanse banków opartych na strategii lokalności działania. 

Bankowość detaliczna to przede wszystkim świadczenie usług bankowych  sektorowi 

MiŚP  oraz osobom fizycznym.które  zostały dopasowane do klienta realizującego 

potrzebującego szybkiej i możliwie niesformalizowanej obsługi
2
.  

W Polsce funkcjonuje kilka podmiotów oferujących usługi bankowe osobom 

fizycznym, należą do nich m.in.: 

 banki spółdzielcze – 560
3
; 

 banki  komercyjne – 61
4
; 

 kasy oszczędnościowo- kredytowe – 1325
5
; 

 instytucje pożyczkowe – 34 (są to min. Provident S.A., Wonga Sp. z o.o., 

Eurosent S.A.)
6
. 

Mimo, iż obecnie podaje się, że liczba parabanków wnosi 34, to trudno 

jednoznacznie oszacować  ilość oddziałów na terenie Rzeczypospolitej, ponieważ 

ogromna ich część działa w Internecie, posiadając jedynie polskiego operatora. Nad 

całością czuwa przeważnie zagraniczny zarząd, który jest jednocześnie fundatorem 

kapitału. Warto dodać, że w przypadku parabanków to właśnie one w całości finansują 

pieniądze udzielane klientom w ramach pożyczek (z własnego kapitału), a nie jak w 

przypadku banków ze złożonych depozytów przez klientów. Istneje również organicja 

pracodawców, zrzeszająca liderów rynku pożyczekel ektronicznych. Jest to Związek 

Firm pożyczkowych. Instytucja ta pełni rolę reprezentanta dominujących na rynku firm 

pożyczkowych. Członkowie zarządu dzałają na 18 rynkach całego świata, tak aby 

                                                 
1 Zob. www.rcibanque.com.pl, dostęp 30.06.2016r. 
2 http://www.finanse.egospodarka.pl/10027,Bankowosc-detaliczna,1,57,1.html 
3https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/banki_spoldzielcze.ht

ml, data doostępu- 30.06.2016r 
4https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_bank%C3%B3w_dzia%C5%82aj%C4%85cych_w_Polsce, data dostępu 
30.06.2016r. 
5 http://www.skok.pl/o-skok/skok-w-liczbach, data dostępu 30.06.2016r. 
6 http://guldeny.pl/?page_id=525, data dostępu 30.06.2016r. 
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zapewnić wymianę doświadczeń między krajamia co najważniejsze najwyższe standardy 

obsługi klienta. Działający w Polsce ZFP prowadzi Rejestr Firm Pożyczkowych, który 

prowadzi szkolenia podnoszące kompetencje pracowników firm pożyczkowych, 

bezpłatną infolinię dla konsumentów oraz bezpłatna pomoc prawną. 

Podsumowując, stwierdzić należy, że rynek usług bankowych jest szeroki, a 

działalność banków, szczególnie w segmentach detalicznych jak i małych i średnich 

przedsiębiorstw. Z roku na rok ulega zmianie. Zmiany te są tak dynamiczne, że można 

przypuszczać ciągłe jego poszerzanie, co niewątpliwie wpłynie na jego 

konkurencyjność. 

 

Rodzaje innowacji bankowych  

 Według J. A. Schumpetera, innowacje definiuje się jako wprowadzenie nowych 

produktów, metod produkcji, znalezienie nowych rynków, zdobycie nowych źródeł 

surowców oraz wprowadzenie nowej organizacji
7
. Innowacje to również celowe i 

zorganizowane poszukiwanie zmian oraz systematyczna analiza okazji do społecznej lub 

gospodarczej  innowacji, którą mogłoby umożliwić taka zmiana
8
. Charakteryzują się 

kreatywnością, oryginalnością rozwiązań oraz wyższą użytecznością, co determinuje ich 

upowszechnienie w praktyce
9
. 

  Banki jako przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach finansowych, 

charakteryzują się innowacjami finansowymi, w tym innowacjami bankowymi. 

Innowacje bankowe mają na celu budowanie przewagi konkurencyjnej banku. Posiadają 

one kilka specyficznych cech  m.in. niematerialny charakter, nietrwałość i  łatwość 

kopiowania. Są obarczone ryzykiem  braku realizacji zamierzonych efektów, są 

pracochłonne i zazwyczaj kosztowne. Jak podkreśla D. Korenik „bank przyszłości 

skazany jest na ciągłe kreowanie usług innowacyjnych, jeśli chce uchodzić za instytucję 

nowoczesną, dynamiczną, mieć dobry image (gospodarczy i etyczny) i być wysoce 

efektywną”
10

. Innowacje bankowe ujmowane są zarówno w wąskim jak i szerokim 

znaczeniu. W węższym, odnoszą się wyłącznie do instrumentów finansowych i stanowią 

nowe rozwiązania, np. nowe instrumenty, kombinacje tradycyjnych instrumentów, nowe 

techniki finansowe, nowe usługi finansowe
11

. W szerszym ujęciu, dotyczą systemu 

finansowego i obejmują nowe rozwiązania w którymkolwiek z elementów systemu 

finansowego. Są to m.in. nowe instytucje pośrednictwa finansowego (np. holdingi 

finansowe), nowe instrumenty finansowe (np. opcje walutowe), nowe rynki finansowe 

(np. rynek instrumentów pochodnych), nowe usługi finansowe (np. sekuratyzacja 

                                                 
7  J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 27. 
8 P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992, s. 42. 
9 E.M. Rogers, Diffusion of Innovation, The Free Press, New York 1995, s. 354. 
10  Innowacyjne usługi bankowe, red. D. Korenik, PWN, Warszawa 2006, s. 37. 
11 Węższe ujęcie reprezentują m.in. F. Fabozzi, I. Modiglini, Capital Markets. Institutions and  Instrument, 
Person Education International, Upper Saddle River 2003, s. 27-28; W.S. Frame, L.J. White, Technological 

Change, Financial Innovation and Diffusion in Banking, Federal Reserve Bank of Atlanta, Atlanta 2009, s. 3; 

L. Anderloni, P. Bongini, Is Financial Innovation Still a Relevant Issue? [w:] Financial Innovation in Retail 
and Corporate Banking, red. L. Anderloni, D.T. Llewellyn, R.H. Schmidt. Edward Elgar, Cheltenham 2009, s. 

41-43; M. Al.-Kaber, Rynki finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2010, s. 135-

136. 
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należności), nowe techniki finansowania
12

 (np. finansowanie typu mezzaine
13

- jest to 

forma finansowania umożliwiająca finansowanie kapitału własnego - idealna w sytuacji, 

gdy przedsiębiorstwo nie chce rozwodnienia struktury właścicielskiej (np. wskutek 

dalszego zwiększenia kapitałów własnych). 

 Według podręcznika Oslo Manual istnieją cztery rodzaje innowacji 

finansowych
14

: 

 produktowe, 

 procesowe,  

 organizacyjne, 

 marketingowe. 

 Innowacje produktowe polegają na wprowadzaniu  produktu lub opracowaniu 

nowego pakietu produktów, zmodyfikowaniu lub rozszerzeniu zakresu danej usługi 

(cech funkcjonalnych lub użytkowych)
15
.  Są wdrażane na rynek w relatywnie krótkim 

czasie. Nie wymagają istotnych zmian w technologii, dają możliwość szybkiego zwrotu 

z inwestycji, zwiększenia udziału w rynku,  przyciągają nowych klientów oraz 

wzmacniają relacje z aktualnymi klientami. Korzyści z tytułu wczesnego wprowadzania 

innowacji na rynek są niewielkie i szybko przemijają
16

.  

Według  D. Korenik do innowacji produktowych zalicza się
17

: 

 w zakresie rachunku bankowego: powiązanie go z innymi produktami, w tym 

usługę doradztwa, personal banking i private banking, 

 w zakresie oszczędzania i inwestowania: certyfikaty depozytowe, lokaty 

dwuwalutowe, plany oszczędnościowe, lokaty i certyfikaty indeksowane, lokaty 

automatyczne oraz asset management, 

 w obszarze kredytowym: kredyt konsolidacyjny i leasing konsumencki. Innym 

przykładem innowacyjnej oferty bankowej jest propozycja połączenia konta 

internetowego z kontem na portalu społecznościowym Facebook (oferuje Alior 

Sync). 

 Innowacje procesowe polegają na wdrożeniu nowej lub znacząco 

udoskonalonej metody tworzenia i świadczenia usług
18

. Polegają one na usprawnieniach 

w procesach dystrybucji usług finansowych (np. nowe kanały dystrybucji, nowa ich 

                                                 
12 12   Podejście do szerszego definiowania innowacji finansowych reprezentują m.in. Z.J. Gubler, Instruments, 
Institutions and the Modern Process of Financial Innovation, s. 18: http://ssrn.com/ abstract- 1608409 

(18.10.2013); M. Stradomski, Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Grafika, Poznań 
2006, s. 24. 
12 Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition, OECD, Statistical 

Office of the European Communities, Luxembourg 2005, s. 16-17. 
13 http://inwestycje.pl/private_equity_venture_capital/Finansowanie-Mezzanine 
14 Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition, OECD, Statistical 

Office of the European Communities, Luxembourg 2005, s. 16-17. 
15  M. Marcinkowska, Innowacje finansowe w bankach [w:] Innowacyjność w systemie bankowym, red. B. 

Mikołajczyk. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 266, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 78-85. 
16 G. Michalczuk, Korzyści z wprowadzania innowacji finansowych w bankach w aspekcie kreowania ich 
konkurencyjności, Uniwersytet w Bialymstoku, Wydawnictwo? s. 7. 
17  Innowacyjne usługi bankowe, red. D. Korenik, PWN, Warszawa 2006, s. 44-89. 
18 Oslo…, op. cit., s. 51. 
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funkcjonalność), rozliczeniach transakcji, procesach wewnętrznych lub procesach 

finansowych. Umożliwiają bankowi uzyskanie przewagi konkurencyjnej w dłuższej  

okresie. Przyczyniają się do obniżenia kosztów jednostkowych  świadczonych usług lub 

podniesienia  jakości
19

. Innowacje  procesowe dotyczą
20

:  

 procesów wewnętrzynych:koncentrują się na tym, jak  wykonywane są 

określone działania, jak można je usprawnić, skrócić czas wykonywania, 

obniżyć  ich koszty( np. reengineering, systemy motywacyjnego 

wynagradzania, systemy efektywności oceny pracowników odpowiedzialnych 

za sprzedaż),  

 procesów dostarczania usług: koncentrują się na oczekiwaniach i 

doświadczeniu klientów, lepszym zrozuminiu potrzeb oraz nawiązaniu bliskich 

relacji z klientami i lepszej ich obsłudze. 

 Innowacje organizacyjne polegają na wdrożeniu nowych metod 

organizacyjnych w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca 

pracy lub w stosunkach z otoczeniem
21

 Celem innowacji organizacyjnych może być 

osiąganie lepszych wyników poprzez redukcję kosztów administracyjnych lub kosztów 

transakcyjnych, podniesienie poziomu zadowolenia z pracy (a tym samym wydajności 

pracy), uzyskanie dostępu do aktywów niebędących przedmiotem wymiany handlowej 

(takich jak nieskodyfikowana wiedza zewnętrzna) czy obniżenie kosztów dostaw
22

. 

 Ostatnią grupą są innowacje marketingowe.  Polegają one na wykorzystaniu 

nowych technik i narzędzi marketingowych, co  skutkować może zmianami w 

projekcie/konstrukcji produktu lub opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii 

cenowej. Celem  innowacji marketingowej jest dążenie do pełnego zaspokojenia potrzeb 

klientów, otwarcia nowych rynków zbytu lub korzystniejszego pozycjonowania 

produktu lub firmy 
23

. 

 

Czynniki wpływające na innowacje bankowe 

Według P. Druckera istnieją dwa źródła możliwości innowacyjnych
24

: 

 źródła tkwiące wewnątrz przedsiębiorstwa: 

 nieoczekiwane zmiany (sukces, poraża, zdarzenie), 

 niezgodność (pomiędzy rzeczywistością taką jaka jest, a taką jaka była 

zakładana lub powinna być). 

 źródła poza przedsiębiorstwem lub branżą: 

 nagłe zmiany w strukturze sektora lub strukturze rynku, 

 zmiany demograficzne, 

                                                 
19 M. Marcinkowska, Innowacje..., op. cit, s. 78-85. 
20 Deloitte, Glittering Prize: How financial institutions can driver growth through process and service 
innovation, 2005 s. 7. 
21 G. Michalczuk, Korzyści..., op. cit., s. 7. 
22 Oslo…, op. cit., s. 54. 
23 Ibidem, s. 52. 
24 P.F. Drucker, Inoovation and Entrepreneurship,[w:] The Executive in Action, HarperBusiness New York 

1996, s. 285. 
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 zmiany w postrzeganiu, modzie, znaczeniu, 

 nowa wiedza naukowa i nienaukowa, 

 Poprzez analizę zewnętrznych przyczyn innowacji finansowych wyodrębniono 

cztery główne grupy czynników
25

: 

 rynek– zmiany w środowisku finansowym, 

 regulacje– deregulacja  i  re-regulacja, 

 popyt– zmiany oczekiwań klientów, 

 technologia – nowe rozwiązania technologiczne. 

 Czynniki
26

 rynkowe są bardzo istotne dla wdrażania nowatorskich rozwiązań 

finansowych (szczególnie produktowych). To właśnie niedoskonałości (m.in. koszty 

transakcyjne) rynku motywują do powstania  nowych rozwiązań.   

Wśród czynników dotyczących otoczenia, sprzyjających rozwojowi innowacji 

wyróżnia się  strukturę i poziom konkurencji, politykę monetarną i fiskalną  oraz 

politykę innowacyjną państwa. 

 Do czynników regulacyjnych zaliczyć należy przepisy i ograniczenia dotyczące 

działalności banków, podatki oraz inne opłaty np. rezerwa obowiązkowa, podatki od 

transakcji finansowych. Innowacje finansowe mogą być stymulowane przez popyt, czyli 

zgłaszane zapotrzebowanie klientów na określone produkty i usługi. Szczególnie 

znaczenie mają oczekiwania klientów, którzy szukają nowych rozwiązań.  Cechuje ich 

brak lojalność w stosunku do dotychczasowej instytucji finansowej oraz swoboda w 

wyborze nowego usługodawcy, co stawia przed bankami kolejne wyzwania.  

  Najistotniejszym czynnikiem w zakresie innowacyjności jest technologia. 

Banki podejmują współpracę z firmami teleinformatycznymi, a dzięki rozwojowi 

technologii możliwe jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań.  Przyczynić się to 

może do wzrostu konkurencyjności w sektorze bankowym.  

 W badaniu przeprowadzonym przez GUS w latach 2001–2003 dotyczącym 

przeszkód w wprowadzaniu innowacji, które przedsiębiorstwa uznały za najbardziej 

istotne,  najczęściej  wskazywano czynniki ekonomiczne w postaci kosztów innowacji, 

brak właściwego źródła funduszy i zbyt wysoką stopę oprocentowania kredytów (od 

58,6% do 36,6%). Poza czynnikami ekonomicznymi największą przeszkodą okazała się 

niedostateczna elastyczność uregulowań prawnych (36,5%)
27

. 

 

Przykłady innowacji bankowych w Polsce 

 W czołówce innowatorów na polskim rynku bankowym znajduje się Idea Bank 

S.A., który konsekwentnie realizuje strategię,  skupiającą się na wdrażaniu nowatorskich 

usługdla małych i średnich przedsiębiorstw.  Wprowadzenie na rynek konta w chmurze 

przez Idea Bank S.A. zdobyło pierwsze miejsce w kategorii BEST DIGITAL 

                                                 
25 Zob. J. Canals, Strategie Konkurencyjne w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997, s. 65. 
26 Zob.  E.J Kane, The Metamorphosis in Financial Servces Delivery and Production [w:] J. F Sinkey Jr., 

Commercial Bank Financial Management in the Financial- Servies Industri, sixth edith Prentice Hall, Upper 
Saddle River 2002,s. 32. 
27 M. Koszarek, M. Rybacka, S. Szultka, Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – przegląd literatury, 

Raport Desk Research T4, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk 2008, s. 33-41. 
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DISTRIBUTION przyznawane za najbardziej innowacyjne rozwiązania.
28

  

Godna uwagi jest również działalność Mbank S.A. Jest jednym z pierwszych 

internetowych banków w Europie. Może pochwalić się najpopularniejszą aplikacją na 

smaftfony, z której obecnie korzysta jedna trzecia wszystkich użytkowników 

bankowości mobilnej w kraju. Wśród najważniejszych innowacji bankowych 

wprowadzonych w ostatnich pięciu latach na polski rynek  wskazać należy: 

1) Pożyczkę z bankomatu –  oferta Banku Millennium S.A.. Udostępnił on swoim 

klientom możliwość wnioskowania o kredyt gotówkowy i jego zaciągnięcie  

poprzez skorzystanie  z opcji w menu bankomatu. Kwota ta jest jednak ograniczona 

, co pozwala wypłacić maksymalnie dwa tysiące złotych. Okres spłaty wynosi 2 

lata. a pożyczona kwota trafia na konto wnioskodawcy po kilku minutach. 

Oprocentowanieudzielonych tym kanałem dostępu zobowiązań jest niższe
29

. 

2) Metalową kartę Lion's Bank – jest to marka Idea Banku S.A., obsługująca bardziej 

zamożnych klientów. Posiada w swojej ofercie pierwszą na świecie metalową kartę 

kredytową o nieregularnym kształcie, przypominającym klucz. Składa się ze stopu 

cynku, niklu i miedzi oraz waży 25 gramów. Karta jest produkowana przez 

Oberthur Technologies a oferta skierowana jest do najzamożniejszych grupy 

odbiorców. Nie posiada ona górnego limitu zadłużenia, a jej, Posiadacz karty poza 

prestiżem, otrzymuje możliwość korzystania z przywilejów, takich jak kolacja z 

Dalajlamą, czy wspinaczka na budynek opery w Sydney. 

3) Idea Hub czylimiejsce  gdzie klienci banku mogą popracować w ciekawym 

otoczeniu, spotkać się w kontrahentem  lub skorzystać z  zarezerwowanej sali 

konferencyjnej. W środku znajduje się sprzęt biurowy i elektroniczny z dostępem 

do  Internetu, prasa i bar kawowy. Jest to niezwykła możliwość dla 

przedsiębiorców, który  preferują spotkania poza biurem lub takowego nie 

posiadają.  

4) Mobilny wpłatomat – jest to nowatorskie rozwiązanie Idea Banku S.A. w postaci 

mobilnego wpłatomatu na kółkach. Usługa polega na zamówieniu samochodu z 

wrzutnią poprzez aplikację mobilną pod wskazany adres, co daje możliwość wpłaty 

gotówki. Jest to pierwsza tego typu oferta w Polsce. 

5) Kartę płatniczą z wyświetlaczem - MasterCard Display to karta z miniaturowym 

wyświetlaczem, na którym widoczny jest aktualny stan konta oraz komunikaty  

otrzymywane z banku. Posiadacz karty korzysta z dwóch różnych numerów PIN: 

jeden służy do potwierdzenia płatności, natomiast drugi do korzystania z 

wyświetlacza umieszczonego na karcie.  Karta posiada również funkcję płatności 

zbliżeniowych. 

6) „Karta w chmurze- technologia HCE (Host Card Emulation), wykorzystywana 

przede wszystkim w urządzeniach mobilnych. Podstawowa różnica w stosunku do 

tradycyjnych kart kredytowych to brak konieczności prezentowania, czy nawet 

wydawania karty płatniczej, w celu wykonania transakcji oraz – co wiąże się z 

                                                 
28 www.ideabank.pl 
29 . http://www.forbes.pl/najciekawsze-innowacje-w-polskiej-bankowosci,artykuly,192012,1,1,2.html# 
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maskowanym przesyłaniem danych dotychczas stosowanych metod zapłaty, 

wykorzystujące istniejącą infrastrukturę i wprowadzające udział kolejnego 

podmiotu, jakim jest tzw. Token Service Provider (TSP). Oprogramowanie Google 

dla HCE jest tylko medium wspierającym komunikację między telefonem klienta a 

urządzeniem akceptanta( sprzedawcy) z wykorzystaniem technologii NFC 

(wykorzystywanej przez bank BZWBK)i z wykorzystaniem tokena. Technologia 

HCE opiera się na idei generowania zaufanego, tymczasowego tokena. Token to 

numer odpowiadający numerowi karty płatniczej, który może być użyty do 

wykonania płatności. Właścicielem numeru jest bank lub inny wydawca 

instrumentu płatniczego
30

.  

7) Przelew na numer telefonu – jest to możliwość dokonywania przelewów na numer 

komórkowy lub adres e-mail wskazanego odbiorcy. Do  jego wykonania potrzebny 

jest kontakt do odbiorcy (numer telefonu lub adres skrzynki pocztowej). Od 

jakiegoś grudnia 2012 roku przelew można również zlecić za pośrednictwem 

portalu społecznościowego Facebook – takie rozwiązanie oferuje już kilka znanych 

banków między innymi:  Alior Bank i  Getin Bank. 

 

W tabeli 1 znajduje się zestawienie wybranych innowacyjnych produktów i usług 

oferowanych przez poszczególne banki
31

. 

 

Tabela 1. Przykłady innowacji bankowych w ofertach wybranych banków 

           Nazwa Banku         

 

 

 

 Innowacje  

Millenium 

Bank 

ING 

bank 

Śląski 

mBank 
BZW 

BK 

Alior 

Bank 

Wpłatomaty tak tak tak tak tak 

zestawienie wydatków tak tak tak tak nie 

Płatność BLIK tak tak tak tak tak 

Cash back nie nie tak nie nie 

E- PUAP nie nie tak nie nie 

Doradztwo finansowe/ private banking tak tak tak tak tak 

Logowanie do serwisu internetowego 
za pomocą Tauch ID 

nie nie nie tak nie 

Assistans ( min.  bardzo pomocne, 

zamówienie taksówki w aplikacji) 
tak nie nie nie nie 

Pożyczka w bankomacie tak nie nie tak nie 

Minikarta tak tak tak tak tak 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
30 W.  Surmacz , Techno Biznes 2016, Gazeta Bankowa Nr 1 2016, s. 81. 
31 Zob. www. Aliorbank.pl; www.bzwbk.pl; www.bankmilenium.pl, www.mbank.pl; www.ingbank.pl 
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        Każdy z wybranych banków stwarza swoim klientom możliwość wpłaty środków 

we wpłatomacie. Są to urządzenia stacjonarne często dualne( bankomat i wpłatomat w 

jednym). Umożliwia to szybkie wpłacenie środków pieniężnych bez konieczności 

oczekiwania w kolejce do okienka kasowego w banku. 

        Ciekawą propozycją banków jest zestawienie wydatków. Rozwiązanie to dobrze 

sprawdzi się u klientów pragnących mieć stałą kontrolę nad swoimi wydatkami. Banki 

oferują statystyki/ zestawienia budżetu, z podziałem na poszczególne kategorie 

wydatków. Dzięki temu klient wie na co wydał swoje środki pieniężne. Rozwiązanie to 

przydaje się do planowania miesięcznego budżetu a  nawet  zredukowania wydatków, 

które mogą okazać się zbyt wysoki, czasem nawet niepotrzebne.  

       Kolejną pozycją jest płatność blik. Jest to usługa umożliwiająca płatność telefonem 

przy pomocy kodów BLIK. Kody te składają się z sześciu cyfr, za pomocą których klient 

w wygodny sposób ma dostęp do swojej gotówki. Kody te doskonale zastępują 

tradycyjny portfel, ponieważ przy jego użyciu można ekspresowo wypłacić gotówkę z 

bankomatu czy też zapłacić za zakupy w sklepie zarówno stacjonarnym jak i 

internetowym. Aby korzystać z tej usługi w każdym z banków wystarczy tylko smartfon 

i aplikacja mobilna wyżej wymienionych banków. 

          Klienci mBanku mają też możliwość skorzystania z usługi Cash Back. Za jej 

pomocą posiadacz karty debetowej Visa lub Master Card może wypłacić do 300 zł w 

sklepie, po dokonaniu jakiegokolwiek zakupu opłaconego kartą. Dzięki temu 

rozwiązaniu klient oszczędza czas, który musiałby poświęcić na poszukiwanie 

bankomatu. W Polsce jest ok. 50.000 punktów sprzedaży z możliwością wypłaty 

gotówki. Są one oznaczone symbolami Visa Cash Back lub Maestro Cash Back. 

          Kolejną wymienioną innowacją jest E-PUAP czyli Elektroniczna Platforma 

Administracji Publicznej, oferowana przez mBank. Dzięki niej klienci tego banku mogą 

załatwić wiele spraw administracyjnych bez konieczności wychodzenia z domu. Aby 

korzystać z tego udogodnienia wystarczy tylko zarejestrowanie konta i wypełnienie 

kwestionariusza. Następnie należy złożyć wniosek do profilu zaufanego oraz 

potwierdzić tenże profil w jednym z punktów mBanku. 

           Niewątpliwie bardzo ważną usługą dla zamożnych klientów może okazać się 

private banking. Banki w ramach tej usługi oferują pomoc osobistego i doświadczonego 

eksperta, bądź też zespół ekspertów. , którzy zajmują się finansami klienta. W zakres 

private bankingu wchodzi szeroka gama usług. Przykładowo w banku ING są to:  

 Zarządzanie aktywami, czyli usługi maklerskie oferowane przez 

licencjonowanych specjalistów, którzy zarządzają aktywami klienta zgodnie z 

ustaloną wspólnie strategią. Dzięki temu klient może kontrolować swoje 

inwestycje bez konieczności ciągłych analiz rynkowych. 

 Doradztwo inwestycyjne- jest to wsparcie strategiczne inwestycji klienta. 

Polega na wydawaniu indywidualnej rekomendacji przez specjalistę, na 

podstawie badania profilu ryzyka klienta.  
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 Inwestycje bezpośrednie- składające się z konta maklerskiego. Aby z niego 

korzystać wystarczy zalogować się do modułu maklerskiego w aplikacji 

mobilnej ING. Dzięki temu klient może inwestować na giełdzie za pomącą 

smartfonu. 

 Kolejny przykład private bankingu można spotkać w mBanku. W skład tej 

usługi w mBanku wchodzi: 

 Assent Menagment czyli podobnie jak w poprzednim banku doradztwo 

ekspertów, którzy zgodnie z przyjętą strategią zarządzają( na podstawie 

pełnomocnictwa) aktywami klienta.  W tym przypadku bank oferuje dwie 

strategie:  

o indywidualną - czyli zarządzanie aktywami zgodnie z profilem oraz 

preferencjami klienta( min. Skłonność do ryzyka) 

o modelowe - czyli przygotowane strategie o różnym stopniu ryzyka. 

Osoba zarządzająca aktywami obraca powierzonymi środkami 

(sprzedaż, kupno papierów wartościowych), dokonuje zmian struktury 

portfela w zależności od sytuacji rynkowej.  

 Fundusze inwestycyjne- szeroki wybór ponad 700 funduszy inwestycyjnych: 

polskich, zagranicznych, otwartych, zamkniętych. Klienci korzystający z tej 

oferty również mogą liczyć na pomoc ekspertów, którzy udzielą rady przy 

wyborze odpowiedniego funduszu. 

 Indywidualne doradztwo inwestycyjne- jest to budowanie portfela klienta 

zgodnie z celami, akceptowanym ryzykiem oraz potrzebami. Warunkiem  

skorzystania z tego rozwiązania jest posiadanie ok. 2 mln aktywów.  

 Transfer międzypokoleniowy- rozwiązanie to pozwala na zabezpieczenie 

zgromadzonego majątku, tak aby przekazać go beneficjentom bez dodatkowych 

obciążeń podatkowych. 

 Kolejną przedstawioną usługą jest możliwość logowania się do aplikacji 

mobilnej za pomocą odcisku palca. Warunkiem skorzystania z tego udogodnienia jest 

posiadanie iPhona o modelu s5 i w górę, ponieważ tylko te modele wyposażone są w 

czytniki linii papilarnych. 

 Sporym ułatwieniem może również okazać się oferowana przez bank 

Millenium pożyczka w bankomacie. Usługa ta dostępna jest dla klientów zaufanych pod 

względem historii kredytowej. Mogą oni w szybki sposób uzyskać pożyczkę w kwocie 

nie przekraczającej 2000 zł na 24 miesięcy.  

 Niewątpliwie nietypową a zarazem ciekawą według mnie propozycją jest Pakiet 

Bardzo Pomocny dla konta 360° w Banku Millenium. Pakiet ten upoważnia klientów 

tego banku do korzystania z siedmiu wizyt ekspertów w ciągu roku, W ramach Assistans 

Pakiet Bardzo Pomocny klient może zamówić interwencje min. Elektryka, murarza, 

ślusarza, lekarza, pielęgniarki. Usługa ta przez pierwszy rok jest bezpłatna a w 

następnych latach kosztuje 4,98 zł miesięcznie. 

 Kolejnym pomocnym rozwiązaniem jest możliwość zamówienia taksówki 

korzystając z aplikacji mobilnej banku BZWBK. Aplikacja ta wyszukuje lokalizacjię 
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klienta oraz pokazuje najbliższą dostępną taksówkę. Wystarczy jedynie kliknąć przycisk 

zamawiam. Co więcej, po zakończonym kursie aplikacja sama ściąga środki z konta, 

więc klient nie musi martwić się o gotówkę.  

Na rynku usług bankowych pojawia się coraz więcej innowacji finansowych, 

których celem jest idealne dopasowanie oferty do grupy odbiorców. Powyższe nowości 

na rynku usług bankowych mogą sprawiać trudności m.in. osobom z niższą 

świadomością ekonomiczną. Popularyzacja nowoczesnych kanałów dostępu oraz 

upowszechnianie wiedzy z tego zakresu przez instytucje finansowe może przyczynić się 

do zwiększonego zainteresowania technologiami w usługach bankowych.  

Nowoczesne technologie mogą okazać się pomocne w codziennym życiu, jak np. 

Finansometr ING czy Asystent finansowy BRE Banku S.A., a także połączenie 

bankowości poprzez portal społeczenościowy Facebook czy innowacyjny Google 

Wallet
32

. 

 

Podsumowanie 

 Silna konkurencja na rynku usług bankowych  sprawia, iż instytucje finansowe 

chcące utrzymać bądź poprawić swoją pozycję konkurencyjną wykorzystują nowoczesne 

technologie w wielu obszarach bankowości detalicznej
33

. Konkurencja dotyczy przede 

wszystkim dążenia do  zwiększenia liczby klientów jak również zwiększenia poziomu 

zadowolenia ze świadczonych usług.  

Podsumowując, innowacje finansowe mają na celu dążenie do obniżenia 

kosztów obsługi klientów, wzrostu produktywności banków, zwiększenia ich  

rentowności i obniżenia ryzyka finansowego zarówno instytucji finansowych jak i 

klientów. Banki, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania do swoich ofert stają się 

liderami na rynku i wyznaczają współczesne standardy bankowości.  
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ROLE OF INNOVATION BANK IN ACHIEVING A COMPETITIVE ADTAGE IN THE 

RETAIL BANKING MARKET 

 

Summary:   This article presents selected innovative banking services. The changes that have 

taken place over the past decades deserve recognition, because thanks to improved comfort using 

them to consumers. The offer banks from year to year is changing more and more, and a very 

significant impact on this process has the technological development and the intense competition 

for customers. The purpose of this article is to show the role of financial innovation in achieving a 

competitive advantage on the Polish retail banking market. 

 

Keywords : innovation banking, retail banking, competitive advantage 
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Monika Kapała – Zastosowanie bankowości mobilnej w finansach osobistych  

ZASTOSOWANIE BANKOWOŚCI MOBILNEJ W FINANSACH 

OSOBISTYCH  

 

Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie roli, jaką odgrywają innowacyjne usługi 

bankowości mobilnej oferowane przez banki w podejmowaniu decyzji efektywnego zarządzania 

finansami osobistymi. Artykuł ukazuje genezę usług bankowości mobilnej jak również obszerną 

problematykę bezpieczeństwa tych usług. Porusza także kwestie związane z zarządzaniem 

finansami osobistymi, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które dokonują się w tym zakresie. 

Przedstawia zakres problematyki niezbędnej do efektywnego i racjonalnego zarządzania finansami 

osobistymi. Pokazuje aspekty i przeciwdziałanie wybranym zagrożeniom usług mobilnych.  

  

Słowa kluczowe: bankowość mobilna, finanse osobiste, zarządzanie finansami osobistymi 

 

Wprowadzenie 

 Sektor bankowy stał się jednym z największych i najszybciej rozwijających się 

segmentów rynku finansowego. Zmodernizowane technologie, usługi i plany 

zarządzania finansami w znacznym stopniu dostosowane są do potrzeb konsumenckich. 

Banki, które pragną przetrwać na rynku muszą wciąż wprowadzać niekonwencjonalne 

technologie i unowocześniać swoje usługi i produkty.  

 Jedną z najnowocześniejszych form usług świadczonych przez banki jest 

bankowość mobilna. Postęp technologiczny i teleinformatyczny dał początek nowym 

możliwościom dostępu do produktów banku. Przez urządzenia mobilne, jak i również za 

pośrednictwem Internetu można nieustannie przeprowadzać transakcje na swoim koncie 

bankowym. Ewolucja wzrostu nowatorskich technologii w bankowości mobilnej bazuje 

nie tylko na udogodnieniu usług bankowych oraz na redukcji kosztów, lecz także na 

pokonywaniu barier czasowych, organizacyjnych i przestrzennych.  

  

Istota bankowości mobilnej - pojęcie, geneza, usługi 

 W literaturze przedmiotu odnajdziemy wiele rozmaitych definicji bankowości 

mobilnej, w zależności od stosunku autora do rozważanego pojęcia. Pomimo różnych 

holistycznych opracowań teoretycznych, do tej pory nie stworzono jednej, ogólnie 

akceptowanej i obowiązującej na rynku finansowym definicji bankowości mobilnej (m-

banking).  

 Wielu autorów przedstawia bankowość mobilną, jako segment wąskiego 

pojęcia bankowości elektronicznej. Pojęcie bankowości mobilnej używa się, jako 

określenie form usług, które oferują banki wykorzystujące urządzenia przenośne 

(mobilne) do zrealizowania operacji bankowych
1
. W znaczeniu wąskim za bankowość 

                                                 
1 B. Świecka: Bankowość elektroniczna.  CeDeWu, Warszawa 2004, s. 22. 
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mobilną określa się wykonywanie transakcji za pośrednictwem urządzeń 

technologicznych, mobilnych jak i szczególnie dedykowanych aplikacji. Bankowość 

mobilna zawiera się zarówno w bankowości internetowej, jak i elektronicznej
2
. Jest to 

korzystanie z systemu bankowego za pomocą Internetu w telefonie komórkowym. 

Jedynie urządzenia, które użytkujemy łącząc się z systemem, wskazują czy możemy 

posługiwać się pojęciem bankowości internetowej, czy w węższym znaczeniu z 

bankowością mobilną.  

 Wgląd do rachunku przez telefon, jak i inne formy łączności klienta z bankiem 

od momentu powstania na rynku uległy wielu przekształceniom i modyfikacjom
 3

. 

Instytucje bankowe bardzo szybko zdały sobie sprawę, że w Polsce więcej 

społeczeństwa korzysta z telefonu komórkowego niż z komputera połączonego do sieci 

Internetu, co nakłania do poszukiwania nowego rozwiązania i spopularyzowania 

bankowości mobilnej, zwanej również m-bankingiem. Najważniejszą cechą takiego 

sposobu jest całodobowa dostępność, a największym atutem jest oszczędność czasowa 

związana z wyeliminowaniem wizyt w banku.   

 Przełomem w takim rozwiązaniu było zastosowanie telefonu. Pojawiły się one 

w Polsce później niż w innych krajach Europy Zachodniej, bo około 1992 roku, a 

cyfrowe jeszcze później w 1996 roku. Następnym krokiem milowym w relacji na linii 

klient - bank było zastosowanie Internetu, który zwiększa komfort korzystania z usług 

bankowych. W grudniu 1994 roku w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii został 

utworzony pierwszy internetowy bank, tę datę uznaję się za początek bankowości 

internetowej
4
. Już na początku funkcjonowania bank pozyskał 40 tys. klientów.  Bank 

osiągnął sukces poprzez permanentny wgląd do rachunków bankowych jak i również 

wyeliminowanie uporczywego czynnika, jakim niewątpliwie jest stanie w kolejkach. 

Rozpatrując kwestię Polski prekursorem jest mBank. Rozpoczął on swoją działalność 26 

listopada 2000 roku. Doprowadził do rewolucji w branży, udowadniając, że takie 

rozwiązania są najkorzystniejsze i przynoszą oczekiwane efekty
5
. Na początku głównym 

odbiorcom były osoby prywatne, dopiero później rozwiązanie to otworzyło się także na 

przedsiębiorstwa. Mobile banking jest gałęzią, która najszybciej rozwijała się w 

odniesieniu do technologii informacyjno-komunikacyjnych. Porównując do bankowości 

internetowej czas na spopularyzowanie był trzykrotnie krótszy
6
. Telefon komórkowy jest 

narzędziem, które spełnia określone funkcje, poprzez które umożliwia dostęp do 

bankowości mobilnej:  

 rozpoznanie  użytkownika, 

 przekaz informacji - funkcja komunikacyjna, 

 wprowadzanie danych z konta mobilnego, 

                                                 
2 http://www.czasnafinanse.pl/produkty-finansowe/konta/artykuly/bankowosc-mobilna, 06.04.2016. 
3 A. Zalewska- Bochenko: Bankowość telefoniczna i jej wpływ na rozwój bankowości. [ z :], 
   http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/24_A.Zalewska-Bochenko_Bankowosc_telefoniczna....pdf, 

   z dnia 06.04.2016, s. 2. 
4 P. Wroński, Bankowość elektroniczna dla firm, CeDeWu, Warszawa 2004, s. 13.   
5 http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/historia.html, 03.04.2016. 
6 S. Wojciechowska-Filipek, Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej, w: U. 

Swoboda, Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy Difin, Warszawa 2010, s. 56. 
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 przetwarzanie danych
7
. 

 Narzędzia mobilne są nieodzownymi "towarzyszami" naszego codziennego 

życia. Urządzenia przenośne stały się wyznacznikami kierunku zmian naszych 

nawyków, zachowań i przyzwyczajeń
8
. Ich producenci dbając o wysoką sprzedaż, 

bezustannie rozciągają zakres funkcjonalności swoich usług i produktów. Doprowadziło 

to do wzniesienia kompatybilności i inteligencji urządzeń na wcześniej nieznany 

poziom, przekształcając się w tzw. smartfony. Można wyodrębnić trzy dziedziny usług: 

bazowe, dodatkowe i specjalne. Bankowe usługi służą zaspokajaniu potrzeb klientów i 

zawierają wielofunkcyjne rachunki bieżące, lokaty oszczędnościowe oraz kredyty 

konsumencki
9
. Są elastyczne, ponieważ dostosowują się do indywidualnych potrzeb 

klienta. W bankowości mobilnej do najbardziej rozpowszechnionych form usług 

bankowych zaliczamy:  

 SMS Banking, 

 MMS, 

 WAP, 

 Systemy SIM Toolkit 

 PDA
10

. 

 Telefon komórkowy umożliwia powiadamianie klientów o różnych usługach 

bankowych poprzez kanał komunikacji Short Message Service (SMS).  System ten ma 

swoje ograniczenia, ponieważ nie jest w stanie przesyłać interaktywnej grafiki oraz 

rozbudowanego tekstu. Operacje takie jak miesięczne raporty oraz inne rozliczenia 

klientów nie są w stanie być obsługiwane przez SMS. Ograniczona oferta banków oraz 

niedostateczne zabezpieczenie tego kanału dystrybucji ma wpływ na niskie 

wykorzystywanie tej usługi w bankowości mobilnej. W związku z wyżej wymienionymi 

niedogodnościami usługa SMS została wyparta przez Multimedia Messaging Services 

(MMS). Pełna multimedialność tego rozwiązania wiąże się z możliwością przesyłu 

animacji, dźwięków i filmów. Decydującym czynnikiem, który wpływa na atrakcyjność 

usługi jest pojemność pamięci. Jeden standardowy MMS sięga 300kB i nie jest 

zawężony  do 160 znaków jak w wypadku SMS.  

 Popularnym rozwiązaniem jest także operowanie funkcją Wireless Application 

Protocol (WAP). Jest protokołem służącym do obsługi aplikacji bezprzewodowych, 

który pozwala koordynować działania bankowe przy pomocy urządzeń przenośnych 

oraz Internetu
11
. W związku z tym, że telefony komórkowe w dzisiejszej rzeczywistości 

posiadają opcję WAP, nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania, co 

zwiększa atrakcyjność usługi. Obsługuje przede wszystkim krótkie informacje, proste 

                                                 
7 T. Hassa, Systemy płatności mobilnych - problemy definicyjne, typologia, charakterystyka wybranych 
rozwiązań, w: Kolegium zarządzania i finansów, Warszawa 2012, s. 33.  
8 R. Tiwari, S. Buse, The Mobile Commerce Prospects: A Strategic Analysis of Opportunities in the Banking 

Sector, Hamburg University Press, Hamburg 2007, s. 64 
9 S. Wojciechowska-Filipek, Technologia informacyjna... op.cit., s. 64. 
10 http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_Bankowosc_elektroniczna_tcm75-24666.pdf, str. 40, 04.04.2106.  
11 S. Wojciechowska-Filipek, Technologia informacyjna...op.cit., s. 58. 
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grafiki i ikony,  przejrzyste i klarowne kwestionariusze oraz zezwala na przegląd 

nieskomplikowanych serwisów internetowych za pomocą telefonu komórkowego
12

. 

 Poprzez WAP bank umożliwia klientom sprawnie zarządzać środkami 

pieniężnymi i posiadać całkowitą pieczę nad rachunkiem bankowym.. Informacja o 

saldzie rachunku, dokonywanie przelewów, założenie i likwidacja lokaty, dostęp do 

historii operacji, zmiana PIN-kodu tego wszystkiego można dokonać poprzez 

skorzystanie z usługi WAP
13
. Minusem usługi jest jej kosztowność. Klient płaci za czas 

połączenia, a nie za pobór określonej ilości danych. Przeglądanie długich wiadomości na 

małych ekranach powoduje dyskomfort użytkowania. Wpływa to na węższą 

stosowalność protokołu w aspekcie usług bankowych
14

. 

  Pod względem funkcjonalności zbliżoną usługą jest Subscriber Identity 

Module Application Toolkit (SIM Toolkit), który upraszcza zdalne obsługiwanie funkcji 

bankowych poprzez urządzenie komórkowe. Poprzez instalację na karcie SIM 

dodatkowej aplikacji ułatwiono zdecydowanie dostęp do rachunku bankowego
15

. 

Aplikacja SIM Toolkit bazuje na współpracy banków z operatorami sieci komórkowych. 

Umożliwia łatwy przegląd danych i bezpośrednie złożenie przelewu bankowego w 

telefonie. Możliwość ta zaistniała, ponieważ większość wszechstronnych telefonów 

(smartfonów) porusza się w systemach Symbian, Windows CE, Android, iPhone OS, 

które są dostępne na polskim rynku. Po zainstalowaniu aplikacji bankowej w menu 

telefonu powstanie dodatkowa ikona, przez którą klient uzyska całkowity dostęp do 

własnego konta i będzie mógł bez przeszkód operować w sferze bankowej
16

.  

 Nową technologią, która dopiero rozwija się w Polsce, jest Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS). Jest już trzecią generacją usług, która stworzy 

stały i szybki dostęp do Internetu i transmisji danych. Multikompleksowa jakość 

aplikacji dostępna dzięki sieci UMTS wciąż stanowi wyzwanie dla bankowości mobilnej 

i najbliższy czas pokaże, ile znaczy ona w bankowości
17

.  

 Potencjał urządzeń mobilnych nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany przez 

banki. Ciągle pojawiają się nowe, doskonalsze rozwiązania oraz koncepcje pozwalające 

zastosować się w świadczeniu usług finansowych przy pomocy telefonu komórkowego. 

Znaczenie i zakres wykorzystania tych urządzeń będą ewoluować wraz z  progresem 

świadomości konsumentów oraz łatwości w obyciu się z wyżej wymienionymi. Wzrost 

możliwości przetwarzania danych oraz realizacja coraz bardziej złożonych i 

skomplikowanych zadań doprowadzą do absolutnej dominacji urządzeń mobilnych. 

Instytucje finansowe czerpią ogromne korzyści z wykorzystywania bankowości 

mobilnej, które wypływają z redukcji kosztów na dużą skalę, trudną do osiągnięcia w 

                                                 
12 B. Świecka, Bankowość ...op.cit., s. 21. 
13 B. King, Bank 3.0, Marshall Cavendish Business, Singapore 2013, s. 334–335 
14 M. Macierzyński, Mobilny internet zmieni wiele biznesów, w tym i bankowych. Przegląd Finansowy Bankier 

5 (172) z 6 marca 2012, s. 16-17. 
15 http://bankowoscinternetowa.republika.pl/html/tel.html, 04.04.2016. 
16 http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_Bankowosc_elektroniczna_tcm75-24666.pdf, 08.04.2016. 
17 M. Goliński, M. Graczyk, W.Prussak, T. Skawiński, M. Szafrański, Znaczenie urządzeń mobilnych 

w eksploracji informacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Ekonomicznie Problemy Usług, 

Gospodarka Elektroniczna'' Tom II, Szczecin 2012, s. 576. 
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innych branżach ze względu na niemożność wyeliminowania czynnika logistycznego. 

Wykorzystanie Internetu w bankowości mobilnej umożliwia rozwój usług finansowych: 

połączenie systemów bankowych ze sklepami internetowymi, z działaczami rynku 

nieruchomości oraz z domami maklerskimi.  Klient poprzez usługi mobilne ma 

klarowniejszy wgląd w dany produkt i trafniej podejmuje decyzje, dostosowując ofertę 

banku do swoich indywidualnych potrzeb
18

. 

               Skomplikowane funkcjonowanie banków było kiedyś bardzo pracochłonne i 

zajmowało sporo czasu. Dzisiaj dzięki rozwojowi technologii informatycznej została 

wyeliminowana potrzeba fizycznego kontaktu klienta z pracownikami banku, co 

pozwala wygospodarować zaoszczędzenie cennego czasu. W obecnej rzeczywistości 

konsument większość potrzeb związanych z bankiem może wykonać w domu. 

Prowadzenie działalności mobilnej w znacznym stopniu wpływa na reputację banku. 

Instytucja korzystająca z takiego rozwiązania jest łatwiej zauważalna na rynku, 

postrzegana jako nowoczesna i troszcząca się o komfort i zadowolenie odbiorców
19

. 

 

Problematyka bezpieczeństwa bankowych usług mobilnych 

Szerokie wykorzystanie usług bankowości mobilnej jest uzależnione od 

zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia dokonywanych transakcji. 

Priorytetem jest opracowywanie takiej technologii, aby przeprowadzane operacje nie 

narażały klientów na nieprzyjemności i dodatkowe koszta związane z brakiem 

odpowiedniej kontroli i ochrony przed złodziejami działającymi w sieci. Z perspektywy 

banku kluczem do sukcesu jest zaufanie i przeświadczenie klientów, iż pieniądze, które 

zawierzyli instytucji finansowej są zabezpieczone i nikt z osób niepożądanych nie będzie 

nimi dysponować. Bezpieczeństwo w aspekcie informatycznym to pewne zdarzenie, 

które określa najważniejsze przedmioty bezpieczeństwa bankowości
20

: 

• autentyczność - pozwalają stwierdzić, czy osoba podpisująca się pod transakcją 

jest rzeczywiście osobą, która jej dokonała; 

• niezaprzeczalność - brak możliwości zaprzeczenia nadania lub też odebrania 

określonego komunikatu drogą elektroniczną; 

• dostępność - nieprzerwany dostęp do systemu bankowości mobilnej, opartego 

na autoryzowanych danych; 

• niezawodność - poprawne działanie systemu, w takim sposób jak się od niego 

oczekuje.  

 Bezpieczny system bankowości to taki, który wyżej wymienione atrybuty są na 

akceptowalnym poziomie, zarówno dla banku, jak i dla klientów. Odnosząc się do wyżej 

                                                 
18 M. Polasik, Bankowość elektroniczna istota-stan-perspektywy, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 42-49. 
19 Technologie informatyczne w bankowości, red. A. Gospodarowicza, Akademia Ekonomiczna im. Oskara 
Langego, Wrocław 2002, s. 69. 
20Bankowość elektroniczna, red. A. Gospodarowicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 

27.  
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przedstawionych przedmiotów bezpieczeństwa można odnieść się do czterech typów 

ataków na systemy informatyczne
21

:  

• przerwanie - zagrożenia dostępności, 

• przechwycenie - zagrożenie poufności, 

• modyfikacja - zagrożenie integralności, 

• podrobienie - zagrożenie autentyczności. 

 Najczęściej spotykane próby ataku na zabezpieczenia można podzielić ze 

względu na zagrożenia: bierne i czynne, wewnętrzne i zewnętrzne, przypadkowe i 

celowe, sprzętowe i programowe. Zagrożeniu bierne to takie, kiedy informacje zostały 

ujawnione sposób nieuprawniony, jednakże bez wpływu na system informatyczny. 

Przykłady: analiza ruchu w sieci, podsłuch, emisja ujawniająca. Zagrożenia, które w 

sposób czynny oddziałują na system to: błędne działania pracowników banku, 

przeoczenia i świadome działania na szkodę. Zagrożenia wewnętrzne powodowane są 

przez prawnych użytkowników systemu bądź sieci. Sytuacja analogiczna jak wyżej, 

najczęściej są powodowane błędami, tudzież przeoczeniami. Natomiast przyczynami ich 

powstawania są: zbyt rozbudowane uprawnienia pracowników, spowolnione reagowanie 

na uchybienia oraz niedociągnięcia w sferze polityki bezpieczeństwa. Na zagrożenia 

zewnętrzne składają się intruzi, nielegalni użytkownicy, którzy dążą do bezprawnego 

dostępu do informacji systemowych.  Zagrożenia przypadkowe powodowane są przez 

awarie sprzętu, błędy w oprogramowaniu, a także przez błędy i uchybienia 

pracowników. Z zagrożeniami celowymi mamy do czynienia, gdy użytkownicy systemu 

działają świadomie. Ostatni podział mówi nam o nieprawidłowościach w 

funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania.  Bezpieczeństwo bankowości 

elektronicznej jest problemem zawiłym i rozległym, dotyczącym aspektów prawnych, 

technologicznych i organizacyjnych na linii bank - użytkownik. W tej relacji obie strony 

dzielą się odrębnymi zadaniami i obowiązkami, których realizacja ma na celu jak 

najlepsze zabezpieczenie procesu przetwarzania danych
22
. Lista przedstawiona poniżej 

nie wyczerpuje możliwych wszystkich sytuacji, które zagrażają bezpieczeństwu 

transakcji przy użyciu urządzeń mobilnych. Najpoważniejsze związane są niewątpliwie 

ze złamaniem zabezpieczeń dostępu do systemu, a więc: ujawnienie loginu, hasła 

jednorazowego, czy kodu PIN do tokena. Są one często następstwem podsłuchu 

elektromagnetycznego, wykorzystania programów szpiegujących, użycia social-

engineering i podsłuchu w sieci lokalnej. Wielostronnie wykorzystywane social-

engineeringi - metody mające na celu uzyskanie nielegalnych informacji przez 

cyberprzestępców wiążą się przede wszystkim z podsyłaniem maili klientom, w których 

zawarta jest prośba o zalogowanie się na fałszywej stronie internetowej, co prowadzi do 

przejęcia danych osobistych. Niefrasobliwe i nieostrożne dysponowanie swoimi danymi 

wystawia klientów na działanie hakerów, którzy wykradają tożsamość z Internetu. 

Osobista zapora sieciowa to podstawowe narzędzie do zabezpieczania swoich danych. 

                                                 
21 S. Wojciechowska-Filipek, Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej, Difin, 

Warszawa 2010, s. 76. 
22 Technologie informatyczne w bankowości...op.cit., s. 183. 
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Dodatkowo zintegrowany pakiet zabezpieczający ataki z Internetu i częstsze 

szyfrowanie plików bankowych uzupełniają atrybuty ochronne
23

. Aplikacje bankowe 

instalowane na telefonie komórkowym powinny być podpisane cyfrowo, aby nie było 

trudności z rzetelną i jednoznaczną weryfikacją konta bankowego, jak również, aby 

można było sprawdzić pochodzenie aplikacji, jak i jej integralność. Zróżnicowanie haseł 

i loginów przeciwdziała udostępnianiu konta osobom nieupoważnionym. Słabe 

zabezpieczenie dostępu do rachunku, błędy w oprogramowaniach wczytywanych z sieci 

dobrze służą jednostkom niepowołanym do korzystania aze wszystkich danych na 

telefonie komórkowym. Programy ingerujące w systemy informatyczne, tzw. 

oprogramowanie złośliwe to główne zagrożenie dla serwerów. Stają się coraz większym 

zagrożeniem dla posiadaczy inteligentnych telefonów komórkowych (smartfonów).  

Wymienić wśród nich można: wirusy, bakterie, konie trojańskie. Dzisiaj bezpiecznym 

telefonem komórkowym nazywamy taki, który jest wyposażony w odpowiednie 

oprogramowanie Anti-Malware. Oprogramowania złośliwe jeszcze nie są tak aktywne, 

jak w przypadku komputerów stacjonarnych, ale widać tendencję wzrostową. System 

operacyjny telefonu komórkowego wraz z oprogramowaniem wymaga okresowych 

aktualizacji. Właściciel urządzenia może mieć z tym problem, a błędne przeprowadzenie 

aktualizacji może doprowadzić do nieodwracalnych skutków, np. utraty cennych danych, 

czy defektu telefonu. Przed rozpoczęciem każdej aktualizacji zaleca się wykonanie 

dodatkowej kopii danych
24

.  Podczas transmisji elektronicznej dane również są 

zagrożone. Typowe zagrożenia w tym zagadnieniu to m. in. sniffing, czyli 

podsłuchiwanie sieci umożliwiające wejście w posiadanie danych przekazu, spooffing, 

który polega na podszywaniu się pod inny telefon należący do danej sieci. Wspólnym 

zagrożeniem dla serwera i klienta są ataki man-in-the-middle charakteryzujące się 

obserwowaniem połączeń przez niepożądaną osobę, która pośredniczy w przekazie 

danych. Telefony z wbudowanym modelem GSM lub bezprzewodową kartą sieciową od 

chwili połączenia z serwerem stają się prawdopodobnym celem ze strony hakerów lub 

złośliwego oprogramowania. Zainstalowanie na smartfonie pakietu wielofunkcyjnych 

zabezpieczeń, mających na wyposażeniu skaner antywirusowy i osobistą zaporę 

internetową jest środkiem przeciwdziałającym atakom Internetu. Powyższa lista 

przedstawia niektóre elementy zagrażające bezpieczeństwu bankowości mobilnej 

podczas dokonywania transakcji. Z jednej strony systemy zabezpieczeń muszą godzić 

dostępność, cenę, nieskomplikowanie obsługi, a z drugiej zapewnić najwyższą 

wiarygodność i pewność bezpieczeństwa. Trzeba być ponad to świadomym, że kwestia 

bezpieczeństwa jest w rękach banku, ale też i konsumenta
25

.        

  Najbezpieczniejszym rozwiązaniem ze spectrum bankowości mobilnej 

rozpatrującym porozumiewanie się klienta z bankiem, wydaje się być innowacja SIM 

Toolkit, która w momencie wykonywania transakcji wymusza wpisanie poufnego kodu 

PIN. Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu powoduje zablokowanie 

                                                 
23 S. Wojciechowska-Filipek, Technologia informacyjna...op.cit., s. 78. 
24 T. Koźliński, Bankowość internetowa...op.cit., s. 75. 
25 S. Wojciechowska-Filipek, Technologia informacyjna...op.cit., s. 78. 
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aplikacji. Operator sieci komórkowej ze względu na kodowanie łączności z bankiem 

algorytmem symetrycznym nie ma możliwości ingerowania w transmisję danych 

Łączność z bankiem kodowana jest algorytmem symetrycznym, co oznacza, że operat 

sieci telefonii komórkowej nie ma sposobności ingerencji w transmisję danych
26
. Branża 

się rozwija, wprowadza technologię komunikacji poufnego zasięgu, mimo to pojawiają 

się nowe zagrożenia, które powodują ograniczenie zaufania klientów do innowacji 

technologicznych - zgubienie lub kradzież telefonu niesie za sobą niebezpieczeństwo 

pozyskania przez czynnik niepożądany danych zapisanych na karcie chipowej. W takim 

przypadku numery PIN, czy kart kredytowych są poważnie zagrożone. Aspekty 

bezpieczeństwa są kwestią absolutnie pierwszoplanową przy pozyskiwaniu nowych 

klientów, w związku z czym opracowywany szereg zabezpieczeń w dystrybucji usług 

bankowości mobilnej jest cały czas udoskonalany
27

. 

 

Wpływ bankowości mobilnej na zarządzanie finansami osobistymi  

 Na przestrzeni ostatnich lat w literaturze przedmiotu znajduje się wiele modeli 

przedstawiania zarządzania finansami osobistymi, zarówno matematycznych, 

społecznych, jak i psychologicznych. Teorie zarządzania finansami osobistymi pokazują 

charakter indywidualnych zachowań ukazując ich prawidłowość bądź ich niesłuszność
28

. 

Na płaszczyźnie nauk ekonomicznych opisano wiele definicji finansów osobistych. W 

literaturze autorzy wielokrotnie stawiają na równi pojęcie finansów osobistych z 

finansami gospodarstw domowych.  

 Według K. Waliszewskiego definicja finansów osobistych pokazuje obszary 

działalności ekonomicznej takie jak
29

: 

 gromadzenie środków finansowych w formie przychodów rynkowych, o 

charakterze budżetowym, pozabudżetowym i kredytowym; 

 podział nagromadzonych środków pieniężnych na różne cele, czyli na 

oszczędności, konsumpcję, spłatę długu i inwestycje; 

 wydatkowanie zasobów finansowych zgodne z ich przeznaczeniem, czyli na 

oszczędności, konsumpcję, spłatę zadłużenia i inwestycje.  

 D. Korenik i S. Korenik przedstawiają finanse osobiste (personal finanse), jako 

dziedzinę, która interesuje się stosunkami ekonomicznymi zajmującymi się na 

gromadzeniu i wydatkowaniu środków finansowych przez gospodarstwa domowe.
30

 B. 

Świecka tłumaczy definicje finansów osobistych w dwóch pojęciach: finanse osobiste 

sensu stricte i finanse osobiste sensu largo. Pod tym pierwszym pojęciem skryje się 

dyscyplina nauk o finansach, a dokładniej zajmująca się pozyskiwaniem, gromadzeniem 

oraz wydatkowaniem pieniędzy przez osoby fizyczne. Finanse osobiste sensu largo to 

                                                 
26 http://www.knf.gov.pl...op.cit., 04.04.2016. 
27 Technologie informatyczne...op.cit., s. 183. 
28 B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałania, Difin, 

Warszawa 2009, s. 19. 
29 K. Waliszewski, Doradztwo finanoswe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 30-31.  
30 D. Korenik, S.Korenik, Podstawy finansów, PWN, Warszawa 2004, s. 13. 
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dziedzina nauk ekonomicznych. Ogół procesów związanych z gospodarowaniem 

(zarządzaniem) środkami finansowymi przez członków gospodarstw domowych
31

.   

 Najstarsza podstawowa komórka społeczna to rodzina i jest ona zazwyczaj 

utożsamiana z gospodarstwem domowym. Rodzina jest określana, jako grupa ludzi 

połączonych związkiem małżeńskim, rodzicielskim bądź więzami krwi lub adopcji
32

. 

Mówiąc o gospodarstwie domowym nie można zapomnieć o podmiocie zarządzania 

finansami osobistymi. Według słownika języka polskiego zarządzanie to "sprawowanie 

nad czymś zarządu, decydowanie o sposobie wykorzystania tego, co się ma"
33

. B. 

Świecka wyjaśnia definicję zarządzania do finansów osobistych, postrzega je, jako 

proces mający dwa znaczenia, z jednej strony na powiększeniu dochodów, a z drugiej 

zaś strony na właściwym ich wydatkowaniu w celu powiększenia majętności danego 

gospodarstwa domowego i wzrostu życia poziomu
34
. Według C. Bywalca zarządzanie 

finansami gospodarstwa domowego należało interpretować, jako ogół decyzji członków 

gospodarstwa polegających na dostarczaniu środków pieniężnych oraz na ich 

wydatkowaniu zgodnie z wcześniej przyjętymi celami gospodarstwa.
35

  

 Zarządzanie finansami osobistymi jest procesem, który powinien być 

kierowany przez każde gospodarstwo domowe. Zróżnicowana oferta instytucji 

finansowych na rynku jest potrzebna konsumentom podjąć korzystne decyzje 

finansowe
36
. Skuteczne zarządzanie finansami można przedstawić je jako: 

 spotęgowanie środków finansowych przy równoczesnym utrzymaniu poziomu 

wydatków, 

 utrzymanie stanu środków finansowych przy jednoczesnym obniżeniu wydatków, 

 zwiększenie środków pieniężnych, przy jednoczesnym obniżeniu wydatków
37

.  

 Z zaprezentowanych definicji wynika, że finanse osobiste i zarządzanie nimi 

stanowią bardzo ważny element funkcjonowania gospodarstw domowych. Cele 

zarządzania finansami osobistymi mogą być odmienne w zależności od indywidualnych 

potrzeb, możliwości, preferencji danego gospodarstwa domowego. Zaliczyć do nich 

możemy: przetrwanie, minimalizację kosztów, maksymalizację dochodów, unikanie 

problemów finansowych i niewypłacalność
38

.  

 Trudności właściwego zarządzania finansami gospodarstwa domowego 

pojawiają się z faktu, że jego działalność odbywa się w warunkach ograniczonych 

zasobów finansowych i rzeczowych. Podejmowanie właściwych decyzji finansowych, 

                                                 
31 M. Musiał, Racjonalność gospodarowania finansami osobistymi, Studia Ekonomiczne/Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, 2014, s. 174-184. 
32 E. Bylok, Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wyd. Politechniki 
Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 123. 
33 Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/zarz%C4%85dzanie-.html, 16.02.2014. 
34 B. Świecka, Finanse osobiste..., op. cit., s. 18 
35 Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw..., op. cit., s. 158. 
17 K. Jajuga, Nowe tendencje w zarządzaniu finansami osób indywidualnych, w: red. P. Karpuś, Węcławsk, 

Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, UMCS, Lublin 2008, s.28. 
36 K. Sarnowski, Zarządzanie finansami osobistymi...op. cit., s.21. 
37 B. Świecka, Niewypłacalność... op.cit., s. 71. 
38 B. Świecka, Niewypłacalność... op.cit., s. 72. 
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sprowadza się do odpowiedniej alokacji ograniczonych zasobów, aby przyjęty wcześniej 

cel został realizowany. Może przyczynić się to do poprawy standardu życia gospodarstw 

domowych przez osiągnięcie dochodów z posiadanych oszczędności, ograniczenie 

podejmowania ryzyka oraz zabezpieczenie środków pieniężnych po zakończeniu 

aktywności zawodowej.
39

  

   Dostęp do podstawowych informacji i możliwość wykonywania 

nieskomplikowanych operacji bankowych to w dzisiejszych czasach za mało i 

konsumenci zwracają uwagę na funkcjonalność i użyteczność aplikacji, które mają 

zastosowanie w codziennym życiu, jak np. widget z możliwością sprawdzenia stanu 

konta bez logowania.  

Bankowość mobilna staje się codziennością w funkcjonowaniu, poprzez bardzo złożony 

wachlarz, oferowanych usług
40

. 

 

 
Wykres 1. Procentowe wykorzystywanie urządzeń mobilnych przy sprawdzaniu 

salda konta przez klientów banku.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raportu bankowość mobilna, M. Smaga, B. 

Dwornik, Bank w telefonie - moda czy potrzeba, październik 2013. 

  

 Jest to najpowszechniejsza operacja bierna, jakiej dokonują klienci (za 

interaktywnie.com).  Użytkownicy robiący zakupy, pragnąc sprawdzić stan swojego 

konta, natychmiastowo sięgają po telefon
41

. Kontrolowanie wydatków to fundament 

prawidłowego funkcjonowania domowego budżetu i bankowość mobilna poprzez 

łatwość monitorowania tego procesu zdecydowanie to ułatwia. 7 procent respondentów 

wykorzystuje menadżera finansów, funkcja ta jest dostępna na stronie www banku i jej 

przeznaczeniem są nowoczesne konta osobiste. Jednakże zdecydowana większość 

przebadanych odpowiedziała, że kontrola wydatków jest wykonywana samodzielnie
42

. 

                                                 
 

40Trendy w bankowości mobilnej, www.bankier.pl/wiadomosc/Trendy-w-bankowosci-mobilnej-
1964220.html,13.04.2016. 
41 www.interaktywnie.com/biznes/raporty, 12.04.2016. 
42 http://otokonta.pl/tag/zachowania-finansowe-polakow/, 12.04.2016. 
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Dostęp do takich rozwiązań kształtuje zmiany i przyzwyczajenia konsumentów. 

Korzystanie z bankowości mobilnej wyraźnie zwiększa komfort i pozwala zaoszczędzić 

więcej pieniędzy
43
. Większość banków znajdujących się na rynku, pobiera opłaty za 

użytkowanie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, a rozwiązanie mobilne 

eliminuje ten czynnik. Poprzez konta oszczędnościowe zbierane środki finansowe są 

objęte wysoką stopą procentową. Używając urządzenia mobilnego mamy dostęp do 

oszczędności gdziekolwiek się znajdujemy, o każdej porze dnia i nocy, nie tracąc przy 

tym wygenerowanych odsetek
44

.  

   Popularność telefonów komórkowych zależy w dużym stopniu od wieku, co 

ma wpływ na to, iż głównymi odbiorcami usług bankowości mobilnej są ludzie młodzi. 

Dostęp do podstawowych informacji i możliwość wykonywania nieskomplikowanych 

operacji bankowych to w dzisiejszych czasach za mało i konsumenci zwracają uwagę na 

funkcjonalność i użyteczność aplikacji, które mają zastosowanie w codziennym życiu, 

jak np. widget z możliwością sprawdzenia stanu konta bez logowania.  

Bankowość mobilna staje się codziennością w funkcjonowaniu, poprzez bardzo złożony 

wachlarz, oferowanych usług. Globalizacja, rozwój technologii i coraz większa 

konkurencja powoduje bardzo szybki rozwój bankowości mobilnej, która wpływa na 

finanse osobiste
45

. 

 

Podsumowanie 

 Szeroki wachlarz oferowanych usług powoduje, iż funkcjonowanie w 

bankowości mobilnej staje się codziennością. Poszczególne aspekty, takie jak: 

globalizacja, rozwój technologii, jak także wzmożona konkurencja na rynku powodują 

jej rozwój. Szybkie tempo ewolucji rynku finansowego podyktowane jest ciągłym 

niedosytem klientów w zakresie wygody, jakości, szybkości i ceny oferowanych 

produktów i usług bankowości mobilnej. Klient, który posiada świadomość zagrożenia 

wynikającego z korzystania z drogi mobilnej, ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

przeprowadzanych operacji bankowych. Popularność urządzeń mobilnych oraz 

produktów bankowości mobilnej spowodują dalszy przyrost osób wybierających taką 

formę usług. 
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THE USE OF MOBILE BANKING IN PERSONAL FINANCE 

 

Summary: The aim of this study was to analyze possibilities for application of mobile banking 

services in decision making on personal finance management. In Poland mobile banking is 

growing rapidly. The result is an accelerated level of computerization of society, as well as 

minimizing the costs of operation and maintenance of the banks. Continuous unsatisfied customers 

in terms of quality, comfort, speed and offered prices for the services of mobile banking will fast - 

paced development of the financial market segment. The Internet has become the dominant 

distribution channel for services. In the near future it is expected to replace traditional bank, virtual 

bank. Customers put banks higher and higher requirements for safety and functionality of services. 

An important element of safe conduct banking transactions vie mobile client is aware of the 

hazard. Tools that the banks use are the condition of competitiveness and counting on the market 

with other financial institutions.   

 

Keywords: mobile banking, personal finance, managing personal finances.  
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Monika Niemczyk 

Monika Niemczyk – Banki – historia, rodzaje, funkcje 

BANKI – HISTORIA, RODZAJE, FUNKCJE 

Streszczenie: Artykuł dzieli się na trzy części, pierwsza zawiera podstawowe informacje 

dotyczące pierwszych istniejących banków, ich rozwoju, historii oraz roli jaką pełniły w każdych 

kolejnych latach. Następnie opisane są nowoczesne banki i ich rodzaje. Ostatnia część skupia się 

na produktach i usługach bankowych kończąc na wyodrębnieniu banków posiadających licencje 

od parabanków. 

Słowa kluczowe: historia banków, banki, usługi bankowe 

 

Wprowadzenie 

Banki, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje rynku finansowego stanowią doskonałą 

linię obrony przed kryzysem finansowym. Są zobowiązane utrzymywać swoją 

rentowność i wypłacalność, a także sprawdzać wiarygodność pożyczkobiorców tak, aby 

odpowiednio zarządzać ryzykiem. Bankowość w nowoczesnym wydaniu zaczęła 

rozwijać się od XIV wieku. Początkowo w renesansie, głównie w bogatych miastach we 

Włoszech, była to kontynuacja idei oraz koncepcji kredytów jak i pożyczek mających 

swe korzenie w starożytności (przede wszystkim w Babilonii). Najstarszym bankiem jest 

powstały w 1472 roku Monte dei Paschi di Siena
1
. W artykule została przedstawiona 

skrócona historia rozwoju banków w Polsce jak i na świecie, która przybliży 

problematykę oraz wagę ich roli w dzisiejszych czasach. 

 

Historia powstania banków 

W dużym ułatwieniu historię banków można podzielić również na dwa etapy: w 

pierwszym istniały banki, ale nie było systemów bankowych, a w drugim banki działały 

w ramach systemów bankowych. Pierwszy etap potrwał na świecie co najmniej trzy 

tysiące lat i w praktyce ukończył się w dziewiętnastym wieku. Cechował się on brakiem 

prawa bankowego, a podlegał ogólnym normom prawa gospodarczego i banki były 

traktowane jak inne przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji bankierzy wykorzystywali 

pieniądze z depozytów do działalności bankowych jak i również do operacji 

handlowych, które w wielu splotach wydarzeń przynosiły większe korzyści niż 

bankowość. Banki były więc w istocie przedsiębiorstwami bankowo-handlowymi, wiec 

charakteryzowały się niestety niewyspecjalizowaną kadrą pracowniczą i nieliczną liczbą 

produktów bankowych. Rola bankowości zyskała na znaczeniu w XIX wieku. Elita 

bankierów były władzami gospodarczymi, miały spore wpływy polityczne, więc nie ma 

co się dziwić, że rządy postanowiły poddać je swojej kontroli. Ogromne znaczenie miał 

też fakt, że zbyt ryzykowne operacje bankowe stanowią poważne niebezpieczeństwo dla 

                                                 
1 Bank centralny – trzy funkcje, trzy tradycje, Bankoteka, grudzień 2013, s. 6. 

www.nbp.pl/publikacje/bankoteka/bankoteka-specjalne-1.pdf 
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gospodarki całego kraju, dlatego wprowadzono przede wszystkim prawo bankowe. 

„Prawem bankowym nazywamy zbiór ustaw, zarządzeń i rozporządzeń, regulujących 

pracę banków. Charakteryzuje się ono podstawową cechą: w istocie stanowi wydzielony 

obszar prawny, obowiązuje wyłącznie banki (a w ograniczonym zakresie – klientów 

banków wyłącznie w stosunkach z bankami)”
2
.
 

 W większości krajów świata, w tym – w Polsce, największe znaczenie ma ustawa 

nosząca nazwę Prawo Bankowe, jednak w skład Prawa Bankowego wchodzi szereg 

innych ustaw regulujących istotne problemy, np. ustawa o kredycie konsumenckim, o 

bankach hipotecznych, o bankowości spółdzielczej. 

 Ustawy powyższe zawierają upoważnienia dla instytucji nadzoru bankowego do 

wydawania  rozporządzeń i zarządzeń, głównie uściślających przepisy ustawowe. Prawo 

bankowe nadało bankom bardzo ważne przywileje, m.in. udzielania kredytów na 

wyłączność. W przypadku gdy kredyt nie jest spłacany bank może, bez 

długoterminowego postępowania sądowego, doprowadzić do natychmiastowego 

wyznaczenia komornika, który ma przejąć i sprzedać zabezpieczenia. System podatkowy 

jest również korzystniejszy dla banków niż dla zwykłych przedsiębiorstw. Prawo 

bankowe równocześnie z przywilejami dodaje jednak poważne ograniczenia w 

działalności banków, zmusza je do poddania się kontroli ze strony nadzoru bankowego, 

który może wprowadzić dotkliwe sankcje.  

 Banki definiowane są w różny sposób. Wśród wielu dotychczasowych definicji 

banku i bankowości można wyróżnić obiegowe i publicystyczne określenia, takie jak: 

lustro gospodarki, krwiobieg, serce, mózg, jak i również bardziej precyzyjne definicje, 

takie jak przechowalnia oszczędności, dom kredytów, spotykane w piśmiennictwie 

naukowym. Wśród tych drugich na zwrócenie uwagi zasługuje również definicja 

mówiąca, że banki to instytucje służące do transformacji terminu przy udzielaniu 

kredytów. Przemiana terminów odnosi się do możliwości udzielania przez banki 

kredytów długoterminowych na bazie wkładów krótkoterminowych. Dzieje się tak 

ponieważ, terminy jednorazowych wkładów są przedłużane a na miejsce jednych 

wkładów dokonywane są kolejne. Ponadto banki ciągle znajdują nowych 

depozytariuszy, aby w razie konieczności, jak np. masowego wycofania wszystkich 

wkładów przez klientów, mogły odstąpić swoje kredyty innym bankom. Bardzo istotna 

jest również transformacja ryzyka przy udzielaniu kredytów i przyjmowaniu wkładów. 

Transformacja ryzyka, odnosi się do umiejętnego zarządzania przez instytucje bankowe 

ryzykiem. Udzielenia kredytu indywidualnemu kredytobiorcy jest powiązane z bardzo 

dużym ryzykiem, ale przekazanie środków do banku udzielającego wielu kredytów 

zmniejsza je w znacznym stopniu. Pośród pozostałych definicji banku na uwagę 

zasługują: 

– bank jest (powinien być!) instytucją zaufania publicznego czy też „dobrem 

publicznym’’; 

– specjalistyczna, licencjonowana firma handlowa, handlująca cudzymi 

pieniędzmi; 

                                                 
2  Z. Dobosiewicz, K. Marton-Gadoś: Podstawy Bankowości z zadaniami, PWN, Warszawa 2005, s. 65. 
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– „fabryka kredytów’’; 
– instytucja dokonująca transformacji ryzyka i terminów w procesie 

przyjmowania wkładów i udzielania kredytów;
3
.
 

 W prawie bankowym przyjmuje się, że ,,bank jest osobą prawną utworzoną 

zgodnie z przepisami ustaw, działając na podstawie zezwoleń uprawniających do 

wykonywania czynności bankowych, obciążających ryzykiem środki powierzone pod 

jakimkolwiek tytułem zwrotnym”
4
. Jak wynika z przytoczonej regulacji prawnej, 

rozwiązania legislacyjne w kraju posługują się pojęciem banku, podczas gdy w 

dyrektywach unijnych przyjęto, iż na rynku usług finansowych funkcjonują instytucje 

kredytowe (banki depozytowo-kredytowe), instytucje inwestycyjne oraz instytucje 

ubezpieczeniowe
5
.
 

 

Banki w Polsce 

 Historia polskich banków przedstawia się w podobny sposób do historii banków 

większości krajów Europy. Porównywalnie - jak w innych krajach - nie jest ona 

przejrzysta i oczywista. Polscy finansiści odgrywali ważną rolę polityczną oraz 

gospodarczą na skalę całego kraju. Świadczy o tym fakt otrzymywania przez niektórych 

z nich tytułów szlacheckich i zakupywania przez nich wielkich majątków. 

Dyskusyjny jest charakter przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę obecne czasy, instytucji 

tych nie można nazwać bankami, a raczej przedsiębiorstwami bankowo-handlowymi. 

Prowadzili oni klasyczne operacje bankowe, operacje finansowe oraz zajmowali się 

handlem
6
.
 

 Do początku dziewiętnastego wieku nie było w Polsce aktów prawnych ściśle 

określających funkcjonowanie banków. Bankowością mogły się zajmować wszystkie 

przedsiębiorstwa. Występowało jednak ograniczenie dla niektórych dziedzin 

bankowości. W pewnym momencie próbowano ściśle ustalić  warunki wymiany walut, 

ograniczyć górną wartość stopy procentowej kredytu etc. Przedsiębiorstwa bankowo-

handlowe miały najczęściej charakter spółek cywilnych (lub często charakter rodzinny) i 

w odróżnieniu od wielu krajów Europy Zachodniej nie było polskich spółek akcyjnych
7
.
 

 Na początku dziewiętnastego wieku w Polsce powstały pierwsze nowoczesne 

banki, skupiające się na działalności typowo bankowej. Największym z nich był 

działający od 1828 roku Bank Polski, który pełnił także funkcję banku komercyjnego i 

banku centralnego Królestwa Kongresowego. W tych czasach banki centralne były 

spółkami prywatnymi a skarb państwa był tylko jednym z udziałowców. Bank Polski 

zajmował się przede wszystkim emisją pieniądza, ale także pełnił wszystkie funkcje 

banku komercyjnego, m.in. prowadził na szeroką skalę działalność kredytową. 

Równocześnie z Bankiem Polskim działały tzw. „domy bankowe” oraz tzw. „kantory”, 

                                                 
3 St. Flejterski, B. Świecka, Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa2007, s. 56. 
3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Prawo bankowe (Dz.U.1997, nr 140, poz. 939, art. 2). 
4 A. Talecka, P. Niczyporuk (red.), Bankowość. System bankowy i usługi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004, s. 51. 
6 Z. Dobosiewicz, K. Marton-Gadoś: Podstawy Bankowości z zadaniami, PWN, Warszawa 2005, s. 33. 
7 Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWE, Warszawa 2003, s. 35. 
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zajmujące się skupem weksli i wymianą walut jak i udzielające kredytów. W latach 

sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku wraz z klęską powstania styczniowego zaczęto 

likwidację niezależności Królestwa Kongresowego. Działanie Banku Polskiego stało się 

uciążliwe dla władz carskich i w 1870 roku bank ten włączono do Banku Rosji (został 

zlikwidowany). Zarówno pod zaborem rosyjskim, jak i pod pruskim oraz austriackim, 

polskie banki stanowiły część systemów bankowych wymienionych mocarstw. Po 1870 

roku na ziemiach polskich, banki rozwijały się dwutorowo. Powstawały duże banki 

komercyjne, oraz rozrastała się sieć bardzo małych banków, działających na obszarze 

lokalnym, głównie banki samopomocowe, komunalne i spółdzielcze. Duże banki 

zajmowały się udzielaniem kredytów i działalnościami inwestycyjnymi, m.in. budowa 

sieci kolejowej na terenie kraju. Natomiast przez banki samopomocowe należy rozumieć 

banki, które zakładane były przez osoby o zbliżonych grupach zawodowych, jak np. 

rolników, kupców.  

 Rozwój kapitalizmu stworzył sprzyjające warunki dla polskich banków. 

Konkurencja ze strony rosyjskich banków nie była za silna, a przekupność carskich 

urzędników eliminowała wszelkie przeszkody, więc polska bankowość bardzo dobrze 

się rozwijała. 

W latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku ruch banków również mocno się 

rozwinął na ternie Śląska Cieszyńskiego i Galicji. Przyjął on formę spółdzielni 

pożyczkowo-oszczędnościowych. W 1874 roku polskie spółdzielnie pożyczkowo-

oszczędnościowe zrzeszyły się w Związek Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych 

we Lwowie, a w 1902 roku utworzono ich centralę finansową nazwaną Akcyjny Bank 

Związkowy we Lwowie. W 1912 na Śląsku Cieszyńskim i w Galicji było już  238 

banków spółdzielczych
8
.
 

 Na przeddzień I wojny światowej można stwierdzić, że polskie banki 

komercyjne obejmujące swoim zasięgiem działania zaborców istniały i nawet dobrze się 

rozwijały. Szeroko rozwinęła się także bankowość spółdzielcza i samopomocowa. Banki 

istniały w ramach systemów bankowych państw zaborczych
9
. 

 W czasie Polski międzywojennej nie utworzono w Polsce prawdziwego banku 

centralnego, lecz pełniącym w części jego funkcje była Krajowa Kasa Pożyczkowa, 

emitująca pieniądze na zlecenie rządu. Do już istniejących banków komercyjnych doszły 

nowe, a szczególnie powołana w 1918 roku Pocztowa Kasa Oszczędnościowa – PKO 

(która podstawy podłożyła obecnemu PKO BP), jak i Polski Bank Rolny (który 

podstawy podłożył obecnemu BGŻ). Zogniskowany polski system bankowy zaistniał w 

1924 roku. Reformy Władysława Grabskiego doprowadziły do stabilizacji finansowej, 

powołano wówczas bank centralny – Bank Polski, zaaplikowano nową walutę, złoty 

(zmienił polską markę). W 1924 roku powstało pierwsze polskie prawo bankowe. 

Zgodnie z pierwszym opracowanym polskim prawem bankowym funkcje nadzoru 

bankowego pełniło Ministerstwo Skarbu, a banki musiały uzyskiwać koncesje na 

działalność. 

                                                 
8 W. L. Jaworski, Współczesny bank, Poltext, Warszawa 2001, s. 19. 
9 Z. Dobosiewicz, K. Marton-Gadoś,  Podstawy Bankowości z zadaniami, PWN, Warszawa 2005, s. 20. 
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 Gdyby ministerstwo skarbu stwierdziło, że bank prowadzi działalność 

niekorzystną dla interesu publicznego bądź w jakikolwiek sposób łamie prawo mogłoby 

mianować w banku stałego komisarza rządowego, zawiesić władze banku w 

czynnościach bankowych, a w razie konieczności nawet cofnąć koncesję i zarządzić 

likwidację banku. W nowym systemie bankowym główną rolę odrywał Bank Polski, 

ponieważ był on prywatno-państwową spółką akcyjną. Odgrywał on wówczas funkcję 

banku centralnego i banku komercyjnego. Był to bank emisyjny, ułatwiający kredyt, 

regulujący obieg pieniądza, prowadzący mnogie operacje zarobkowe. Bank Polski 

pomimo statusu prywatnego podporządkowany był głównie rządowi. Jego prezes oraz 

wiceprezes powoływany był na wniosek Rada Ministrów, natomiast Dyrekcję banku 

zatwierdzał Skarb Państwa, który mógł sprzeciwić się nominacji członków Rady Banku. 

Podstawowym zadaniem banku była walka z inflacją i dbanie o utrzymanie stabilnego 

kursu złotego wobec innych walut, czyli obrona złotego. Wiele dotychczasowo 

obowiązujących w Polsce rozwiązań zostało ściągniętych z francuskiego systemu 

bankowego. Główną rolę w polskim systemie bankowym odrywał rząd. Było tak 

dlatego, iż to właśnie rząd był właścicielem wielu dużych banków, w tym największego 

banku - PKO. PKO w 1929 roku powołała do prowadzenia operacji zagranicznych 

kolejny bank, którego była właścicielem Bank Polska Kasa Opieki, z którego wywodzi 

się obecnie Pekao SA. Polski system bankowy z okresu międzywojennego Można by 

było podzielić na cztery główne części składowe: 

1. Bank Polski, 

2. banki komercyjne, 

3. banki spółdzielcze i samopomocowe, 

4. banki komunalne. 

 W okresie II wojny światowej oraz w pierwszych latach po wojnie nastąpiły 

ważne zmiany wizerunku polskiego systemu bankowego. Zasadniczą zmianą zewnętrzną 

było nadanie większości banków innych nazw. Jednak ważniejszą zmianą była 

nacjonalizacja banków. Upaństwowione banki były wtedy narzędziem realizacji polityki 

państwowej i planów gospodarczych. Celem banków stało się wykonanie planów 

odgórnych założeń, zleconych przez rządzącą partię i państwo. W takiej sytuacji 

konkurencja między bankami została uznana za szkodliwą. Do realizacji zamierzonych 

celów wystarczyło tylko kilka banków, wiec stopniowo zaczęto łączyć banki, aż 

zniwelowano ich liczbę do czterech. Największą rolę w nowopowstałym systemie 

bankowym odgrywał Narodowy Bank Polski. Pod względem formalnym powstał on z 

przebudowy Banku Polskiego, jednak Bank Polski istniał jeszcze przez niedługi czas w 

szczątkowej formie obok Narodowego Bank Polskiego. Do NBP etapami podłączano 

inne banki, aż stał się on największym bankiem komercyjnym istniejącym w Polsce. Po 

wcieleniu w 1970 roku Banku Inwestycyjnego, przez NBP przechodziło ponad 90% 

kredytów dla przedsiębiorców oraz 100% kredytów inwestycyjnych dla państwowych 

przedsiębiorców przemysłowych
10. 

 Do 1982 roku nadzór nad bankami miało 

Ministerstwo Finansów, któremu NBP był ściśle podporządkowany. W 1982 roku 

                                                 
10 W.L. Jaworski, Bankowość, Podstawowe założenia, Poltext, Warszawa 2000, s. 57. 
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uchwalono prawo bankowe, więc rola NBP jeszcze bardziej wzrosła. NBP został 

wyposażony w funkcje koordynacyjno-kontrolne w stosunku do innych banków, oraz 

m.in. przygotowaniu oraz nadzorowaniu realizacji całorocznego planu kredytowego, 

uformowaniu założeń polityki kredytowo-pieniężnej państwa i sporządzeniu bilansu 

przychodów jak i wydatków ludności państwa. Można więc stwierdzić, że NBP był 

centralną instytucją emisyjną, rozliczeniową, kredytową oraz dewizową kierującą 

polskim systemem bankowym, oczywiście według zaleceń partii i państwa.  

 W skład polskiego systemu bankowego wchodziły: 

– Narodowy Bank Polski, 

– Bank Handlowy SA, który miał w praktyce monopol na obsługę większości 

transakcji z handlem zagranicznym, 

– Bank Gospodarki Żywności, który udzielał kredytów głównie dla rolnictwa i 

prywatnej dobrej wytwórczości 

– Bank Polska Kasa Opieki SA, który obsługiwał tzw. eksport wewnętrzny i 

śladowe ilości transakcji zagranicznych. 

 Jednak w warunkach panujących w latach osiemdziesiątych system bankowy 

był uznawany za nieefektywny. Pozycja banków była monopolistyczna oraz nie 

sprzyjała ich aktywności w przydzielonych im sektorach. W 1986 roku została podjęta 

decyzja o powołaniu Banku Rozwoju Eksportu. Bank ten miał wprowadzać elementy 

konkurencji wobec krytykowanego Banku Handlowego. W 1987 roku wydzielono z 

NBP całą konstrukcję związaną z obsługą oszczędności ludności i kredytem budowlano 

mieszkaniowym, powołano wówczas Powszechną Kasę Oszczędnościową – Bank 

Państwowy (PKO BP). Było to zapoczątkowaniem następnych zmian, które 

wprowadzono w 1989 roku
11

. 

 Zmiana polskiego systemu bankowego zapoczątkowana w 1989 roku była 

realizowana w czterech płaszczyznach: 

1. Budowa nowego systemu prawnego normującego działalność banków, 

2. Prywatyzacja istniejących banków komercyjnych, 

3. Doprowadzenie do powstania nowych prywatnych banków komercyjnych, 

w tym także banków o kapitałach zagranicznych, 

4. Przekształcenie NBP na nowoczesny bank centralny, nieprowadzący 

działalności komercyjnej. 

Po 1989 roku nastąpił gwałtowny przyrost liczby banków funkcjonujących w Polsce. 

Wykreowała się dwupoziomowa struktura: 

- bank centralny, 

- banki komercyjne. 

 Na przełomie lat 1990/1991 roku istniało już w Polsce 61 banków 

ogólnokrajowych, 104 niezależne banki spółdzielcze oraz 1562 małe banki spółdzielcze 

zrzeszone w BGŻ. Funkcjonujący obecnie system bankowy w Polsce zaistniał w wyniku 

trzech głównych procesów: 

1. Zmian ustawodawstwa bankowego w 1989 roku, 

                                                 
11 Z. Dobosiewicz, K. Marton-Gadoś: Podstawy Bankowości z zadaniami, PWN, Warszawa 2005, s. 23. 
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2. Rynkowej transformacji gospodarki, 

3. Dostosowania się do nowych warunków funkcjonowania banków
12

. 

Na uksztaltowanie się współczesnych systemów bankowych miało wpływ zarówno 

wyodrębnienie różnych rodzajów banków operacyjnych – komercyjnych, jak również 

powstanie dwupoziomowego systemu, co było wynikiem specjalizacji zarówno pod 

względem terytorialnym jak i funkcjonalnym. Ukształtowało to różne struktury 

instytucjonalne bankowości komercyjnej w poszczególnych krajach, w tym także w 

Polsce. Banki należące do drugiego systemu bankowego istnieją jako różnorodne typy 

jednostek, ukształtowane pod wpływem: 

- tradycji, 

- rozwiązań prawnych, 

- potrzeb klientów na usługi bankowe. 

 Jedną w fundamentalnych cech współczesnych systemów bankowych jest 

zjawisko uniwersalizacji działalności banków komercyjnych. Banki uniwersalne 

wykonują wszystkie usługi świadczone przez banki depozytowo – kredytowe, jak i 

również usługi inwestycyjne. 

 Ważną cechą systemów bankowych jest także specjalizacja. Wynika ona z 

obowiązujących regulacji prawnych lub z uwarunkowań historycznych. Wpływ na 

system bankowy miało rozdzielenie banków depozytowo – kredytowych od działalności 

na rynkach kapitałowych, tzn. powstanie banków inwestycyjnych, co nastąpiło o 

odpowiednie regulacje prawne. 

 Kolejną cechą współczesnych banków komercyjnych jest duże zróżnicowanie 

w poszczególnych państwach pod względem struktury własnościowej, a także zakresu i 

skali działalności. W Polsce główną formą jest bankowość spółdzielcza. Banki 

spółdzielcze to banki o charakterze lokalnym, działające głównie na obszarach wiejskich 

lub w małych miastach. Banki spółdzielcze są też bankami ludowymi, spółdzielczymi 

kasami oszczędnościowo – kredytowymi lub spółdzielczymi towarzystwami 

kredytowymi. Głównym zadaniem takich banków jest obsługa finansowa i zaspokajanie 

potrzeb kredytowych członków spółdzielni oraz klientów w środowisku lokalnym
13

. 

 W niektórych krajach, również w Polsce, istnieją  inne banki wyspecjalizowane 

pod względem przedmiotowym, a są to banki hipoteczne. Banki hipoteczne poświęcają 

się udzielaniem długoterminowych kredytów zabezpieczonych hipoteką na finansowych 

nieruchomościach.
14

 

Produkty i usługi bankowe 

 Działalność wielu instytucji finansowych, w tym działalność banków, podlega 

różnym ograniczeniom. Jednym z głównych ograniczeń jest licencjonowanie 

działalności bankowej. Konsekwencją tego jest wymóg uzyskania licencji bankowej, 

czyli zgody na świadczenie tego typu usług, co jednocześnie zmniejsza ilość 

konkurentów. Prawo bankowe ogranicza zakres działalności banków do czynności 

                                                 
12 W.L. Jaworski, Bankowość, Podstawowe założenia, Poltex, Warszawa 2000, s. 41. 
13 P. Niczypuruk, A. Tlecka, Bankowość podstawowe zagadnienia, Wyd. Temida 2, Białystok 2011, s. 40. 
14 P. Niczypuruk, A. Tlecka, Bankowość podstawowe zagadnienia, Wyd. Temida 2, Białystok 2011, s. 40. 
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bankowych oraz paru innych określonych czynności określonych w „Ustawie o Prawie 

bankowym”
 15.

 Ustawa określa dwa rodzaje czynności bankowych: 

- czynności bankowe sensu stricto, 

- czynności bankowe sensu largo. 

 Wykonywane czynności sensu stricto jest przypisane wyłącznie dla banków, 

natomiast sensu largo nie podlegają takiemu ograniczeniu i banki nie rywalizują jedynie 

z pozostałymi bankami, z innymi rodzajami podmiotów. 

Pojęcie czynności bankowych zarówno w teorii jak i w praktyce używa się wymiennie z 

terminami operacje bankowe i usługi bankowe. 

 Operacje bankowe określane są stosunkami umownymi między bankiem a 

klientem. Transakcje, są ściśle określone świadczeniami przez bank lub na rzecz klienta. 

Dane operacje mają z reguły charakter pieniężny. Operacje bankowe są dokonywane w 

zależności od różnych kryteriów. Najczęściej stosowany podział to podział klasyczny. 

Dzieli operacje na aktywne, pośredniczące i pasywne.  

 Generowanie usług w banku polega na połączeniu czynników produkcji, 

najczęściej czynnika monetarnego i nakładów pracy ludzkiej oraz czynników 

rzeczowych. Charakterystyczne dla procesu wytwarzania usług bankowych jest to, że ich 

forma oraz treść zostają określone nie tylko przez bank, ale również i przez odbiorców 

usług. Wszystkie usługi bankowe są pozbawione możliwości ich składowania i mają 

charakter niematerialny. Na dzisiejszym rynku banków wprowadzenie nowej usługi 

przez jeden bank jest bardzo szybko kopiowane przez konkurencję. Wszystkie usługi są 

usługami odpłatnymi i pieniężnymi, mają głównie postać umowy banku z klientem. 

Usługi bankowe mogą być krajowe bądź też międzynarodowe. Aby usługa mogła być 

międzynarodowa musi być spełnione jedno z trzech kryteriów: 

1. transakcja nie jest realizowana tylko wewnątrz państwa, 

2. jeden z partnerów transakcji jest nierezydentem, 

3. z punktu widzenia co najmniej jednego z uczestników realizacja usługi 

bankowej wymaga zastosowania obcej waluty
16

. 

 

Podsumowanie 

 Celem nadrzędnym każdego systemu bankowego jest  stabilność, rozumiana 

jako zdolność do zachowania płynności finansowej oraz poszczególnych banków do 

pokrywania strat i ryzyka towarzyszącego ich działalności z kapitału własnego. Tak więc 

system bankowy jest stabilny i bezpieczny, jeśli banki prawidłowo wypełniają swoje 

podstawowe funkcje, jednocześnie zachowując płynność. 
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Zuzanna Kula 

Zuzanna Kula – Rodzaje banków i ich zabezpieczenia 

RODZAJE BANKÓW I ICH ZABEZPIECZENIA 

Streszczenie: Artykuł można podzielić na trzy części. Pierwsza zawiera informacje dotyczące 

sieci bezpieczeństwa systemów bankowych. Druga część wyjaśnia na czym polega bankowość 

elektroniczna, zaś ostatnia porusza kwestię rodzajów zabezpieczeń jakie znajdują się w 

bankowości elektronicznej.  

Słowa kluczowe: bank, bankowość elektroniczna, bezpieczeństwo 

Wprowadzenie 

Wybranie banku z właściwymi zabezpieczeniami daje poczucie komfortu i spokoju, że nasze 

pieniądze są bezpieczne. Obecne techniki i technologia często pozwala hakerom czy 

złodziejom na wtargnięcie w prywatność naszego konta bankowego, dlatego też 

zabezpieczenia muszą być co raz to bardziej modyfikowane i udoskonalane. W pracy 

zostaną poruszone podstawowe kwestie związane z rodzajami oraz zabezpieczeniami 

występującymi w bankach, które przybliżą nam problematykę wyboru banku z najlepszą 

siecią bezpieczeństwa. 

 

Sieć bezpieczeństwa systemów bankowych 

Jednym z fundamentalnych czynników zapewniających bezpieczeństwo 

systemu bankowego są instytucje tworzące sieć bezpieczeństwa. W Polsce 

konstytutywnymi elementami sieci bezpieczeństwa są: 

- bank centralny, 

- organ nadzoru bankowego, 

- system gwarantowania depozytów. 

Dane części sieci bezpieczeństwa można precyzować jako zespół rozwiązań 

instytucjonalnych oraz zespół regulacji prawnych mających na celu asekurację systemu 

przed destabilizacją
1
.
 

 Jako sieć bezpieczeństwa można także przyjmować powiązane ze sobą 

rozwiązania funkcjonalne i instytucjonalne, których obustronne relacje powodują 

pomnożenie bezpieczeństwa i efektywności. Takie rozwiązania sprzyjają zachowaniu 

konkurencji pomiędzy bankami zarazem na terenie jednego kraju, jak i na arenie 

międzynarodowej. 

 Istnienie sieci bezpieczeństwa przyczynia się niekiedy do narodzenia się tzw. 

pokusy nadużycia. Taka sytuacja ma miejsce, gdy jeden podmiot unika negatywnych 

konsekwencji swojego postępowania kosztem innych. 

                                                 
1 M. Zaleska, Unia bankowa, Wyd. Difin SA, Warszawa 2013r, s. 160. 
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 Jednym z pierwszych postulatów wobec instytucjonalnej sieci bezpieczeństwa 

jest jej efektywność. W teorii ekonomii można napotkać się z różnorakimi definicjami 

efektywności, jednakże z punktu widzenia sieci bezpieczeństwa jest to efektywność 

oznaczająca umiejętność systemową instytucji do dostosowywania się do zmieniającego 

się otoczenia i rozwiązywania problemów. Zapewnienie wydajnego działania sieci 

bezpieczeństwa staje się jednak niełatwe w obecnej sytuacji dynamicznych procesów 

sektora finansowego, a w szczególności takich zjawisk, jak: 

- pomnożenie znaczenia instrumentów rynkowych odnośnie do tradycyjnych form 

pośrednictwa finansowego, 

- wzrastająca skala aktywności instytucji finansowych, 

- świadczenie przez pewien podmiot wielu typów usług finansowych, 

- zwyżkująca skala działalności transgranicznej instytucji finansowych.
2 

Istotną kwestią z punktu widzenia sieci bezpieczeństwa jest określony podział 

odpowiedzialności i kompetencji między tworzącymi ją instytucjami. Ani jedna z 

instytucji nie jest w stanie w zupełności uchwycić złożoności wzajemnych powiązań 

pomiędzy niektórymi nadzorowanymi podmiotami. Dodatkowo coraz bardziej 

powszednie są matematyczne metody formowania ryzyka, które identyfikują choć 

częściowe problemy mogące wystąpić w systemie, lecz nie umożliwiają wglądu w 

problem całego systemu. Problematyka sieci bezpieczeństwa powoduje, iż nie istnieje 

jeden uniwersalny model rozwiązań instytucjonalnych. 

Na początku XXI wieku pojawiła się jednak ideologia mówiąca o tym, że 

jedynie sama współpraca między krajowymi organami sieci bezpieczeństwa nie 

wystarcza. Zauważono brak organu, który by monitorował i kontrolował ryzyko 

systemowe światowego sektora bankowego. Taki kontrolujący organ, ażeby mógł 

konsekwentnie spełniać swoje funkcje powinien posiadać możliwość otrzymywania 

informacji od krajowych organów nadzoru bankowego oraz od krajowych banków 

centralnych. Do czasu powołania takiej instytucji międzynarodowa sieć bezpieczeństwa 

pozostanie jako struktura rozproszona jak i rozbudowanym schematem powiązań i 

zależności.
3 

Sieć bezpieczeństwa sprawuje dwie funkcje: profilaktyczną i zarządzania 

kryzysowego. System gwarantowania depozytów doskonale łączy obie funkcje, zaś 

nadzór bankowy często skupiony jest tylko na funkcji profilaktycznej, a bank centralny 

zajmuje się funkcją zarządzania kryzysowego. Fundamentalnym filarem sieci 

bezpieczeństwa systemu bankowego jest zatem instytucja nadzoru bankowego. Taką 

instytucję charakteryzować powinno szybkie, ciche i efektywne działanie oraz trzymanie 

kontroli nad nienaruszaniem przez banki wytycznych praw i norm. Umiejętnie 

działający nadzór bankowy może być też wzorem dla pozostałych instytucji sieci 

bezpieczeństwa. Jednakże w przypadku wadliwego funkcjonowania organu nadzoru 

instytucje sieci bezpieczeństwa mogą być narażone na ryzyko kredytowania czy 

niewypłacalności banków. Może to zaszkodzić całemu sektorowi.  

                                                 
2 J. Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 108 
3 J. Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 86 
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Bankowość elektroniczna 

Pojęcie bankowości elektronicznej można zdefiniować na wiele sposobów. 

Różnica w określeniu tkwi w zakresie i szczegółowości rozpatrywanego problemu. 

Zasadnicze  definicje to : 

- wyeliminowanie papierowych zleceń klientów, 

- nowoczesna, bezkontaktowa forma realizowania usług bankowych, 

-koncepcja opierająca się na stosowaniu nowych technologii komunikacyjnych i 

informacyjnych do udoskonalenia obiegu pieniądza bezgotówkowego, 

- systemy sterujące bankomaty, oraz systemy stosujące rozwiązania informatyczne do 

obsługi bankowości korporacyjnej, domowej i telefonicznej, 

- podążanie do stworzenia systemu rozliczeń finansowych, które będą zdołały odbywać 

się bez obiegu mediów papierowych
4
. 

 Bankowość elektroniczna jest szczególną formą działalności bankowej. 

Podstawową jej funkcją są tworzące kanały komunikacji środki teleinformatyczne, które 

obrazuje rysunek 1. Jednakże z formalnoprawnego punktu widzenia bankowość 

elektroniczna jest tez usługą. W związku z powyższym, bankowość elektroniczna jest to 

forma aktywności bankowej, polegająca na oferowaniu klientom danego banku ich 

internetowych usług bankowych poprzez elektroniczne kanały interaktywnej 

komunikacji
5
. 

Do głównych systemów bankowości elektronicznej wlicza się: 

- konta internetowe (on-line), poświęcone osobą fizycznym, które kierują 

własną działalnością, mikro firm lub dla użytkowników indywidualnych, 

- systemy modemowe (off-line), poświęcone dużym firmą do transakcji 

masowych. 

Bank poprzez ustaloną umowę obliguje się do świadczenia wybranych 

rodzajów czynności, w tym na przykład zdalny dostęp do środków pieniężnych 

zgromadzonym na rachunku bankowym za pośrednictwem różnorakiego rodzaju 

urządzeń łączności, wykorzystanych przez właściciela, jak i również wykonywania 

operacji przez niego zleconych. W umowie o usługach bankowości elektronicznej 

właściciel konta uprawnia bank do obciążania jego rachunku bankowego należnymi 

prowizjami i opłatami w ustalonych terminach. Bank zobowiązuje się do 

zagwarantowania bezpieczeństwa przeprowadzanych operacji. Upowszechnia 

informacje wykonywane i realizowane o pobranych prowizjach i opłatach. 

 

                                                 
4 B. Świecka, Bankowość Elektroniczna, Wydawnictwo CeDeWu, Wydanie I, Warszawa 2004, s. 28. 
5 M. Polasik, Bankowość Elektroniczna Istota-Stan-Perspektywy, Wydawnictwo CeDeWu,Wydanie I, 

Warszawa 2007, s. 29. 
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Rysunek 1. Elementy składowe bankowości elektronicznej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Korzystając z usług bankowości elektronicznej klient nie powinien zdradzać 

zasad czerpania z oprogramowania danego banku i udostępniać innym kodów 

identyfikacyjnych udzielonych przez bank. Interesant bankowy, jeśli nie będzie 

przestrzegał tych zasad, zostanie obciążony wszystkimi dokonanymi przy ich użyciu 

operacjami. Wszelkie usługi bankowości elektronicznej traktowane są w 

ustawodawstwie Unii Europejskiej jako jeden z rodzajów elektronicznych instrumentów 

płatniczych. W tym wypadku niezastąpiona jest specjalistyczna ochrona, która przypada 

zarówno bankowości elektronicznej jak i elektronicznym instrumentom płatniczym. 

Bankowość elektroniczna najczęściej bazuje na technologii EDI (Electronic 

Data Interchange), czyli Elektroniczna Wymiana Danych. Jest to proces bazujący na 

przesyłaniu danych w formie elektronicznej poprzez teletransmisję. Komunikaty te są 

tworzone według ustalonych standardów i są niesprzeczne z systemami komputerowymi. 

Dokumenty, które są przesyłane elektronicznie są równoważnikami dokumentów 

bankowych. Dzięki EDI dokumenty, które jak dotąd były przekazywane drogą 

pocztową, teraz mogą być dostarczane poprzez systemy komputerowe w postaci zapisu 

elektronicznego
6
. 

                                                 
6 Portal informacyjny www.infor.pl,  Elektroniczna faktura w prawie polskim i wspólnotowym. 
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Autorami bankowości elektronicznej na świecie są banki amerykańskie. Banki 

te jako pierwsze wdrożyły karty, bankomaty, wykorzystały Internet i telefon do 

świadczenia usług bankowych. Pierwszym uruchomionym bankomatem na świecie był 

bankomat w Stanach Zjednoczonych w 1964 roku. Zaś w Europie w 1967 roku w 

Wielkiej Brytanii. Prędko w tej dziedzinie również rozwijały się kraje takie jak 

Szwajcaria, Szwecja, Francja i Japonia
7
. 

W Polsce model bankowości wirtualnej rozpowszechnił się bardzo szybko. 

Liderem bankowości internetowej został mBank. W ciągu roku zyskał on około miliard 

złotych na rachunkach. Początek XXI wieku był dla Polski przełomowy. Wiek ten 

przyniósł liczne innowacje i prężny rozwój w dziedzinie obsługi i komunikacji z 

nabywcą. Między innymi: 

– zakładanie lokat przez Internet (mBank, 2002 rok), 

– zawieranie umów kredytowych on-line (mBank – kredyt odnawialny, 

2002 rok; Millenium – karta kredytowa, kredyt odnawialny oraz pożyczka 

gotówkowa, 2007 rok), 

– szybkie płatności internetowe (Inteligo i mBank, 2002 rok), 

– sprzedaż ubezpieczeń (mBank, 2003 rok), 

– supermarket funduszy inwestycyjnych (mBank, 2003 rok), 

– programy lojalnościowe (ING – bankujesz-kupujesz, 2008 rok), 

– komunikacja z klientem z wykorzystaniem zewnętrznych platform 

społecznościowych  (Facebook, Twitter, Blip, YouTube), 

– płatności przez serwisy społecznościowe (AliorSync 2012)
8
. 

Bankowość elektroniczna na całym świecie następowała etapami wraz ze 

postępem technologii, edukacją kadry bankowej oraz wzrostem zaufania klientów. 

Rozwój bankowości elektronicznej wskazuje na transformację Internetu w 

działalności banku. Oznacza to, że postęp technologiczny opracował nowe perspektywy 

wzmacniania relacji między bankami oraz relacji banku z klientem. Bytem bankowości 

elektronicznej jest kreowanie nowych rynków dla funkcjonowania banku, a nie 

wykorzystania Internetu do konkurowania na obecnych rynkach. 

 

Rodzaje zabezpieczeń w bankowości elektronicznej 

Intensywny rozkwit nowoczesnych technologii sprawia, że bezpieczeństwo 

funkcjonujących systemów zabezpieczeń w bankach staje się jedną z najważniejszych 

kwestii powiązanych z szeroko rozumianym pojęciem ryzyka bankowego. Ryzyko to 

często utożsamiane jest przeważnie z działalnością kredytowo-depozytową, jednakże 

dziś rozwiązania elektroniczne są źródłem inspiracji bankowców do intensywności 

działań podnoszących bezpieczeństwo banków jak i ich klientów
9
. 

                                                 
7 B. Bajor, Bankowość elektroniczna studium prawne, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011r, 

s. 128. 
8 E. Ślązak, E. Guzek, Innowacyjna Bankowość Internetowa, Wolters Kluwert Polska Sp. z o.o. Warszawa 
2012,  s. 32/33. 
9 M. Iwanowicz-Drozdowska, W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość zagadnienia podstawowe, wyd. 

Poltext, Warszawa 2010, s. 49. 
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 Z uwagi na metodę oddziaływania na system informatyczny, niebezpieczeństwa 

można podzielić na: 

– czynne (wynikające z aktywnego oddziaływania na jakikolwiek element 

systemu informatycznego),  

– bierne (są wynikiem braku oddziaływania na system informatyczny). 

Wielokrotnie bierne działania są wstępem do działań czynnych. Każda z firm zmuszona 

jest liczyć się z zagrożeniami bezpieczeństwa wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

Zagrożenia wewnętrzne biorą się z działania użytkowników uprawnionych do 

użytkowania z systemu. Zagrożenia zewnętrzne pojawiają się ze strony osób 

nieuprawnionych do dostępu systemu zabezpieczeń. 

Bezpieczeństwo określa się jako stan, charakteryzujący się określonym 

poziomem najistotniejszych dla danego przypadku atrybutów. Do najważniejszych cech 

bezpieczeństwa bankowości elektronicznej wlicza się: 

– poufność (pewność, że dostęp do danych przechowywanych 

i przetwarzanych w systemie banku mają wyłącznie osoby do tego 

uprawnione), 

– integralność (pewność, że dane przez nas przesyłane w czasie transakcji 

elektronicznej nie są przez nikogo weryfikowane), 

– autentyczność (pozwala ona stwierdzić, czy osoba podpisująca się pod 

transakcją jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje), 

– dostępność (zapewnienie dostępu do systemu bankowości 

elektronicznej) 

– niezaprzeczalność (oznacza, że nie można wyprzeć faktu odbioru lub 

nadania komunikatu drogą elektroniczną), 

– niezawodność (pewność, iż system bankowości elektronicznej działa 

w taki sposób jaki się od niego oczekuje)
10

. 

Istotnym instrumentem pozwalającym na dokonanie płatności jest karta 

płatnicza. Tego wyboru płatność regulowana jest przelewem środków z rachunku 

właściciela karty na rachunek wierzyciela. Karta płatnicza daje możliwość również 

pobieranie gotówki z bankomatu. W zestawieniu do gotówki czy czeków płatniczych 

karta płatnicza jest produktem dużo bezpieczniejszym. Używając karty unikamy 

fałszywych pieniędzy, a w przypadku kradzieży karty jest mniejsze 

prawdopodobieństwo pobrania gotówki z konta aniżeli w przypadku czeków. 

Karty płatnicze władają wieloma zabezpieczeniami przed użyciem ich przez 

osoby trzecie. Najistotniejszym elementem takiego zabezpieczenia jest dyskretny numer 

PIN. Kod PIN powinien być znany tylko i wyłącznie właścicielowi karty i z tego 

powodu bank przedstawia dany numer najczęściej klientowi w zabezpieczonej kopercie, 

która po zapamiętaniu kodu powinna być zniszczona lub przechowywana 

w bezpiecznym miejscu. Kod PIN w rzeczywistości jest kluczem do przechowywanych 

w banku pieniędzy. Biorąc pod uwagę niedoskonałości technologii paska 

magnetycznego i łatwość do kopiowania kart, kod PIN jest główną barierą chroniącą 

                                                 
10 J. Górka, Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 91. 
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naszą gotówkę ulokowaną w banku. 

Istotnym zabezpieczeniem karty płatniczej jest również wzór podpisu, którego 

umieszczenie w obecności pracownika banku nie stanowi formalności. Właściciel 

powinien złożyć podpis również na karcie płatniczej. Podpis powinien być taki, jakim 

posiadacz zazwyczaj się posługuje, tudzież nie łatwy do podrobienia. 

Dodatkową zaletą karty płatniczej są awaryjne numery telefonów. Na każdej z 

kart na rewersie mieści się telefon banku (centrum) do użycia w sytuacjach awaryjnych. 

Najczęściej używa się go, jeśli właściciel karty wcześniej go spisał, w przypadku 

zgubienia karty bądź kradzieży w celu jej zastrzeżenia. 

Nowatorską technologią są karty bezstykowe. Głównym ich atutem jest brak 

konieczności podawania karty sprzedawcy i dokonywania autoryzacji używając kodu 

PIN. W Polsce usługa płatności z użyciem karty zbliżeniowej weszła w życie z końcem 

2007 roku. Zaszczepili ją międzynarodowa organizacja kartowa MasterCard, Bank 

Zachodni WBK S.A. oraz centrum rozliczeniowe eService. Oprócz technologii 

zbliżeniowej karty te, mają mikroprocesor EMV oraz pasek magnetyczny. Mogą być 

używane w punktach handlowo-usługowych, gdzie uznaje się karty płatnicze Maestro 

czy Mastercard. W Polsce płatność przy użyciu karty zbliżeniowej są dokonywane do 

kwoty 50 złotych
11

. 

W przypadku zgubienia czy kradzieży karty z funkcją płatności bezstykowej, 

należy natychmiast zastrzec kartę, ponieważ do 50 złotych płatność za zakupy kartą 

bezstykową może w gruncie rzeczy każda wiarygodna osoba. 

Do posiłkowego zabezpieczenia na karcie znajduje się wiele elementów 

służących do rozpoznania okaziciela, sprawdzenia ważności karty, czy też 

zabezpieczenia jej przed użyciem osoby nieupoważnionej. Do takich zabezpieczeń 

zaliczają się: numer karty bankowej, cechy systemów (logo, hologram, numer 

początkowy, data ważności karty, dane okaziciela, oznaczenie lokalności bądź 

międzynarodowości karty). 

Bezpieczna bankowość elektroniczna w ostatnich latach to jedno z kluczowych 

haseł dla ofert wszystkich banków. Banki oferują swoim klientom możliwość 

użytkowania z kont bankowych za pośrednictwem Internetu. W bankach używane są 

różnorodnego rodzaju systemy szyfrowania, w zależności od typu banku. Niemałe 

znaczenie ma także oferowane przez bank produkty oraz zależność od tego, do czego 

mają one służyć. Do najbardziej popularnych systemów szyfrowania stosowanych w 

polskich bankach wyróżnia się: 

- SSL (Secure Socket Layout), 

- HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), 

- DES, 

- Triple DES. 

 

Podsumowanie 

Banki wprowadzają coraz to nowsze technologie i systemy zabezpieczeń aby 

                                                 
11 A. Borcuch, Bankowość Elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 125. 
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zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych środków na rachunkach bankowych. W 

bezpieczeństwie w bankowości elektronicznej priorytetowe znaczenie ma jednak ogół 

zachowań jej użytkowników. Praktyczna efektywność zabezpieczeń bankowych w 99% 

zależy od sposobu korzystania z nich przez jej użytkowników. Użytkownicy usług 

bankowości elektronicznej aby zapewnić bezpieczeństwo swoich środków pieniężnych 

powinni przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zatem bezpieczna 

bankowość elektroniczna to taka, która oferuje standardowe i sprawdzone mechanizmy 

bezpieczeństwa oraz taka, z której użytkownicy będą mogli korzystać w sposób 

bezpieczny i rozsądny.  
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TYPES OF BANKS AND  THEIR SECURITY 

 

Abstract: The article can be divided into three parts. The first contains information about network 

security of banking system. The second part explains what e-banking.  The last part  addresses the 

issue of types of collateral which are in e-banking. 
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ZASADY DZIAŁANIA ORAZ FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI 

PARABANKOWYCH W POLSCE 

 
Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie działalności instytucji parabankowych  na polskim 

rynku usług bankowych. Instytucje tego typu znajdują odzwierciedlenie wszędzie tam, gdzie banki 

nie chcą podejmować czynności lub nie uwzględniają atrakcyjności niszy rynkowej skutecznie 

uzupełnianej przez instytucje pozabankowe. Jednak w korzystaniu z usług parabanków istnieje 

pewna bariera, która powoduje niechęć potencjalnych klientów do parabanków. Klienci instytucji 

parabankowych to osoby, które są zmuszeni do skorzystania z ich usług z powodu restrykcyjnych 

wymogów udzielania kredytów przez banki. Osoby takie są wykluczone finansowo. 

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że ludzie niechętnie korzystają z usług 

oferowanych przez parabanki, ponieważ nie są one wiarygodne w przeciwieństwie do banków. 

 

Słowa kluczowe: instytucje parabankowe, system bankowy, usługi finansowe. 

 

Wprowadzenie 

 Działalność instytucji parabankowych stanowi pewną formę załącznika oraz 

dopełnienia funkcjonowania systemu bankowego na rynku oferującym usługi finansowe. 

Wzrost poziomu restrykcyjności instytucji bankowych wobec klientów, która dotyczy 

polityki udzielania kredytów wywołuje znaczne zainteresowanie w pozyskiwaniu 

środków pieniężnych potrzebnych do codziennej egzystencji poprzez instytucje 

parabankowe. Z drugiej zaś strony w kategorii oszczędzania oraz inwestowania środków 

finansowych parabanki przedstawiają o wiele atrakcyjniejszą stopę zwrotu z inwestycji 

w przeciwieństwie do rynkowych. Taka oferta zachęca potencjalnych klientów do 

lokowania swojego kapitału w instytucjach parabankowych.  

 

Instytucje parabankowe - pojęcie, rodzaje i funkcje 

 Ministerstwo Finansów za instytucje parabankowe uważa wszystkie te 

podmioty, które nie są instytucjami bankowymi w rozumieniu prawa bankowego
1
, lecz 

wykonują czynności podobne do czynności bankowych. Natomiast Ministerstwo 

Finansów zastrzega:  

,,Określenie „parabank" należy odnosić jedynie do tych podmiotów, które prowadzą 

swoją działalność legalnie (w granicach prawa), tj. nie łamią przepisów prawa 

zakazujących wykonywania określonych usług finansowych bez stosownego zezwolenia 

i nadzoru
2
''. 

                                                 
1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939). 
2 Instytucje parabankowe, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-

finansow/dzialalnosc/rynek-finansowy-w-polsce/instytucje 

 parabankowe;  jsessionid = 401B3A74757867  CD F08B54E E16670C73, stan  na  dzień   05.04.2016.  
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Instytucje parabankowe to instytucje finansowe, które wykonują czynności 

substytucyjne do czynności oferowanych przez banki. Czynności te polegają na 

oferowaniu usług finansowych podobnych do tych, które wykonują instytucje bankowe.  

Działalność parabanków nie jest objęta wymogami kapitałowymi ani ostrożnościowymi 

jakie nakłada prawo bankowe.
3
 Parabanki mają sporo uprawnień finansowych, 

ekonomicznych oraz prawnych, dzięki temu ich pozycja na rynku usług finansowych 

może się umacniać w stosunku do banków. Dla banków stają się konkurencją m.in. w 

przyjmowaniu środków finansowych czy realizacji płatności.
4
 

Według W. Srokosza ,,Parabanki to podmioty rynku finansowego (postrzeganego jako 

rynek usług finansowych), które – nie będąc bankami – wykonują, na podstawie ustaw 

szczególnych wobec ustawy – Prawo bankowe, czynności bankowe sensu stricto 

(przewidziane w art. 5 ust. 1 pr. bank.) oraz (lub), już bez upoważnień ustawowych, 

wykonują czynności bankowe sensu largo (wymienione w art. 5 ust. 2 pr. bank.), 

w szczególności udzielając pożyczek
5
''. 

Instytucje parabankowe dzielą się na dwie podstawowe grupy. Do pierwszej grupy 

zaliczyć należy parabanki, które podlegają licencjonowaniu oraz nadzorowi bankowemu, 

stanowią one tzw. grupę nadrzędną. Są to m.in. kasy oszczędnościowo-zapomogowe, 

komunalne kasy kredytowe, budowlane kasy oszczędności, spółki inwestycyjne, spółki 

finansowe oraz konglomeraty finansowe. Druga grupa zawiera instytucje parabankowe 

działające na podstawie innych przepisów niż określa to prawo bankowe, nie są 

licencjonowane oraz nie podlegają nadzorowi bankowemu. Do niej zaliczamy m.in. 

Narodowe Fundusze Inwestycyjne, kasy budowlano-pożyczkowe, spółdzielnie 

kredytowe, kasy mieszkaniowe, firmy factoringowe, firmy leasingowe, firmy 

informatyczne, doradcze oraz kantory wymiany walut. 

 Instytucje parabankowe pełnią wiele ważnych funkcji zarówno w systemie 

finansowym jak i całej gospodarce. Dzielą się na dwie grupy: 

1. Funkcje o charakterze ekonomicznym: 

 funkcja pożyczkowo-kredytowa (finansująca) - dostarczanie klientom 

kapitału obcego oprocentowanego w postaci pożyczek, zamiennie do 

kapitału bankowego; 

 funkcja płatnicza - czyli dokonywanie płatniczych zleceń 

konsumentów; 

 funkcja depozytowo-inwestycyjna (lokacyjna) - gromadzenie środków 

klientów w celu osiągnięcia jak największych zysków (rentowności); 

 funkcja doradcza -  świadczenie usług o charakterze doradczym, 

konsultacyjnym podmiotom indywidualnym jak i gospodarczym; 

                                                 
3 B.  Domańska-Szaruga, A.. M. Rak .,Wykluczenie kredytowe  jako istotny czynnik rozwoju instytucji    

  parabankowych,  ''Zarządzanie i Finanse '' 2013 nr 2.1, s.  85-95. 
4 G. Kotliński,  K. Waliszewski (red.),  Instytucje  parabankowe  na  rynku  usług  bankowych  w Polsce,  

  CeDeWu, Warszawa 2012, s. 56. 
5 W. Srokosz, Instytucje parabankowe w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 78. 
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 funkcja gwarancyjna i poręczeniowa - to udzielanie gwarancji 

i poręczeń, które są niezbędne do pozyskania kontraktu.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. System instytucji parabankowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Masiukiewicz, Regulacje a ryzyko shadow 

banking w Polsce, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4 s. 12. 

 

 Funkcje o charakterze społecznym: 

 zapobieganie wykluczeniu finansowemu i społecznemu;  

 stosowanie polityki CSR ( Społeczna Odpowiedzialność Biznesu); 

 zapewnienie społeczeństwu dostępu do kapitału pożyczkowego, która 

z powodu braku zdolności kredytowej, złej historii kredytowej nie 

korzysta z tradycyjnych usług bankowych; 

                                                 
6 G. Kotliński, K. Waliszewski (red.), Instytucje parabankowe na rynku usług...,op. cit., s. 69. 
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 dostarczanie informacji o charakterze ekonomicznym, finansowym na 

temat instrumentów i rynków finansowych; 

 rozwijanie świadomości finansowej.
7
 

 

Działalność instytucji parabankowych 

 Instytucje parabankowe należą do takich instytucji, które wykonują usługi 

finansowe zbliżone do czynności bankowych. Mogą również świadczyć usługi własne 

pod warunkiem, że są bezpośrednimi dostarczycielami środków pieniężnych 

pozyskanych od klientów oraz pełnić rolę pośredników pomiędzy biorcami i dawcami 

kapitału. Zakres czynności jakie wykonują parabanki skupia się na obszarach 

działalności tradycyjnych banków komercyjnych, które polegają na: 

 przyjmowaniu wkładów tzw. depozytów, 

 udzielaniu pożyczek (zarówno konsumenckich jak i dla gospodarstw), 

 dokonywaniu rozliczeń pieniężnych, 

 nabywaniu udziałów i wierzytelności, 

 zakontraktowaniu umów leasingowych, 

 wydawaniu kart i czeków podróżnych, 

 obrocie zagranicznymi płatniczymi środkami na własny rachunek lub na 

zlecenie klienta, 

 obrocie na własny rachunek papierami wartościowymi, 

 obrocie instrumentami pochodnymi, kontraktami terminowymi, opcjami na 

zlecenie klienta lub rachunek własny, 

 doradztwie w strukturze kapitałowej, fuzji oraz przejęć danej jednostki, 

 zarządzanie portfelem papierów wartościowych.
8
 

Cechy instytucji parabankowych: 

 przyjmowanie lokat i składanie obietnic, które dotyczą wysokiego 

oprocentowania w porównaniu do instytucji bankowych; 

 działalność parabanków prowadzona jest w formie spółek prawnych 

z ograniczoną odpowiedzialnością; 

 unikanie przez parabanki określenia typu ,,bank'', a posługiwanie się nazwą 

,,holdingi finansowe'', ,,konsorcja kapitałowe''.
9
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ibidem s. 69. 
8 D. Korenik, Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych  XX w.(rynek   

klientów   indywidualnych i gospodarczych), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu,   Wrocław 2002, s. 107. 
9 P.  Chorobot,   B. Gadecki.  "Prawnokarne   aspekty   funkcjonowania   szarej   strefy  bankowości, tzw. 

parabanków." Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 6.10 .2014. 
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Tabela 1. Podstawowe różnice pomiędzy bankiem a para bankiem 

INSTYTUCJE BANKOWE INSTYTUCJE PARABA KOWE 

– działalność banków jest regulowana 

przez Prawo bankowe oraz Komisję 

Nadzoru Finansowego 

– klienci są chronieni przez Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny 

– skomplikowana kwestia dotycząca 

procesu zaciągania pożyczki; - wiele 

formalności 

– należy okazać  zaświadczeniem o 

dochodach i posiadanej pracy 

– nie są kontrolowane przez Komisję 

Nadzoru Finansowego, działają na 

podstawie przepisów Kodeksu 

cywilnego 

– klienci nie są chronieni przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

– w celu zaciągnięcia pożyczki 

parabanki ograniczają formalności do 

minimum-bez żyrantów, weryfikacji 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Istota marketingu instytucji parabankowych 

 Marketing to sposób zarządzania, planowania, rozpoznawania oraz 

zaspokajania potrzeb klienta, w którym najważniejsze znaczenie odgrywa zwiększenie 

zadowolenia, satysfakcji klienta z oferowanych usług lub produktów. Celem 

przedsiębiorstwa jest zdobywanie oraz utrzymywanie klientów. Marketing to sztuka 

sprzedaży usług  i produktów jak i promocja, kreowanie oraz dostarczanie tych dóbr 

konsumentom. 

Marketing to proces służący do: 

 definiowania obszaru rynkowego, 

 ilościowego określenia potrzeb klientów, 

 określenia wartości przedsięwzięcia, 

 ciągłe monitorowanie wartości dostarczanych na rynek dóbr i usług.
10

 

Marketing stał się głównym filarem, który kształtuje odpowiednie relacje z 

konsumentami i otoczeniem na rynku usług finansowych. Polega on nie tylko na 

informowaniu oraz wspominaniu o usługach. Jest to proces bardziej złożony, który 

dotyczy kształtowania się popytu na usługi świadczone przez instytucje finansowe, 

powstawanie nowych, innowacyjnych usług oraz zdobywanie przewagi konkurencyjnej 

na rynku. Umiejętność stosowania odpowiednich instrumentów promocji jest 

kluczowym elementem marketingu.  Cechy prowadzenia działalności marketingowej 

przez bank: 

 pozyskanie wiedzy o klientach banku w dziedzinie jakości świadczonych usług; 

 identyfikacja działań konkurencyjnych instytucji bankowych oraz instytucji 

świadczących usługi podobne do bankowych; 

                                                 
10 Definicja marketingu, www.gration.pl/firma-szkoleniowa-agencja-marketingowa/139-definicja-

marketingu.html, stan na dzień 06.04.2016 
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 sformułowanie oczekiwań klientów dotyczących usług oferowanych przez 

bank; 

 wybór właściwych instrumentów marketingu w celu zwiększenia efektywności      

w pozyskiwaniu potencjalnych klientów; 

 dążenie do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej nad instytucjami 

świadczącymi usługi substytucyjne; 

 kreowanie strategii rozwoju.
11

 

 Marketing bankowy nie ogranicza sie tylko do rozpoznawania preferencji 

klientów, ale również to pozyskiwanie informacji o instytucjach, które są konkurencją 

dla banków jakimi są parabanki. Instytucje parabankowe zajmują się prowadzeniem 

swojej działalności finansowo-usługowej w opozycji do instytucji, które reprezentują 

system bankowy. Ich działalność można przyrównać do lustrzanego odbicia 

niedopatrzeń oraz błędów banków i przedsiębiorstw. Usługi finansowe świadczone przez 

instytucje bankowe obejmują duży ciężar gwarancji, którymi w wyniku niespisanej 

umowy społecznej, zawierają środki finansowe przekazane im przez klientów. 

Działalność instytucji parabankowych ,,wymyka się,, tym wszystkim obciążeniom i 

sprawia, że uzyskuje elastyczność na rynku finansowym. Marketing instytucji 

parabankowych musi być nastawiony na stosowanie z premedytacją różnych metod oraz 

instrumentów polityki marketingowej stosowanych przez banki, aby unifikować sie do 

nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Metody pozyskiwania zaufania klientów przez instytucje para bankowe 

Źródło: G. Kotliński,  K. Waliszewski (red.),  Instytucje  parabankowe  na  rynku  usług 

bankowych  w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 96. 

                                                 
11 G.   Kotliński,  K.  Waliszewski (red.),    Instytucje   parabankowe   na   rynku   usług...,op.  cit., s.   94. 
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Parabanki nie tylko upodabniają się do instytucji bankowych pod względem 

substytucyjności świadczonych usług, ale też pod względem wizualnym. Siedziby 

parabanków zazwyczaj nie zawsze znajdują się w niedalekiej lokalizacji od banków. 

Stwarzają atmosferę bardzo podobną do swoich konkurentów. Instytucje parabankowe 

muszą dbać o przyjazną obsługę potencjalnych klientów. Banki i instytucje para 

bankowe z jednej strony konkurują ze sobą np. o klienta czy efektywność oferowanych 

usług, z drugiej zaś strony są mocno zależne od siebie i muszą ściśle ze sobą 

współpracować w takich obszarach działalności jak przeprowadzanie rozliczeń 

pieniężnych czy udzielanie kredytów konsorcjonalnych. 

 

Odbiorcy usług instytucji parabankowych a wykluczenie finansowe 

Celem instytucji finansowych o charakterze bankowym czy parabankowym jest 

zdobycie jak największej liczby klientów korzystających z usług finansowych 

świadczonych przez te podmioty. Nie każdy jednak posiada zdolność do skorzystania z 

usług bankowych. Zazwyczaj odbiorcami parabanków są osoby wykluczone finansowo. 

Zjawisko to jest związane z zaostrzonymi wymogami dotyczącymi procedury udzielania 

kredytów przez instytucje bankowe jak i również z ubożeniem społeczeństwa, które staje 

się coraz biedniejsze. Skutkiem tego jest zapożyczanie się w instytucjach niebankowych. 

Większość społeczeństwa nie potrafi sprostać klauzulom jakich banki od nich wymagają 

dlatego społeczeństwo wybiera takie instytucje jak parabanki. 

Kiedy osoba jest pozbawiona pełnego uczestnictwa w społeczeństwie wtedy można 

mówić o wykluczeniu. Jest to niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, 

politycznym i kulturowym, którego głównym powodem jest ograniczenie dostępu do 

wszelkich dóbr, instytucji, zasobów oraz funkcjonujących praw w społeczeństwie.
12

 

Wykluczenie finansowe w wąskim ujęciu oznacza brak dostępu do rachunku bankowego 

natomiast w szerokim ujęciu jest to dostęp do oferty usług finansowych na gorszych 

warunkach.
13

 Wykluczenie to można definiować jako trudności osób o niskich 

dochodach, znajdujące się w trudnej sytuacji społecznej w korzystaniu z usług 

oferowanych przez instytucje finansowe. Jest to m. in. posiadanie konta, dokonywanie 

rozliczeń bezgotówkowych czy dostęp do kredytu. 

Przyczyny wykluczenia finansowego: 

 niski poziom wykształcenia, 

 niski poziom dochodów, 

 brak stałego miejsca zatrudnienia, 

 bezrobocie, 

 podeszły wiek (wiek emerytalny).
14

 

                                                 
12 R.  Szarfenberg,   Marginalizacja  i wykluczenie społeczne,  Instytut  Polityki   Społecznej, Uniwersytet  

    Warszawski, Warszawa 2006, s. 22-23. 
13 D. Dziawgo,  Obsługa   klienta   masowego,   w: M.  Zaleska (red.), Bankowość, C,H.  Beck, Warszawa  

    2013,   s. 160. 
14 M. Iwanicz-Drozdowska, A. Matuszyk, A.K. Nowak, R. Kitala, Produkty finansowe i edukacja  
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Wykluczenie kredytowe społeczeństwa sprzyja rozwojowi instytucji parabankowych. 

Wykluczenie kredytowe to zjawisko, gdzie potencjalni odbiorcy usług finansowych 

napotykają problemy przy procedurze udzielania kredytu w bankach bądź też są 

całkowicie pozbawieni możliwości zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.
15

 Osoby, które 

nie posiadają zdolności kredytowej, nie mogą zaciągnąć kredytu czy pożyczki decydują 

się korzystanie z usług świadczonych przez parabanki. 

 

Podsumowanie 

 Instytucje parabankowe są instytucjami finansowymi znajdującymi swoje 

odzwierciedlenie wszędzie tam, gdzie nadzorowane oraz tradycyjne banki nie chcą 

podejmować działań lub nie dostrzegają atrakcyjności niszy rynkowej, sprawnie 

wypełnianej przez instytucję pozabankową. Instytucje parabankowe pełnią jednak 

istotną rolę społeczną w systemie usług finansowych. Obsługują zazwyczaj grupę osób 

wykluczonych z dostępu do usług bankowych. Elastyczność parabanków wobec klienta     

w korzystaniu z usług sprawia, że osoby napotykające się na trudności w zaciąganiu 

pożyczek, mają w znacznym stopniu mniej formalności w instytucji parabankowej niż w 

instytucji bankowej. Banki nie posiadają oferty dostępnych dla wszystkich klientów. 

Jednak na rynku usług finansowych parabanki nie są tak wiarygodne jak instytucje 

bankowe i są źle postrzegane przez społeczeństwo. Parabanki stanowią szybką formę 

pozyskania środków pieniężnych aczkolwiek należy się wiązać z pewnymi 

konsekwencjami. 
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RULES OF OPERATION AND FUNCTIONING OF THE PARA-

BANKING IN POLAND 

 

Summary: The aim of this article is to present the activities of para-banking institutions in the 

Polish banking market. Such institutions are reflected everywhere where banks do not want to take 

action or not take into account the attractiveness of a market niche effectively supplemented by 

non-banking institutions. However, the use of services parabanków there is a barrier that causes 

the reluctance of potential customers to parabanków. Customers para-banking institutions are 

people who are forced to use their services due to restrictive lending requirements by banks. Such 

persons are financially excluded. The conducted survey shows that people are reluctant to use the 

services offered by parabanki because they are not reliable in contrast to the banks. 

 

Keywords: institutions parabank, bank system, financial service 
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Elwira Małyszko 

Elwira Małyszko – Istota i rodzaje finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 

ISTOTA I RODZAJE FINANSOWANIA MAŁYCH  

I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie istoty i rodzajów finansowania sektora 

MŚP. Opisanie i omówienie poszczególnych form finansowania, powinien przybliżyć 

czytelnikom, dlaczego odpowiedni wybór finansowania jest tak ważnym elementem podczas 

prowadzenia działalności oraz jej rozwoju. 

 

Słowa kluczowe: sektor MŚP, finansowanie przedsiębiorstw, kapitał własny, kapitał obcy, kapitał 

obrotowy 

 

Wprowadzenie 

Przedsiębiorstwo jest nazywane produktem historycznym, ponieważ pojawiło się w 

życiu gospodarczym dopiero na określonym etapie jego rozwoju. Poglądy ekonomistów 

oraz historyków są zgodne co do tego, iż gospodarstwa w okresie fundamentalizmu oraz 

niewolnictwa nie miały cech przedsiębiorstwa, w średniowieczu również nie było znane 

pojęcie przedsiębiorstwa
1
. Geneza przedsiębiorstwa związana jest bezpośrednio z 

rozwojem cywilizacyjnym społeczeństwa obejmującym trzy epoki
2
: 

a. agrarną; 

b. przemysłową; 

c. informatyczną. 

W zależności od tego, z jakiego punktu widzenia spojrzymy na pojęcie 

przedsiębiorstwa, to zauważymy, że brane są pod uwagę rożne aspekty. Na przykład 

socjolodzy są zainteresowani pracownikami jako grupą społeczną czy funkcjami 

przedsiębiorstwa w systemie społecznym. Natomiast patrząc przez pryzmat prawa, 

wyróżnia się jego osobowość prawną, mówiąc inaczej zdolności do wykonywania 

określonych czynności prawnych. Psycholodzy w pojęciu przedsiębiorstwa skupiają się 

nad zachowaniem ludzi w przedsiębiorstwie oraz relacje między pracownikami. 

W nauce o zarządzaniu przedsiębiorstwo jest po prostu jakąś klasą organizacji
3
. 

Wielość pojęć przedsiębiorstwa i ich definicji powoduje występowanie 

niejednorodności, co skutkuje definiowaniem przedsiębiorstwa z punktu widzenia 

różnych ujęć. 

Ujęcia podmiotowe: 

                                                 
1 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 13. 
2 S. Marek, Podstawy ekonomiki usług przedsiębiorstw, Przedstawicielstwo Okręgowe Zrzeszenia Studentów 

Polskich, Szczecin 1997, s. 13. 
3 3M. Strużycki, Zarządzanie przedsiębiorstwem, wydawnictwo Difin, Warszawa 2004, s. 101. 
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1. Według Małej encyklopedii ekonomicznej
4
: 

„Przedsiębiorstwo to jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem 

ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym”. 

2. Według podręcznika M. Nasiłowskiego
5
: 

„Przedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek 

działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści. 

Zatrudnia ono różnorodne czynniki produkcji (pracę, kapitał, ziemię) w celu 

wytwarzania określonych dóbr lub świadczenia określonych usług, które 

sprzedaje na rynku innym przedsiębiorcom, gospodarstwom domowym bądź 

władzy centralnej, lub władzy lokalnej”. 

3. Według S. Sudoła
6
: 

„Przedsiębiorstwo jest jednostką (podmiotem) prowadzącą działalność 

gospodarczą, motywowaną chęcią uzyskania korzyści majątkowych, mającą na 

celu zaspokojenie potrzeb innych podmiotów życia społecznego przez 

wytwarzanie produktów i/lub świadczenie usług, przy czym działalność ta 

prowadzona jest samodzielnie na ryzyko właściciela”. 

Ujęcie przedmiotowe: 

1. Art. 55 kodeksu cywilnego z 14.02.2003 roku, definiuje przedsiębiorstwo jako
7
: 

„ Zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych 

przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący: 

 oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części 

(nazwa przedsiębiorstwa), 

 własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów 

i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe od nieruchomości lub ruchomości, 

 prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości 

oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z 

innych stosunków prawnych; 

 wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, 

 koncesje, licencje i zezwolenia, 

 patenty i inne prawa własności przemysłowej, 

 majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, 

 tajemnice przedsiębiorstwa, 

 księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. 

Przyczyną tak różnorodnego definiowania przedsiębiorstwa jest inne podejście 

ze strony różnych dyscyplin naukowych, które opisując przedsiębiorstwo skupiają się 

na najważniejszych z ich punktu widzenia priorytetach. Kolejną pobudką jest ogromne 

                                                 
4 Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974, s. 658. 
5 M. Nasiłowski, System rynkowy, podstawy mikro - i makroekonomii, KeyTex, Warszawa 1992, s25, [w:] S. 
 Sudoł, Przedsiębiorstwo - podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1999, s.42. 
6 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo – podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1999, s. 39. 
7 Art. 55 kodeksu cywilnego z 14.02.2003 roku 
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zróżnicowane pod względem m.in. własności, wielkości, formy prawnej czy typu i 

rodzaju działalności. Na różnorodność definicji mają też wpływ wielkie przemiany 

w przedsiębiorstwach (wynikające np. z turbulentnego otoczenia) czy znikanie jednych 

form przedsiębiorstw i pojawianie się kolejnych. 

Do końca lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku w Europie i USA 

przeważały pomysły na tworzenie dużych korporacji, aż do lat siedemdziesiątych, kiedy 

to zaczęto się decydować na inwestowanie w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Do 

takiej zmiany tendencji przyczyniło się między innymi: 

a. postęp technologii informacyjnych; 

b. rozwój technik wytwarzania; 

c. zmiany w sektorze usług; 

d. znaczny postęp technologiczny; 

e. spadek konkurencyjności dużych firm na rynku międzynarodowym; 

f. MSP zaczął przeważać nad dużymi przedsiębiorstwami. 

Z punktu widzenia rynku, do takich zmian doszło wskutek odmiennego charakteru 

sektora MMSP. Główną jego cechą jest na przykład szybka reakcja na zmieniające się 

wymagania rynku. 

Podział przedsiębiorstw na mikro, małe i średnie można przedstawić za pomocą 

kryterium według liczby zatrudnionych pracowników, obrotu rocznego i bilansu 

rocznego. Podział taki przedstawiam w tab.1. 
 

Tabela 1. Typy przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwo 

Liczba 

zatrudnionych 

pracowników 

Obrót roczny  

(w mln euro) 

Bilans roczny  

(w mln euro) 

Mikroprzedsiębiorstwo mniej niż 10 2 2 

Małe przedsiębiorstwo mniej niż 50 10 10 

Średnie 

przedsiębiorstwo 

mniej niż 250 50 43 

Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawnie: Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 

działalności gospodarczej Dz. U 2014 nr 173, poz. 1807 

 

Istota finansowania działalności przedsiębiorstw 

Głównym sposobem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w 

gospodarce rynkowej nie jest wyłącznie dobry pomysł na biznes, strategia zarządzania 
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czy osiąganie jak najlepszego poziomu rentowności, ale także odpowiedni wybór źródeł 

finansowania prowadzonej działalności. 

Kompleksowe spojrzenie na finansowanie przedsiębiorstwa, polega na 

zwróceniu uwagi szczególnie na to, kto jest biorcą, a kto dawcą kapitału. Inwestorzy, 

czyli właściciele i wierzyciele działalności, wymagają od przedsiębiorstwa odpowiedniej 

stopy zwrotu z kapitału przy ustalonym poziomie ryzyka. Proces finansowania powinno 

postrzegać się jako dwie strony inwestowania kapitału, czyli przez właścicieli i 

wierzycieli oraz przez przedsiębiorstwo. 

Aby prawidłowo prowadzić działalność, należy dobrze zaopatrzyć 

przedsiębiorstwo w aktywa trwałe i obrotowe, co wymaga uzyskania źródeł ich 

sfinansowania. Praktycznie każda decyzja podjęta w przedsiębiorstwie, wcześniej czy 

później, wpływa na ukształtowanie się struktury finansowej przedsiębiorstwa, a przede 

wszystkim na realizowane przepływy pieniężne. Przepływy pieniężne można podzielić 

na wpływy i wypływy z przedsiębiorstwa, które mają związek z trzema rodzajami 

działalności, a konkretnie: operacyjną, inwestycyjną i finansową. Na ich podstawie 

możemy dokonać rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat w 

wariancie kalkulacyjnym oraz porównawczym, co odpowie na pytanie przedsiębiorców 

czy ich działalność w danym roku bilansowym przyniosła im właśnie zysk, czy stratę.  
 

Tabela 2. Bilans przedsiębiorstwa 

Bilans 

AKTYWA PASYWA 

Aktywa trwałe: Kapitał własny: 
 

Wartości niematerialne i prawne: Kapitał podstawowy (zakładowy) 

 Koszty zakończonych 

prac rozwojowych 

Kapitał (fundusz) zapasowy 

 Wartość firmy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 

 Inne wartości 

niematerialne i prawne 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 

 Zaliczki na wartości 

niematerialne i prawne 

Zysk (strata) z lat biegłych 

Rzeczowe aktywa trwałe: Zysk (strata) netto 

 Środki trwałe Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 

 Środki trwałe w budowie Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

 Zaliczki na środki trwałe 

w budowę 

Rezerwy na zobowiązania 

Należności długoterminowe  Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

 Od jednostek 

powiązanych 

 Rezerwa na świadczenia 

emerytalne i podobne 

 Od pozostałych 

jednostek, w których 

jednostka posiada 

zaangażowanie w 

kapitale 

 Pozostałe rezerwy 
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 Od pozostałych 

jednostek 

Zobowiązania długoterminowe 

Inwestycje długoterminowe:  Wobec jednostek 

powiązanych 

 Nieruchomości  Wobec pozostałych 

jednostek, w których 

jednostka posiada 

zaangażowanie w 

kapitale 

 Wartości niematerialne i 

prawne 

 Wobec pozostałych 

jednostek 

 Długoterminowe aktywa 

finansowe 

Zobowiązania krótkoterminowe 

 Inne inwestycje 

długoterminowe 

 Zobowiązania wobec 

jednostek powiązanych 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  Zobowiązania wobec 

pozostałych jednostek, 

w których jednostka 

posiada zaangażowanie 

w kapitale 

 Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

 Zobowiązania wobec 

pozostałych jednostek 

 Inne rozliczeni 

międzyokresowe 

 Fundusze specjalne 

Aktywa obrotowe: Rozliczenia międzyokresowe 

Zapasy Ujemna wartość firmy 

 Materiały Inne rozliczenia międzyokresowe 

 Półprodukty i produkty 

w toku 

 

 Produkty gotowe 

 Towary 

 Zaliczki na dostawy i 

usługi 

Należności krótkoterminowe 

 Należności od jednostek 

powiązanych 

 Należności od 

pozostałych jednostek 

Inwestycje krótkoterminowe: 

 Krótkoterminowe 

aktywa finansowe 

 Inne inwestycje 

krótkoterminowe 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Należności wpłaty na kapitał (fundusz) 

podstawowy 

Udały (akcje) własne 

Aktywa razem Pasywa razem 

Źródło: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013, poz. 330) 
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Wynikiem podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie jest stan, jakiemu 

odpowiadają zgromadzone aktywa danego przedsiębiorstwa, na które przedsiębiorstwo 

te musiało pozyskać odpowiednie źródła finansowania, czyli pasywów przedsiębiorstwa. 

Bilans (tabela 2) przedsiębiorstwa przedstawia nam taką zależność. Dokument taki jest 

często definiowany jako „zdjęcie przedsiębiorstwa”.  

 Dzięki pasywom możemy analizować źródła finansowania przedsiębiorstw z 

dwóch perspektyw: 

1. Podział na kapitał własny, kapitał obcy oraz pozostałe zobowiązania 

2. Kapitał stały oraz zobowiązania krótkoterminowe 

Źródłami finansowania jest każdorazowe zwiększenie pasywów i każdorazowe 

zmniejszenie aktywów, natomiast przedmiotami finansowania każde zmniejszenie 

pasywów i każde zwiększenie pasywów. 

Kolejnym głównym celem podejmowania decyzji co do źródeł finansowania 

aktywów przez przedsiębiorstwo jest takie sterowanie tymi źródłami, aby utrzymać 

optymalny poziom płynności finansowej przedsiębiorstwa, zarówno w krótkim jak i 

długim okresie działalności. Przez pojęcie płynność finansowa rozumie się zdolność 

przedsiębiorstwa do terminowej spłaty swoich zobowiązań. Utrzymywanie płynności 

finansowej w przedsiębiorstwie minimalizuje ryzyko jakie ponoszą właściciele. 

Ogólna zasada finansowania aktywów przedsiębiorstwa mówi o tym, że okres 

wymagalności pasywów musi się pokrywać z okresem funkcjonowania aktywów 

finansowanych tymi pasywami, czyli kierowanie instrumentem takim, jak kapitał 

obrotowy netto. 

Kapitałem stałym nazywamy połączenie kapitału własnego z zobowiązaniami 

długoterminowymi, mówiąc inaczej są to długoterminowe źródła finansowania. 

Powinien on mieć wartość większą niż aktywa trwałe, bądź przynajmniej równą. 

Wtedy, gdy występuje różnica między aktywami obrotowymi a 

zobowiązaniami krótkoterminowymi, mamy do czynienia z kapitałem obrotowym netto, 

który informuje nas o poziomie płynności finansowej danego przedsiębiorstwa. Jeśli 

różnica jest dodatnia, to przedsiębiorstwo posiada dodatni kapitał obrotowy netto. Jest 

równoznaczne z tym, że przedsiębiorstwo nie ma problemu z płynnością finansową, a 

ryzyko jego finansowania jest niskie- takie warunki sprzyjają prowadzeniu 

konserwatywnej strategii finansowania przedsiębiorstwa (przewaga bezpieczeństwa nad 

efektywnością finansowania). W sytuacji odwrotnej, kiedy to zobowiązania 

krótkoterminowe biorą górę nad aktywami obrotowymi, przedsiębiorstwo ma problem z 

płynnością finansową, może być niewypłacalne, a ryzyko jest na wysokim poziomie. 

Takie efekty ma prowadzenie agresywnej strategii finansowania przedsiębiorstwa, czyli 

liczy się efektywność inwestowania a nie bezpieczeństwo. Jest jeszcze trzecia 

możliwość- prowadzenie strategii umiarkowanej. Ma to miejsce wtedy, gdy aktywa 

obrotowe i zobowiązania krótkoterminowe mają taki sam poziom. W praktyce jest 

bardzo trudne do zrealizowania, a wręcz nierealne.  
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Tabela 3. Porównanie strategii finansowania 

Źródło: opracowania własne. 

Rodzaje źródeł finansowania przedsiębiorstw 

 Instrumentami finansowymi przedsiębiorstwo posługuje się w celu tworzenia 

swojej struktury finansowej. Takimi instrumentami mogą być na przykład: zysk 

zatrzymany, amortyzacja, transformacja (przekształcenie) kapitału, wkłady 

dotychczasowych właścicieli, akcie i udziały, obligacje, kredyty bankowe, leasing lub 

factoring. Są one uważane za najważniejsze pod względem dostosowania źródeł 

finansowania do wybranej strategii. 

Podstawowym podziałem źródeł finansowania jest klasyfikacja ze względu na ich 

pochodzenie, a mianowicie finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne. 

Finansowaniem zewnętrznym nazywamy finansowanie przedsiębiorstwa z 

zewnątrz, czyli rynku pieniężnego lub kapitałowego, inaczej mówiąc są to środki 

wypracowane lub zgromadzone przez inne podmioty, które chcą zainwestować w dane 

przedsiębiorstwo czy wykorzystuje zasoby pieniężne banków, które mają przeznaczone 

na udzielanie kredytów. Aby finansować się z tego rodzaju źródeł należy posługiwać się 

takimi instrumentami finansowymi jak: 

a. wkłady dotychczasowych właścicieli; 

b. akcje i udziały; 

c. obligacje; 

d. kredyty bankowe; 

e. leasing; 

f. faktoring; 

g. kredyt kupiecki. 

Cechy  Strategia 

konserwatywna 

Strategia agresywna 

Płynność finansowa wysoka niska 

Ryzyko niskie wysokie 

Rentowność niska wysoka 

Stopień dźwigni finansowej ujemny dodatni 

Koszty finansowania wysokie niskie 

Okres finansowania długoterminowe krótkoterminowe 
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 Wewnętrzne finansowanie charakteryzuje się tym, że jest wypracowane 

wewnątrz przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstwo dążące do tego rodzaju finansowania, 

posługuje się w szczególności: 

a. zyskiem zatrzymanym; 

b. amortyzacją; 

c. transformacją kapitały; 

d. nadwyżką środków pieniężnych. 

 Drugą klasyfikacją jaką można wyróżnić, jest podział finansowania na własne 

oraz obce. Różnią się one tym, jakie prawa dają właścicielom a jakie wierzycielom oraz 

na jak długo kapitał z takiego finansowania pozostaje w przedsiębiorstwie. 

Własnym finansowaniem nazywamy takie, które daje uprawnienia 

właścicielskie, a kapitał który inwestor wprowadzi do przedsiębiorstwa w formie 

pieniężnej lub aportu rzeczowego zostaje w nim na czas nieokreślony. Kapitał ten 

uczestniczy w zysku i ryzyku, lecz w zasadzie bez prawa jego zwrotu. Instrumentami 

finansowania własnego są m. in.:  

a. zysk zatrzymany; 

b. amortyzacja; 

c. transformacja kapitału; 

d. wkłady dotychczasowych właścicieli; 

e. akcje i udziały. 

Odwrotną sytuację zaobserwować można podczas analizy finansowania obcego. 

Polega ono na tym, że inwestorzy nabywają prawa wierzycielskie, co daje im 

pierwszeństwo do majątku w przypadku upadłości przedsiębiorstwa. Kolejną ważną 

cechą finansowania obcego jest czas na jaki pozostaje on do dyspozycji 

przedsiębiorstwa, ponieważ jest to czas ograniczony i podlega zwrotowi wraz z 

odsetkami. Przykładem takiego finansowania mogą być: 

a. obligacje; 

b. kredyt bankowy; 

c. leasing; 

d. faktoring; 

 W tabeli 4 przedstawione są zalety i wady finansowania działalności kapitałem 

własnym oraz obcym. 
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Tabela 4. Wady i zalety kapitału własnego i kapitału obcego 

 KAPITAŁ WŁASNY KAPITAŁ OBCY 

ZALETY 

a) stabilne źródło finansowania 

działalności przedsiębiorstwa; 

b) wpływ na zwiększanie płynności 

finansowej przedsiębiorstwa; 

c) stanowi bazę gwarancyjną dla 

wierzycieli; 

d) angażowany na czas nie 

określony. 

a) umożliwia podjęcie i 

realizację przedsięwzięć 

przekraczających możliwości 

finansowe przedsiębiorstwa; 

b) wpływa na obniżenie 

obciążeń obciążeń podatkowych 

oraz wzrost rentowności kapitału 

własnego; 

c) wierzyciel nie ma prawa głosu 

co do podejmowanych w 

przedsiębiorstwie decyzji . 

WADY 

a) w przypadku strat uszczuplają 

one kapitał własny; 

b) w przypadku upadłości i 

likwidacji roszczenia właścicieli są 

zaspokajane dopiero po 

uregulowaniu zobowiązań wobec 

właścicieli; 

c) w porównaniu do kapitału 

obcego jest mało elastyczny; 

d) nowi współwłaściciele 

ograniczają prawa 

dotychczasowych. 

a) jest w posiadaniu 

przedsiębiorstwa na czas 

określony, po którym podlega 

całkowitemu zwrotowi; 

b) wierzyciele mają prawo do 

odsetek od wniesionego kapitału 

c) pozyskanie takiego kapitału 

przeważnie wymaga 

zabezpieczenia lub gwarancji; 

d) wraz ze wzrostem 

finansowania się kapitałem 

obcym rośnie ryzyko i koszt 

kapitału obcego; 

e) w przypadku likwidacji 

przedsiębiorstwa wierzyciele są 

zaspokajani przed właścicielami. 

Źródło: opracowania własne. 

 
Kapitał własny może być pozyskiwany ze źródeł wewnętrznych (np. zysk 

zatrzymany) jak i zewnętrznych (np. emisja akcji), natomiast kapitał obcy jest 

pozyskiwany wyłącznie ze źródeł zewnętrznych.  

 

Podsumowanie 

Prowadzenie działalności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jest 

zależne od wielu czynników, a przede wszystkim od doboru i dostępu kapitału. Dzięki 
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gromadzeniu danych na temat źródeł finansowania kapitału, można wyciągnąć kilka 

wniosków. 

Zdecydowanie najbezpieczniejszą formą inwestowania jest samofinansowanie. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie musimy się martwić o ewentualne opóźnienia w spłacie 

zobowiązań czy dodatkowo karnych odsetek, co może w efekcie doprowadzić nawet do 

niewypłacalności przedsiębiorstwa. Odnosząc się do finansowania kapitałem obcym, z 

pewnością najmniej ryzykownym rozwiązaniem jest tradycyjny kredyt bankowy. Mimo, 

iż jest trudno dostępny oraz nie należy do tanich form, nie ma wątpliwości co jego 

popularności wśród rodzajów finansowania się kapitałem obcym.  

Duży pływ na finansowanie się przedsiębiorstw miała również akcesja do Unii 

Europejskiej, ponieważ obecnie polski sektor MSP ma możliwość korzystania z 

Funduszy Strukturalnych. Zainteresowanie tą formą wsparcia jest zainteresowanych 

wiele przedsiębiorców, ale poziom biurokracji i skomplikowanych procedur często 

zniechęca do współpracy z jednostkami niosącymi pomoc w tym zakresie. 

Dzięki odpowiedniej manipulacji kapitałem, można prowadzić wybraną 

politykę finansowania przedsiębiorstwa. Dążenie do postawionego celu jest możliwe 

dzięki trzymaniu się ustalonych zasad co do finansowania, ponieważ zapewnia to 

stabilność w zmierzaniu do postawionego celu. Dostosowywanie się do wybranych form 

jest także intuicyjne- nawet osoby, które nie znają teorii, jaką są istota i rodzaje 

finansowania, powinny sobie poradzić w zrealizowaniu swoich planów. 

Niemniej jednak dobrze jest wiedzieć na czym przedsiębiorstwo może zyskać, a 

na czym stracić. Zarówno polityka konserwatywna, jak i agresywna, może wznieść 

działalność, poszerzyć jej zakres terytorialny itp., ale należy pamiętać, że tak samo w 

obu przypadkach jest granica, której przekroczenie może spowodować bankructwo 

firmy. Zbyt agresywna gra kapitałem, może doprowadzić do takiego zadłużenia 

działalności, z którego nie będzie łatwo się wydostać. Natomiast za łagodne i bardzo 

bezpieczne działania, mogą spowodować sytuację, w której przedsiębiorstwo przestanie 

generować dochody.  
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ESSENCE AND TYPES OF FINANCING SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES 

Summary: The aim of the article is to describe the essence and types of financing SMEs. 

Describing and discussing the various forms of financing, should bring to readers why an 

appropriate choice of financing is such an important part during doing them business. 

Key words: SMEs, corporate finansing, equity capital, foreign capital, working capital 
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Marta Bielarz 

Marta Bielarz – Wykorzystanie funduszy europejskich na przykładzie miasta Szczecin 

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

NA PRZYKŁADZIE MIASTA SZCZECIN 

 

Streszczenie: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej są jednym z głównych instrumentów 

finansowania rozwoju regionalnego. Ich wykorzystanie daje możliwość zrealizowania szerokiej 

ilości inwestycji oraz zadań lokalnych – począwszy od inwestycji infrastrukturalnych, jak również 

zadań za rzecz społeczeństwa, aby polepszyć jakość i wygodę życia lokalnej społeczności. Miasto 

Szczecin w okresie programowania  na lata 2007-2013 otrzymało prawie 6 mld zł środków 

pochodzących z budżetu unijnego, dzięki którym zrealizowało wiele inwestycji dotyczących wielu 

sfer życia mieszkańców Miasta – zadbano o poprawę stanu środowiska naturalnego, 

zabezpieczono ślady przeszłości materialnej, a także przybyło wiele nowoczesnych miejsc do 

uprawiania sportu, działalności kulturalno – oświatowej oraz artystycznej. Owe zrealizowane 

zadania bez wątpienia przyspieszyły rozwój Miasta, co w przyszłości może dać szanse na 

uzyskanie strategicznej pozycji na mapie gospodarczej Polski. 

Słowa kluczowa: Unia Europejska, fundusze strukturalne, rozwój lokalny. 

 

Wprowadzenie 

Cechą współczesnej gospodarki międzynarodowej są działania zmierzające do 

regionalnej współpracy i integracji na szczeblach gospodarczych oraz społecznych, w 

wyniku czego tworzą się międzynarodowe ugrupowania integracyjne zrzeszające wiele 

państw, zależnych od siebie. Zjawiska te występują zarówno w krajach wysoko 

rozwiniętych, jak i w tych dopiero rozwijających się, na wszystkich kontynentach 

świata
1
. Właśnie takim ugrupowaniem nazywamy Unię Europejską. 

Powody dążenia państw do integracji są wielorakie, zależą głównie od tego czy 

chodzi o kraj wysoko rozwinięty, czy dopiero starających się o rozwój. Jednym z 

głównych powodów integracji Polski z Unią Europejską są fundusze pomocowe, które 

doskonale służą dalszemu rozwojowi oraz dają szansę na obszarach lokalnych do 

realizacji różnorodnych inwestycji – infrastrukturalnych czy społecznych. 

Celem głównym artykułu jest przedstawienie  funduszy strukturalnych 

wykorzystywanych przez Polskę w ramach członkowstwa unijnego, wspomagających 

rozwój lokalny kraju. W dalszej części artykułu przedstawiono również wybrane 

inwestycję infrastrukturalne zrealizowane przez władze miasta Szczecin sfinansowane 

dzięki funduszom europejskim w okresie programowania na lata 2007-2013. 

 

 

                                                 
1 A. Kisiel – Łowczyc, Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 

1998, s. 203. 
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Fundusze strukturalne jako instrument wspomagający rozwój 

lokalny 

Możliwość otrzymania pomocy finansowej było jednym z najważniejszych 

argumentów w czasie debat dotyczących możliwości wstąpienia Polski w struktury Unii 

Europejskiej. Od roku 2004 Polska stała się pełnoprawnym beneficjentem pomocy 

unijnych środków działającej w ramach polityki spójności. Dziś, z perspektywy ponad 

dziesięciu lat obecności we Wspólnocie można już podejmować próby weryfikacji 

wpływu tej pomocy na naszą rzeczywistość oraz efektywną realizację powierzonych 

zadań.  

Początkowo do roku 2006, Polska korzystała z funduszy pomocowych 

przedakcesyjnych takich ja PHARE, SAPARD oraz ISPA
2
, następnie w okresie 2000-

2006 pomoc ograniczyła się do czterech funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i 

Gwarancji Rolnej (EFOiGR), Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIWR) i 

Funduszu Spójności
3
. W rozdaniu na lata 2007-2013 skupiono się już na dwóch 

funduszach strukturalnych, a nie na czterech jak uprzednio (co znacznie polepszyło 

przepływ finansowy) – Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

Europejskim Funduszu Społecznemym (EFS) oraz na oddzielnym, nadal utrzymującym 

się Funduszu Spójności (FS)
4
 (tab.1). 

 
Tabela 1. Porównanie wcześniejszych okresów programowania 

 Okres 

 2000-2006 

Okres  

2007-2013 

Cel nowego 

programowania 

Ź
ró

d
ła

 f
in

a
n

so
w

a
n

ia
 1. Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

2. Europejski Fundusz 

Społeczny 

3. Europejski Fundusz 

Orientacji i Gwarancji 

Rolnej 

4. Finansowy Instrument 

Orientacji Rybołówstwa 

5. Fundusz Spójności 

1. Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego 

2. Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

3. Fundusz 

Spójności 

Ulepszony, 

uproszczony 

przepływ 

środków 

finansowych 

Źródło: A. Jankowska, Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-

2013,  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 8. 

 
Program na lata 2007-2013 został ulepszony w stosunku do programu 

poprzedniego, a także oprócz spójności ekonomicznej i społecznej na pierwszym czele 

                                                 
2 PHARE – Pomoc dla Restrukturyzacji Gospodarek Polski i Węgier, ISPA – Przedakcesyjny Instrument 
Polityki Strukturalnej, SAPARD – Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 
3  J. Skrzypek, Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE, Twigger, Warszawa 2004, s. 15. 
4 http://unijneprojekty.pl/rodzaje-funduszy-unijnych/ (7.04.2016). 



111 

 

stanęła spójność terytorialna, uzupełniająca poprzednie spójności ekonomiczno-

społeczne. Kolejną istotną zmianą było ograniczenie owych funduszy z czterech, do 

dwóch, ale za to zwiększeniu dostępnych  nakładów pieniężnych. W ramach 

perspektywy na lata 2007-2013 Polska otrzymała wsparcie finansowe UE w wysokości 

67 284 mld euro pochodzących z funduszy strukturalnych
5
. W porównaniu do 

poprzedniego okresu 2000-2006, gdzie Polska otrzymała jedynie 12,8 mld
6
, czyli 19% 

tego co dostała w okresie późniejszym. Jest to jedno z największych w dziejach UE 

wsparcie dla kraju członkowskiego w siedmioletnim okresie. Jednocześnie dla Polski był 

to istotny „zastrzyk” finansowy i inwestycyjny, który pomógł częściowo zniwelować 

dysproporcje między członkami oraz poprawił kondycję naszego państwa
7
. Dzięki wyżej 

wymienionym funduszom realizowana jest w UE tak zwana polityka spójności dbająca o 

wyrównanie różnic społecznych, a także ekonomicznych pomiędzy krajami 

członkowskimi. Celem jest również dbanie o wzajemny rozwój, wzrost poziomu życia 

ludności i spadek bezrobocia.  

Pierwszym oraz największym z funduszy strukturalnych jest Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) utworzony w roku 1975 w oparciu o dzisiejszy 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Środki finansowe pochodzące z EFRR 

powinny być przeznaczone na  pomoc w zmniejszaniu nierówności regionalnej między 

biedniejszymi, a bogatszymi krajami w całej Wspólnocie Europejskiej, a więc jego 

nadrzędnym celem jest uniknięcie takich dysproporcji oraz zwiększenie spójności 

między tymi regionami
8
.  

W skrócie środki pochodzące z tego funduszu strukturalnego zostały wykorzystane do
9
: 

 utworzenia nowych i stałych miejsc prac; 

 ochrony środowiska; 

 rozwoju przedsiębiorczości, razem z innowacjami. 

Kolejnym funduszem strukturalnym jest Europejski Fundusz Społeczny, który 

powstał w 1960 roku. Ideą jego powstania jest pomoc ludności, a w szczególności osobą 

mającym trudności z zatrudnieniem, z uwagi na zbyt małe kwalifikacje
10
.  Wśród 

głównych przesłanek celowości owego instrumentu jest również wspieranie 

zatrudnienia, tworzenie szkoleń oraz poprawa jakości życia społeczeństwa.  

Ostatnim jest Fundusz Spójności (FS) , który działa w ramach funduszy 

strukturalnych, ma podobny cel oraz sposób działań, ale się do nich nie kwalifikuje. W 

jego ramach wsparcie otrzymują całe kraje, a nie tylko ich regiony, co różni go od 

poprzednich dwóch funduszów strukturalnych
11
. Jest to źródło finansowania 

największych projektów w całej Unii, dotyczą one głównie sieci transportu (tzw. TEN-

                                                 
5  M. Sikora - Gaca, U. Kosowska, Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2014, s. 32. 
6 J. Śliwa, Fundusze unijne bez tajemnic, Warszawa 2008, s. 68. 
7   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Przewodnik po źródłach finansowania z Funduszy Europejskich, s. 

22. 
8  P. Dubel, Polityka Regionalna i Fundusz Strukturalne, Warszawa 2012, s. 34. 
9 J. Śliwa, Fundusze..., op. cit., s.62. 
10  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/ (7.04.2016). 
11 Ibidem, s. 43. 
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T) oraz inwestycje w zakresie ochrony środowiska
12
. Fundusz skierowany jest do krajów 

członkowskich, których dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca jest niższy niż 

90% średniego dochodu narodowego brutto całej Unii. 

Tak jak wyżej było wspomniane Polska w okresie 2007-2013 otrzymała ponad 

67 mld euro wsparcia. W ramach celu Konwergencja EFRR zostało przekazane aż 66,6 

mld euro, a 731 mln euro w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Oprócz 

przeznaczenia środków na cele, Polska utworzyła dwadzieścia dwa programy 

rozwojowe, gdzie w tym sześć dotyczy programów krajowych, a szesnaście z nich 

programów regionalnych
13
. Do programów krajowych zaliczają się

14
: 

 PO Infrastruktura i Środowisko – 28 mld euro z EFRR i FS; 

 PO Kapitał Ludzki – 10 mld euro z EFS; 

 PO Innowacyjna Gospodarka – 8,7 mld euro z  EFRR; 

 PO Europejska Współpraca Terytorialna – 0,7 mld euro z EFRR; 

 PO Rozwój Polski Wschodniej- 2,4 mld euro z EFRR; 

 PO Pomoc Techniczna – 500 mln euro z EFRR.  

 

Pozostałe ponad 17 mld euro zainwestowane zostało w szesnaście Programów 

Regionalnych w ramach EFRR, dzięki którym nasze województwa wdrożyły regionalne 

strategie rozwojowe ustanowione przez UE oraz w PO Europejskiej Wspólnoty 

Terytorialnej, również w ramach EFRR. 

 

42%

25%

15%

13%

3%
1% 1%

PO Infrastruktura i 

Środowisko 

16 programów regionalnych

PO Kapitał Ludzki 

PO Innowacyjna 

Gospodarka 

PO Rozwój Polski 

Wschodniej-

PO Pomoc Techniczna 

PO Europejskiej Wspólnoty 

Terytorialnej

 

Rysunek 1. Podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w odniesieniu do 

programów operacyjnych w Polsce na lata 2007-2013 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Przewodnik po źródłach finansowania z 

Funduszy Europejskich, s. 22. 

 

                                                 
12www.nauka.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=735:fundusze-strukturalne-
ue&catid=108&Itemid=452 (7.04.2016). 
13www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/pl_pl.pdf (7.04.2016). 
14M. Sikora-Gaca, U. Kosowska, Fundusze..., op. cit., s. 15. 
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Obok wyżej wymienionych funduszy, kolejnym rodzajem są: Europejski 

Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz 

Rybacki (rys. 2.3), które związane są z rozwijaniem się Wspólnej Polityki Rolnej, a nie 

jak w poprzednich przypadkach polityki regionalnej poszczególnych państw
15

. 

EFRROW powstał na bazie Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 

który działał w poprzednim okresie programowania 2000-2006. Fundusz ten finansuje 

m.in.: rozwój gospodarstw rolnych, pomoc rolnikom w zyskiwaniu nowych źródeł 

dochodu, rozwój infrastruktury wiejskiej. Europejski Fundusz Rybacki podobnie jak 

poprzedni, zastąpił Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa, a jego środki 

przeznaczone są m.in. na: rozwój i modernizację portów nadmorskich, przetwórstwo 

rybne, promocję produktów rybnych na terenie całej UE, czy też na premie dla rybaków 

w zamian za złomowanie kutrów rybackich
16

. 

 

Rysunek 2. Podział środków finansowych w okresie 2007-2013 dla Polski w ujęciu 

na poszczególne fundusze 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Przewodnik..., op. cit., s. 23. 

 

Dodatkowymi środkami pomocy dla państw członkowskich obok funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności są tzw. Inicjatywy Wspólnoty. Do nich zaliczamy 

inicjatywy takie jak: Jaspers, Jessica oraz Jeremie. 

Zaczynając od inicjatywy Jaspers, jest to program pomocy technicznej 

skierowany głównie do początkujących członków, które wstąpiły do UE w latach 2004 i 

w 2007.  Związany jest z przygotowaniami projektów dotyczących infrastruktury w 

transporcie oraz w środowisku naturalnym. Realizowany jest przez Komisję Europejską 

(KE), Europejski Bank Inwestycyjny ( EBI) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

(EBOR)
 17

. Zakres wparcia z inicjatywy Jaspers obejmuje
18

: 

 nowych członków Wspólnoty; 

                                                 
15  www.funduszeeuropejskie.2007-

2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/CelePolitykiSpojnosci.aspx (7.04.2016). 
16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Przewodnik..., op. cit., s. 22. 
17 http://uniaeuropejska.org/inicjatywy-jaspers-jeremie-i-jessica/ (16.02.2016). 
18 J. Śliwa, Fundusze..., op. cit., s. 136. 
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 projekty z EFRR i FS ( powyżej 25 mln euro dla środowiska, powyżej 50 mln 

euro dla transportu); 

 inne projekty pochodzące z EFRR i FS. 

 Inicjatywa Jessica wspiera rozwój obszarów miejskich UE poprzez współpracę 

tak samo jak w Jaspers trzech organów takich jak: KE, EBI i EBOR. Zakres pomocy 

obejmuje nie tylko modernizację obszarów miejskich, ale także aspekty dotyczące 

edukacji, turystyki, transportu, odnawialnych źródeł energii
19

. 

Ostatnią z inicjatyw jest inicjatywa Jeremie. Dotyczy ona pomocy dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwiając im dostęp do kapitału. Realizowany jest 

poprzez współpracę KE i EBI
20
. Dzięki inicjatywie Jeremie, przedsiębiorstwa mogą 

uzyskać znaczące wsparcie  środków finansowych na poziomach: centralnym i 

regionalnym; pozwala również skorzystać z doświadczenia uprzednio zdobytego przez 

Europejskie Fundusz Inwestycyjny. Inaczej mówiąc Jeremie jest wsparciem poprzez 

instrumenty finansowe oraz w  szybszym dostępie do nich dla przedsiębiorców
21

. 

 

Charakterystyka Miasta Szczecin 

Szczecin to miasto, będące największym ośrodkiem gospodarczym, naukowym 

i kulturalno-społecznym w województwie zachodniopomorskim, zajmujące 

powierzchnię ponad 300 km
2
. Liczy 408200 mieszkańców, wg stanu na 31 grudnia 2013 

r., co daje względnie niski wskaźnik zaludnienia na 1 km
2
(wskaźnik zaludnienia 1 358 

osób na km
2
) w stosunku do pozostałych dużych, polskich miast. Szczecin 

charakteryzuje się wysokim odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym – wyniósł on 

63,40% w roku 2013, podczas gdy odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym w tym 

samym okresie wyniósł 15,48%, a poprodukcyjnym 21,09%. Stopa bezrobocia 

rejestrowanego na koniec roku 2013 w Szczecinie wynosiła 10,6%
22

.  

 

Wykorzystanie środków europejskich na zrealizowanie inwestycji 

szczecińskich w okresie programowania 2007-2013 

Województwo zachodniopomorskie w ramach Narodowej Strategii Spójności 

na lata 2007-2013 otrzymało od UE 1 095,98 mln euro na zrealizowanie regionalnych 

inwestycji. Środki te obejmują alokację na Regionalny Program Operacyjny, tu 

przeznaczono 835,44 mln euro (ok. 76%) oraz na program operacyjny Kapitał Ludzki, 

gdzie ulokowano 260,54 mln euro (ok. 24%).  Dodatkowo do województwa trafiło ok. 

                                                 
19 https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/Jessica_240310.aspx 
(1.03.2016). 
20 http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/special-support-instruments/jeremie/#1 (1.03.2016). 
21 https://www.funduszeeuropejskie.2007-
2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/CelePolitykiSpojnosci.aspx (1.03.2016). 
22 Zespół Redakcyjny Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Szczecina 2014, Szczecin 

2014, s. 24. 
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198,66 mln euro na zrealizowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich
23

. 

Ubieganie się o fundusze unijne przez władze Szczecina poprzedzone zostało 

rozpoznaniem najważniejszych potrzeb gminy oraz porównaniem ich z możliwościami 

pozyskania na ich realizację środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej. Te wykonane kroki pozwoliły na skupieniu się na najważniejszych 

celach dla mieszkańców i nie rozpraszanie sił na działania mniej istotne. Gmina 

Szczecin zabiegi o fundusze unijne podjęła już w okresie przedakcesyjnym, co bardzo 

korzystnie świadczy o jej włodarzach. Za nadrzędną ideę strategii postępowania w 

perspektywie lat 2007 –2013 uznajemy tworzenie warunków do wielowymiarowego, 

indywidualnego rozwoju w zgodzie z dobrem wspólnym, a najważniejszą kategorią 

strategii jest dla nas człowiek żyjący w naszej wspólnocie oraz rodzina, gwarantująca 

ciągłość pokoleń i kształtująca właściwe relacje międzyludzkie. Istotnie zmienił się 

zewnętrzny kontekst działania samorządu – wraz z całym krajem staliśmy się członkami 

Unii Europejskiej. Fakt ten kreuje dla miasta ogromne szanse, a podstawowym 

wyzwaniem jest przekształcenie tych szans z potencjalnych w rzeczywiste, co wymagać 

będzie odpowiednich przygotowań i odważnych decyzji, z podjęciem ryzyka włącznie.  

Dostępność funduszy europejskich, których Szczecin otrzymał w całości dla 

wszystkich podmiotów działających w Szczecinie - 5 848 515 938,08 zł (1072 projekty), 

natomiast jako podmiot wykonujący własne zadania – 782 265 203,30 zł
24
. Umożliwiło 

to realizację różnorodnych inwestycji w zakresie gospodarki, infrastruktury komunalnej 

i transportowej. Z pozyskanych środków zarówno w okresie przedakcesyjnym jak i w 

pierwszych latach po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej realizowano głównie 

projekty dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury drogowej oraz wodno-

kanalizacyjnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także programy w zakresie 

wsparcia obszarów wiejskich podlegających restrukturyzacji oraz modernizacji 

infrastruktury ochrony środowiska.  Źródła finansowania z jakich korzystał Szczecin 

w tym okresie programowania oraz całkowitą wartość zrealizowanych projektów 

przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Wartość dofinansowania oraz wartości całkowite wykonanych projektów 

miasta Szczecin w okresie 2007-2013 według źródeł finansowania 

Źródła 

finansowania 

Wartość 

dofinansowania 

[zł] 

Udział % 

wg źródeł 

finansowania 

Wartość 

całkowita 

zrealizowanych 

projektów [zł] 

Udział % 

wartości z 

UE 

Regionalny 

Fundusz Rozwoju 

Regionalnego 

309 290 

970,70 
39,54% 656 658 606,50 47,10% 

Fundusz Spójności 
389 105 

138,00 
49,74% 590 302 323,30 65,92% 

                                                 
23 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/ABB14F59-4D93-460B-AF0D-
07B73E8810AC/39064/Woj_Zachodniopomorskie.pdf (7.04.2016). 
24 http://www.mapadotacji.gov.pl/ (7.04.2016). 
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Fundusz Społeczny 712 887 30,44 10,72% 838 690 94,64 85% 

RAZEM 782 265 203,3 100% 1318249660 X 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie: informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Szczecin, 

Wydział Zarządzania Finansami Miasta oraz http://www.mapadotacji.gov.pl/ (7.04.2016). 

 

Analizując powyższą tabelę można zauważyć, że najwięcej inwestycji zostało 

sfinansowanych w ramach Funduszu Spójności, a następnie z RFRR. Natomiast 

najmniej dotacji Szczecin uzyskał z Funduszu Społecznego, lecz to tutaj projekty zostały 

pokryte aż w 85% tymi środkami, miasto musiało jedynie zainwestować 15% swoich 

środków budżetowych. W ramach pozostałych dwóch funduszy strukturalnych niestety 

nie było już tak dużego dofinansowania i środki dzielą się mniej więcej po połowie dla 

obu stron. 

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu Unii Europejskiej 

zrealizowano w tym okresie aż 73 projekty (tabela 2), a w nich zawierały się projekty 

infrastrukturalne, m.in.:  

 zbudowano nową Filharmonię oraz przebudowano Teatr Letni; 

 przebudowano kąpielisko Arkonka dla potrzeb sportowych oraz rekreacyjnych; 

 połączono lewobrzeże szczecińskie z prawobrzeżem dzięki Szczecińskiemu 

Szybkiemu Tramwajowi; 

 uruchomiono systemy telepatyczne na przystankach autobusowych oraz 

tramwajowych; 

 przebudowano i zmodernizowano torowiska, np. Brama Portowa; 

 zmodernizowano dostęp drogowy do portu szczecińskiego. 

O rozwoju kulturalnym tego miasta i jego mieszkańców najlepiej świadczy 

wzrost liczby różnych imprez artystycznych i ich uczestników dzięki przebudowie 

Teatru Letniego w Szczecinie, a także budowie nowej Filharmonii im. M. Karłowicza. 

Teatr Letni imienia Heleny Majdaniec mieści się w najpopularniejszym parku 

szczecińskim, w Parku Kasprowicza na brzegu Jeziora Rusałka. Jeszcze przed 

przebudową było to miejsce wielu imprez kulturowych i koncertów wielkich gwiazd 

lokalnych, jak i zagranicznych. Dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z UE 

wybudowano budynek w którym mieszą się toalety – damska, męska oraz 

przystosowana do osób niepełnosprawnych. Kolejnym zrealizowanym projektem jest 

modernizacja podscenia amfiteatru, gdzie znajdują się nowo zagospodarowane 

pomieszczenia przeznaczone na garderoby dla gwiazd estrady, całoroczna sala prób, 

magazyny, zaplecze techniczne oraz część biurowa; dodatkowo przebudowana została 

cała instalacja obsługująca scenę i jej okolice - wodno-kanalizacyjna, elektryczna, 

wentylacyjna i grzewcza. Trzecim wykonanym zadaniem było również unowocześnienie 

oświetlenia w Parku Kasprowicza – amfiteatr został wzbogacony o wieczorną iluminację 

za pomocą świateł oraz  dodatkowo oświetlono plac znajdujący się za budynkiem i 

murki na górnym tarasie sceny
25
. Całość zrealizowanej inwestycji oszacowano na 

                                                 
25http://www.szczecin.eu/inwestycje/przebudowa_teatru_letniego.html (7.04.2016). 
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3 332 689,78 zł. W przypadku przebudowy Teatru Letniego w Szczecinie skorzystano z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z którego miasto otrzymało 

1 067 575,92 zł w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego
26

. 

 

Tabela 2. Przykłady wykonanych inwestycji w ramach dofinansowania ze 

wszystkich funduszy strukturalnych 

Nazwa 

funduszu 

strukturalnego 

Ilość 

(73) 
Przykładowy projekt 

Wartość 

dofinansowania 

projektu (PLN) 

Wartość 

całkowita 

projektu 

(PLN) 

Udział 

% 

 

Regionalny 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego 

50 

Przebudowa kąpieliska 

Arkonka w Szczecinie 

dla potrzeb sportu i 
rekreacji 

8 093 696,59 

 
32987 241,40 24,54 

Filharmonia 
Szczecińska im. 

Mieczysława 

Karłowicza w 
Szczecinie 

31687 087,24 113248574, 55 27,98 

Fundusz 

Spójności 
4 

Budowa i przebudowa 

torowisk w Szczecinie 
 

177 857 627,11 
285 052 248,06 

 
62,39 

Budowa 

"Szczecińskiego 

Szybkiego 
Tramwaju"" 

111 009 458,59 180 894 392,41 61,37 

Fundusz 

Społeczny 
19 

Architektura 

krajobrazu 
231 312,20 272 132.00 85 

Sprawny Urząd Miasta 
Szczecin szansą na 

lepszą administrację 

1 277 125, 00 1 502 500, 00  85 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: informacji uzyskanych z Urzędu Miasta 

Szczecin, Wydział Zarządzania Finansami Miasta oraz http://www.mapadotacji.gov.pl/ 

 

Nawiązując do jednych z najważniejszych inwestycji poczętych przez władzę 

miasta z funduszy europejskich jest niewątpliwie Filharmonia imienia Mieczysława 

Karłowicza otwarta w roku 2014, natomiast jej budowa zaczęła się w roku 2011, a do 

użytku publicznego oddana w roku 2014. Budynek został zaprojektowany przez 

projektantów z Barcelony -Alberto Veiga i Fabrizio Barozzi. Filharmonia tuż po 

otwarciu zdobyła szereg nagród w dziedzinach architekturalnych
27
, a także w roku 

poprzednim 2015 została uhoronowana jako jedyny budynek w Polsce nagrodą Unii 

Europejskiej w dziedzinie współczesnej architektury - Mies van der Rohe Award 2015
28

. 

                                                 
26 http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1143972 (7.04.2016). 
27 Grand Prix - Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla Najlepszego Obiektu Architektury w Polsce; 

Nagroda główna w konkursie w kategorii Najlepsze wnętrze użyteczności publicznej 2013-2014; Najlepszy 

budynek użyteczności publicznej, Nagroda Publiczności oraz Nagroda Główna, czyli tytuł „Obiektu 25-lecia – 
Symbolu Przemian" na Westivalu 2014 
28http://filharmonia.szczecin.pl/aktualnosci/105-Najwazniejsza_nagroda_architektoniczna_dla_Filharmonii 

(7.04.2016). 
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Całość projektu inwestycji wyniosła 113 248 574,55 zł, z czego 31 687 087,24 zł 

pochodziła z dofinansowania z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Pozostałą część kosztów w kwocie około 80 mln zł została sfinansowana 

przez budżet Miasta Szczecin
29

.  

Kolejnym projektem unijnym, tym razem dofinansowanym w ramach Funduszu 

Spójności jest Szczeciński Szybki Tramwaj, łączący lewobrzeże z prawobrzeżem 

Szczecina, gdzie komunikacja była bardzo utrudniona dla mieszkańców 

zamieszkujących prawy brzeg Odry. Całkowita długość trasy to 4 km w etapie I, 

natomiast 2,9 km zostanie dobudowane w kolejnym etapie II realizowany jest w 

obecnym okresie programowania 2014-2020. W wartość inwestycji wchodziły również 

nowo-wybudowane wiadukty oraz przystanki tramwajowe, a także budowa pętli przy 

ulicy Turkusowej. W prawdzie na dofinansowanie środki pozyskane zostały w ramach 

okresu programowania 2007-2013 to inwestycja została zakończona dopiero w 2015 

roku
30
. Wartość inwestycji została wyceniona na 180 894 392,41 zł, a pozyskane 

dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko – 111 009 458,59 zł
31

. 

Następną inwestycją sfinansowaną przez Fundusz Spójności jest rewitalizacja i 

przebudowa torowiska w Szczecinie. Projekt obejmował najbardziej zniszczone oraz 

niezdatne już do użytku, dla nowego niskopodłogowego taboru, torowiska, ich 

modernizację oraz rozbudowę sieci trakcyjnych. Głównym celem tego projektu było 

ujednolicenie wyglądu torowisk w całym mieście oraz tym samym zwiększenie popytu 

na transport publiczny, w tym w szczególności tramwajowy
32
. Całość projektu wynosiła 

285 052 248,06 zł, z UE uzyskano około 60%, czyli 177 857 627,11 zł
33
. Doskonałym 

przykładem przebudowanego torowiska jest remont przy Bramie Portowej, czyli jednym 

z największych skrzyżowań szczecińskich
34

. 

Poszerzenie bazy kulturalno-rekreacyjnej oraz przebudowa dróg, czy wymiana 

taborów autobusowych lub tramwajowych przełożyła się także na inne obszary 

funkcjonowania miasta i postrzeganie go przez obserwatorów zewnętrznych. Dzięki 

inwestycjom poczynionym w infrastrukturę wzrosła również atrakcyjność miasta nie 

tylko jako miejsca do prowadzenia działalności przemysłowej, ale także jako miejsca do 

rozwoju turystyki, czy transportu. Do napływu turystów przyczynia się również poprawa 

stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń oraz 

przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego. Realizacja tych projektów 

proekologicznych sfinansowana została również z budżetu Unii Europejskiej.  

 

Podsumowanie 

Podsumowując niniejsze rozważania należy podkreślić, że dzięki wsparciu 

finansowemu Unii Europejskiej miasto Szczecin wkroczyło po raz kolejny w swoich 

                                                 
29 http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1234587 (7.04.2016). 
30 http://www.szybkitramwaj.szczecin.pl/sst/chapter_125002.asp (7.04.2016). 
31 http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1277707 (7.04.2016). 
32http://www.szczecin.eu/inwestycje/przebudowa_i_budowa_torowisk_w_szczecinie.html (7.04.2016). 
33 http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1278303 (7.04.2016). 
34 http://www.szczecin.eu/inwestycje/brama_portowa_remont_torowisk.html (7.04.2016). 
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dziejach na drogę przyśpieszonego rozwoju. Poczynione inwestycje przełożyły się w 

pozytywny sposób na właściwie wszystkie obszary funkcjonowania jej mieszkańców. 

Nastąpiła znacząca poprawa zarówno w odniesieniu do stanu środowiska naturalnego, 

zabezpieczenia pozostałych śladów przeszłości materialnej, przybyło miejsc do 

uprawiania sportu, działalności kulturalno – oświatowej i artystycznej. Obecnie Szczecin 

ponownie ma możliwość korzystania z europejskich środków pomocowych, w ramach 

nowego okresu programowania 2014-2020 i tym samym realizacji szeregu inwestycji i 

zadań lokalnych, co w przyszłości może zaowocować uzyskaniem strategicznego 

miejsca na mapie gospodarczej Polski. 
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ROLE OF EUROPEAN FUNDS IN THE DEVELOPMENT OF 

SZCZECIN  
 

Summary: European Union’s structural funds are one of the instruments for financing regional 

development. Their use makes it possible to carry out the wide range of investments and local jobs 

- from infrastructure investments, as well as tasks for the benefit of society, to improve the quality 

and comfort of life. City of Szczecin in the programming period 2007-2013 received almost 6 

billion złotych funds from the EU budget , which realized a lot of investment on many spheres of 

life of the inhabitants of the City - ensured the improvement of the environment , protected the 

material traces of the past , and also attended many modern places for sports, business and cultural 

- educational and artistic . These completed tasks undoubtedly accelerated the development of the 

City , which in the future may give a chance to gain a strategic position on the economic map of 

Polish . 

 

Keywords: European Union, structural funds, local development 
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Dorota Miśkiewicz 
Dorota Miśkiewicz – Ograniczenia budżetowe JST w świetle absorpcji funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 

 

OGRANICZENIA BUDŻETOWE JST W ŚWIETLE ABSORPCJI 

FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE 2014-2020 

 
Streszczecnie:W artykule przedstawiono korzyści społeczne i gospodarcze dla sektora samorządu 

wynikające z obowiązujacej nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, którastwarza 

możliwości dalszego zrównoważonego rozwoju. Skupiono się także na aspekcie zależności 

finansowych JST w stosunku do pozyskiwanych środków unijnych. Opisuje się jak wprowadzone 

przepisy prawne mające na celu ograniczenie nadmiernego deficytu państwa, istotnie wpływają na 

sektor samorządowy. Skupiono się także na temacie wdrażaniu reform finansów publicznych i ich 

skutkach mogących pojawić się w absorpcji funduszy unijnych przez samorządy. Celem artykułu 

jest wskazanie potencjalnych zagrożeń związanych zograniczeniami budżetowymi JSTi ich 

znaczenia w świetle absorpcji środków funduszy strukturalnych w nowej prespektywie 2014-2020.  

 

Słowa kluczowe: samorząd, fundusze strukturalne UE, ograniczenia budżetowe 

 

Wprowadzenie  

Od 12 lat w Polsce są wdrażane fundusze strukturalne Unii Europejskiej. 

Programy operacyjne funkconujące w poszczególnych okresach programowania mają na 

celu wyrównanie poziomu zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie atrakcyjności 

Polski w stosunku do pozostałych krajów członkowskich Wspólnoty.Na przełomie 12 lat 

członkowstwa w Unii Europejskiej, widoczne już są efekty wdrażania funduszy 

strukturalnych.W wielu regionach wzrósł poziom atrakcyjności inwestycyjnej, podniosła 

się stopa życia, wzbogacona została szeroko rozumiana infrastruktura publiczna. 

Zgodnie z założeniami zasady dodatkowości, absorpcja funduszy strukturalnych wiąże 

się z współfinansowaniem projektów unijnych przez beneficjenta środków UE. W wielu 

przypadkach wiążę się to z zabezpieczeniem środków w budżetach JST ale i także z 

zaciągnięciem na ten cel kredytów
1
.  

Prezentowany artykuł skupia się na coraz częściej występującym problemie ograniczeń 

budżetowych JST bezpośrednio występujących podczas absorpcji funduszy 

strukturalnych UE. Publikacja spróbuje przedstawić obraz wdrażanych środków 

strukturalnych UE w okresie 2014-2010 oraz związanych z tym ograniczeń budżetowych 

JST.  

 

Zasady wdrażania funduszy strukturalnych UE w Polsce w okresie 

2014-2020 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 znaczna część budżetu 

Unii Europejskiej dystrybuowana jest na poszczególne polityki UE. W najbliższych 

sześciu latach będzie to 94% całości budżetu UE, czyli ok. 955,7 mld euro. Dla wielu 

                                                 
1 K. Brzozowska., Instytucjonalne stymulanty rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, ZNUS Nr 841, 

Ekonomiczne Problemy Usług Nr 115, Szczecin 2014, s. 17-33. 
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państw należących do Wspólnoty składka członkowska powraca w formie 

zatwierdzonych programów operacyjnych, umożliwiających wykorzystanie funduszy 

unijnych. Pozostałe 6%, czyli ok. 61 mld euro, przeznaczona zostanie na 

funkcjonowanie administracji, m.in. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie 

bezpieczeństwa, infrastruktury oraz systemów IT. Wydatki te są niezbędne, aby 

instytucja Unii Europejskiej mogła prawidłowo funkcjonować
2
. 

1 stycznia 2014 roku, to początek nowej perspektywy finansowej w zakresie polityki 

strukturalnej UE, obejmującej lata 2014–2020. Zgodnie z wytycznymi Wieloletnich 

Ram Finansowych na lata 2014–2020, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski 

dnia 19 listopada 2013 roku, całkowita alokacja dla Polski wyniesie ok. 106 mld euro. 

Dodatkowo, Polska może ubiegać się z budżetu Unii o 252 mln euro na wsparcie 

bezrobotnej młodzieży. Obok Funduszu Spójności, zostały także zatwierdzone środki 

finansowe na Wspólną Politykę Rolną (WPR). W nowym okresie programowania 2014–

2020, środki na WPR będą wynosić 32,1 mld euro (w przeliczeniu cen stałych na 

bieżące). Dla porównania, środki finansowe z budżetu UE dla Polski w ramach płatności 

bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007–2013 wynosiły 28,6 mld 

euro. Unia Europejska zatwierdziła dla Polski znaczną część unijnych środków 

przeznaczonych na wspieranie rolnictwa, co czyni nasz kraj w tym obszarze jednym z 

głównych beneficjentów
3
. Oznacza to, że nasz kraj utrzyma pozycję lidera w zakresie 

absorpcji środków pomocowych UE. Zgodnie z Umową Partnerstwa, planowana 

alokacja środków z uwzględnieniem poszczególnych programów operacyjnych 

przedstawia się następująco
4
: 

- PO Infrastruktura i Środowisko – 27,4 mld euro,  

– PO Inteligentny Rozwój – 8,6 mld euro,  

– PO Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,7 mld euro,  

– PO Polska Wschodnia – 2,0 mld euro,  

– PO Polska Cyfrowa – 2,2 mld euro,  

– Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – 31,3 mld euro,  

– Pomoc Techniczna – 0,7 mld euro.  

 

We wszystkich dostępnych programach, najważniejsze dla samorządowego 

beneficjenta są regionalne programy operacyjne. Związaną z nimi alokację środków, w 

rozbiciu na poszczególne województwa, przedstawiono w tabeli 1. 

 

 

 

 

 

                                                 
2B. Porębska, Szanse i zagrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej 

2014-2020, ZN US Nr 841, Ekonomiczne Problemy Usług nr 115, Szczecin 2014, s. 191. 
3Ibidem..., s. 194. 
4M. Poniatowicz, Uwarunkowania aktywności inwestycyjnej samorządu terytorialnego w Polsce w nowej 

perspektywie finansowej UE 2014-2020, ZN US Nr 841, Ekonomiczne Problemy Usług nr 115, Szczecin 2014, 

s. 179. 
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Tabela 1. Alokacja środków RPO 2014-2020 w podziale na województwa 
Województwo Całkowita alokacja na RPO(w euro, ceny bieżące) 

Dolnośląskie 2 252 546 589 

Kujawsko-pomorskie 1 903 540 287 

Lubelskie 2 230 958 174 

Lubuskie 906 929 693 

Łódzkie 2 256 049 115 

Małopolskie 2 878 215 972 

Mazowieckie 2 089 840 138 

Opolskie 994 967 792 

Podkarpackie 2 114 243 760 

Podlaskie 1 213 595 877 

Pomorskie 1 864 811 698 

Śląskie 3 476 937 134 

Świętokrzyskie 1 364 543 593 

Warmińsko-mazurskie 1 728 272 095 

Wielkopolskie 2 450 206 417 

Zachodniopomorskie 1 601 239 2160 

Razem 31 276 897 550 

Źródło: Dane na podstawie Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – 

Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, s. 168. 

 

Jak wynika z zatwierdzonego budżetu finansowego wsparcia UE dla Polski, 

wzrośnie rola samorządu terytorialnego jako beneficjenta funduszy europejskich, a 

polskie JST będą zarządzały większą pulą środków europejskich. Wynika to między 

innymi z decentralizacji zarządzania środkami strukturalnymi, w tym ze zwiększenia 

udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Regionalnych 

Programach Operacyjnych do 55,6% w latach 2014–2020 (we wcześniejszej 

perspektywie finansowej ten wskaźnik wynosił 49,7%) oraz zwiększenia udziału 

regionalnego komponentu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) do ok. 68% 

całości alokacji na ten fundusz. W efekcie, o ile w latach 2007–2013 województwa 

zarządzały około 25% całej alokacji, to w nowej perspektywie ich udział w alokacji 

wzrośnie do około 40%. Warto też wspomnieć, że w latach 2014–2020 do dyspozycji 

samorządu terytorialnego oddaje się nowe, specjalne instrumenty, takie jak na przykład 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) czy Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność (RLKS) oraz inne regionalne wsparcia np. Kontrakty Samorządowe
5
. 

 W poprzedniej i obecnej pespektywie finansowania jednostki sektora 

samorządowego stanowią największą grupę beneficjentów. W latach 2014–2020 

realizacja polityki regionalnej realizowana jest przez dwa fundusze strukturalne: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny 

(EFS). Jak wynika z założeń programowych dotyczących regionów, są one zbieżne z 

założeniami programów krajowych, a do ich priorytetów należą zadania z zakresu 

innowacji, badań naukowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

                                                 
5Ibidem, s.184. 
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konkurencyjności przedsiębiorstw, gospodarki niskoemisyjnej, rozwoju infrastruktury, 

transportu, a także inwestycji w ochronę środowiska i energetykę. Związaną z nimi 

alokację środków, w rozbiciu na poszczególne województwa, przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2: Alokacja środków EFRR i EFS na lata 2014-2020 w podziale na 

województwa 
Województwo EFRR (w mln euro,) EFS (w mln euro) 

Dolnośląskie 1 622,8 627,6 

Kujawsko-pomorskie 1 371,3 530,4 

Lubelskie 1 607,2 621,6 

Lubuskie 653,4 252,7 

Łódzkie 1 625,3 628,6 

Małopolskie 2 073,5 801,9 

Mazowieckie 1 544,7 534,2 

Opolskie 680,8 263,3 

Podkarpackie 1 532,1 589,1 

Podlaskie 874,3 338,1 

Pomorskie 1 343,4 519,6 

Śląskie 2 504,9 968,8 

Świętokrzyskie 983,0 380,2 

Warmińsko-mazurskie 1 245,1 481,5 

Wielkopolskie 1 765,2 682,7 

Zachodniopomorskie 1 153,6 446,1 

Razem 22 571,6 8 675,4 

Źródło: Dane na podstawie Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – 

Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, s. 169. 

 
 W oparciu o zapisy Umowy Partnerstwa na Regionalne Programy Operacyjne 

w latach 2014–2020 wyasygnowano 31 247 mln euro, z czego na EFRR 22 571,6 mln 

euro (72,2%), pozostałe 8 675,4 mln euro (27,8%) zostało przeznaczone na EFS. 

Najwięcej środków finansowych zarówno z EFRR, jak i EFS otrzymają województwa: 

śląskie (3 473,7 mln euro), małopolskie (2 875,4 mln euro), wielkopolskie (2 447,9 mln 

euro). Natomiast najmniej środków trafi do województw: lubuskiego (906,1 mln euro) i 

opolskiego (944,10 mln euro). 

 

Miękkie i twarde ograniczenia budżetowe wystepujace w JST 

Teorię ograniczeń budżetowych po raz pierwszy na przykładzie rodzimych 

Węgier opisał i zdefiniował J. Kornari
6
. Tematykę miękkich ograniczeń budżetowych 

szeroko przedstawia w swoich publikacjach A.Babczuk
7
. (...) Autor traktuje 

ograniczenia budżetowe jako charakterystykę behawioralną decydentów. Jeśli 

ograniczenia budżetowe są twarde, to menedżerowie dostosowują wydatki 

zarządzającego przez siebie przedsiębiorstwa do zachowań finansowych, które 

                                                 
6J. Kornai, Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985, s. 60-94. 
7A. Babczuk, Miękkie ograniczenia budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego Nr 16, Wrocław 2008, s. 12-25. 
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spodziewają się uzyskać ze sprzedaży produktów lub usług. Twarde ograniczenia 

budżetowe limituje zatem zachowania podmiotów gospodarczych.  

Pojęcie miękich ograniczeń budżetowych zostało także zdefiniowane w literaturze 

przedmiotu przez M. Zioło
8
. M. Zioło definicję miękkich ograniczeń budżetowych 

przedstawia jako powtarzanie wielokrotnych działań pomocowych państwa, kierowane 

do jednego podmiotu zagrożonego upadłością, co w obliczu zarządzania 

przedsiebiorstwem przez menedżerów, którzy zarządzając kierowni są chęcią zysku jak i 

licząc przy tym na pomoc państwa podejmują działania szkodliwe dla dalszej 

egzystencji przedsiębiorstwa
9
. Przedstawiony mechanizm postępowania został 

zdefiniowany przez J. Kornaia jako syndrom miękkich ograniczeń budżetowych. 

Według słów J. Karnaia, syndrom miękkich ograniczeń budżetowych występuje 

wówczas, gdy pomoc państwa jest częsta i dotyczy wysokich operacji finansowych, 

dzięki którym następuje wsparcie podmiotów zagrożonych upadłością jak również w 

przypadku, transferu odpowiedzialności za błędne zarządzanie na skarb państwa. M. 

Dewatripont i E. Maskin określają miękkie ograniczenia budżetowe jako skłonność 

podmiotów wspierających do zasilania finansowego innych organizacji w następstwie 

dążenia do uniknięcia utraty nakładów dokonanych w poprzednich okresach
10

.Zjawisko 

miękkich ograniczeń budżetowych warunkowane jest poprzez
11

: istnienie co najmniej 

dwóch podmiotów władzy ze stosunkiem podległości (rząd-samorząd); brakiem 

dopasowania czasowego w sferze gotowości udzielenia wsparcia finansowego; dużym 

oczekiwaniom wsparcia przez podmioty zagrożone niewypłacalnością. Wielokrotne 

badania nad zjawiskiem występowania miękkich ograniczeń budżetowych wskazują, że 

problemtyka ograniczeń charakterystyczna jest dla gospodarek socjalistycznych niż 

kapitalistycznych. Najwyraźniejszą interwencję państwa stanowiącą syndromy miękkich 

ograniczeń, można było zauważyć w okresie kryzysu w 2007 roku, gdzie często 

występowała pomoc państwa dla podmiotów niewypłacalnych takich jak banki bądź 

firmy ubezpieczeniowe. Ograniczenia budżetowe w sektorze publicznym mają 

pozaekonomiczny charakter i determinowane są często czynnikiem politycznym
12

. W 

warunkach miękkich ograniczeń budżetowych ryzyko niewypłacalności podmiotów 

sektora publicznego jak i prywatnego wzrasta oraz maleje w przypadku, gdy 

ograniczenia budżetowe mają charakter twardy. Występowanie utwardzonych 

ograniczeń budżetowych jest uwarunkowane i charakterystyczne dla gospodarek 

wolnorynkowych, kapitalistycznych i dotyczy przede wszystkim podmiotów sektora 

prywatnego. Sektor publiczny i podmioty w nim korepuujące z uwagi na występujące 

uwarunkowania i specyfikę świadczonych usług są częściej wyeksponowane na 

oodziaływanie zjawiska nadużycia budżetowego oraz potencjalnie z uwagi na 

społeczno-gospodarcze skutki niewypłacalności podmiotów tego sektora podlegają 

                                                 
8M. Zioło, Miękkie i twarde ograniczenia budżetowe a problem zadłuzenia i wsparcia finansowego dla 
podmiotów sektora subnational government, ZNWSB Nr 36, Poznań 2011, s. 161-172. 
9Ibidem ..., s. 168. 
10 M. Dewatripont i E. Maskin, Credit  and Efficiency in  Centralized and Decentralized  Economies, „The 
Review of Economic Studies“, 1995, vol 62, nr 4, s. 541-555.   
11 M. Zioło, Miękkie ...., s. 164. 
12 A. Babczuk, Miękkie ..., s. 18. 
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specjalnemu wsparciu ze strony państwa, stąd w takich przypadkach dochodzi często do 

rozmiękczeń ograniczeń budżetowych
13

.  

 W literaturze przedmiotu zajęto się też problemem twardych ograniczeń 

budżetowych. Badania nad syndromem ograniczeń budżetowych dały podstawy do 

analizy tego zjawiska w odniesieniu do sektora finansów publicznych. Stwierdzono, iz 

analogicznie w stosunku do udzielanej pomocy państwa podmiotom prywatnym 

występujących w kryzysowych sytuacjach, zauważa się mniejszą skłonność i możliwości 

państwa w zakresie zapewnienia wsparcia jednostkom publicznym, co jest 

uwarunkowane regulacjami prawnymi, i charakteryzuje się twardymi ograniczeniami 

budżetowymi. Utwardzenie ograniczeń budżetowych, polegające na znacznym 

ograniczeniu lub wyeliminowaniu pomocy państwa i jej ustawowych form, jest 

najbardziej radykalną i skuteczną formą przezwyciężenia zagrożeń wynikających z 

istnienia miękkich ograniczeń. Najgłówniejszą przesłanką wspierania JST są korzyści 

ekonomiczne, tj. zapewnienie usług publicznych na rzecz społeczeństwa, zapewnienie 

rozwoju programów prorozwojowych, gwarancję absorpcji środków pozyskanych przez 

samorząd ze źródeł zagranicznej pomocy bezzwrotnej. Praktyka wskazuje, że rządy są 

skłonne udzielać finansowego wsparcia JST, ponieważ zapewniają podstawowe dobra i 

usługi dla ludności lokalnej, która bez nich nie byłaby w stanie prawidłowo 

funkcjonować
14
. Kryzys finansowy (2007 rok) szybko przekształcił się w kryzys 

finansów publicznych na poziomie większości państw europejskich. Polityka finansowa 

zmieniła swoje dotychczasowe cele co skłoniło wielu decydentów do utwardzania 

wydatków i wprowadzania oszczędności i licznych reform w celu ograniczenia 

nadmiernego deficytu i długu. 

 Zjawisko miękkich i twardych ograniczeń budżetowych sprzężone jest z 

niewypłacalnością podmiotów na gruncie sektora prywatnego i publicznego. W 

warunkach miękkich ograniczeń budżetowych dochodzi do znacznego rozluźnienia 

dyscypliny finansowej, co w efekcie końcowym potęguje wzrost zagrożenia 

niewypłacalnością. Utwardzanie ograniczeń budżetowych to nic innego jak 

minimalizacja ryzyka niewypłacalności, co z kolei sprzyja racjonalnemu zarządzaniu 

finansami. Spotykana w literaturze przedmiotu analiza miękkich i twardych ograniczeń 

budżetowych przedstawia konieczność skutecznej kontroli nad stanem finansów 

publicznych oraz potrzebę stworzenia narzędzi do systemowych rozwiązań 

umożliwiających efektywne stabilizowanie budżetów. 
 

Uwarunkowania funduszy strukturalnych UE na rozwój JST 

w perspektywie ograniczeń budżetowych
 

Celem ograniczania dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia JST jest przede 

wszystkim ochrona zdolności wykonywania zadań publicznych oraz ochrona przed 

                                                 
13Ibidem ..., s. 20. 
14A. Babczuk, Ograniczenia dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w 

świetle regulacji europejskich ZN US 620, Ekonomiczne Problemy Usług 61, Szczecin 2010, s. 10. 
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koniecznością ponoszenia konsekwencji podejmowania nadmiernego ryzyka przez 

JST
15

. Zgodnie z art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwa 

członkowskie unikają nadmiernego deficytu budżetowego, a Komisja Europejska 

nadzoruje rozwój sytuacji budżetowej i wysokość długu publicznego w państwach 

członkowskich w celu wykrycia oczywistych błędów. Wprowadzenie do polskiego 

porządku prawnego regulacji ograniczających rozmiary dopuszczalnego długu 

publicznego, którego składową stanowi zadłużenie JST, umożliwia także wywiązywanie 

się Polski z obowiązków wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Wyznacza je 

w szczególności art. 126 (dawny art. 104 TWE) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony) oraz Protokołu (nr 20) w 

sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu stanowiącego załącznik do 

Traktatu, a także Rozporządzenie Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997r. w sprawie 

wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk 

gospodarczych (DzU L 209 z 2 sierpnia 1997r.) i Rozporządzenie Rady (WE) nr 

1467/97 z dnia 7 lipca 1997r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury 

nadmiernego deficytu (DzU L 209 z 2 sierpnia 1997r.). Bada ona poszanowanie 

dyscypliny budżetowej na podstawie dwóch kryteriów:  

 a) stosunku planowanego oraz rzeczywistego deficytu sektora finansów 

publicznych do produktu krajowego brutto, który nie powinien przekraczać 3%, chyba 

że:  

 stosunek ten zmniejszył się znacznie oraz w sposób stały osiągnął 

poziom bliski wartości odniesienia,  

 lub przekroczenie wartości odniesienia ma charakter wyjątkowy oraz 

tymczasowy i stosunek ten pozostaje bliski wartości odniesienia;  

 b) stosunku długu publicznego do produktu krajowego brutto, który nie 

powinien przekraczać 60% chyba, że stosunek ten zmniejsza się dostatecznie i zbliża się 

do tej wartości w zadowalającym tempie. Problematyka nierównowagi finansowej 

sektora finansów publicznych, a więc także JST, stanowi zatem obszar szczególnego 

zainteresowania UE
16

. 

Różne uwarunkowania mają istotny wpływ na sytuację finansową jednostek 

samorządu terytorialnego. Jak przedstawiają wyniki badań przeprowadzone na zlecenie 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do głównych czynników zewnętrznych należą:  

- dynamika wzrostu PKB, której następstwem jest wzrost dochodów budżetowych;  

- poziom inflacji – wpływający na obniżenie realnych dochodów samorządów;  

- procedury ograniczenia deficytu Polski;  

                                                 
15Ibidem ..., s. 13. 
16A. Babczuk, Pakt stabilności i wzrostu – doświadczenia i perspektywy, w: O. Hasprova (red.), Podminky 

 izeni podnikatelsk ch subiekt  v tranzitivni ekonomice, Mezi- n rodni konference konan  v r mci oslav  0. 
v ro i zalo eni Technick  Univerzity v  iberci, Liberec 2003, s. 156–163; A. Babczuk, Zarządzanie długami 

publicznymi w Unii Europejskiej – wybrane aspekty prawne, w: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Finanse 

publiczne wobec pro cesów globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2003, s. 11–25. 
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- ograniczenie transakcji na rynku nieruchomości – negatywnie wpływające na 

możliwość pozyskiwania dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego oraz wpływów 

podatkowych z nimi związanych (podatek od czynności cywilnoprawnych);  

- pozyskiwanie dotacji unijnych wykorzystywanych na finansowanie nowych inwestycji 

– (napływ środków z UE pozwolił utrzymać spadkowy trend deficytu budżetowego 

jednostek samorządu terytorialnego, a nawet na czasową poprawę ich płynności 

finansowej);  

- wzrastające koszty bieżące funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, w 

następstwie czego ograniczony zostaje ich potencjał rozwojowy (np. wydatki gmin 

wynikające z zapisów ustawy Karta Nauczyciela);  

- zmiana rozwiązań regulacyjnych rozszerzająca definicję kredytów i pożyczek 

zaliczanych do długu, w następstwie czego wykazano wzrost zadłużenia JST
17

.  

 Następstwem tego działania jest wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240) i obowiązujący od 2014 

roku indywidualny wskaźnik wyznaczający górną granicę zadłużenia (IWZ), co w 

konsekwencji ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań przez JST
18
. Głównym 

beneficjentem funduszy unijnych są samorządy, jednak aby pozyskać fundusze z UE, 

jednostki samorządu terytorialnego muszą dysponować finansowym wkładem własnym, 

który niejednokrotnie pochodzi ze zwrotnych źródeł finansowania. W sytuacji 

zastosowania IWZ, wiele samorządów ma ograniczone możliwości pozyskania środków 

z zewnętrznych źródeł finansowania. W latach 2011–2013 dług samorządów wyniósł 

średnio ponad 65 mld zł i stanowił już 38% ich dochodów
19

. W 2013 roku 3,2% 

jednostek samorządu terytorialnego osiągnęło 60% progu łącznej kwoty zadłużenia w 

stosunku do dochodów budżetowych
20

. W latach 2014–2020 wkład własny ze strony 

JST planowany jest w wysokości 36% wartości inwestycji. Może okazać się, że dotacje 

przyznane dla Polski nie zostaną wykorzystane z powodu braku środków na niezbędny 

wkład własny.  

 

Podsumowanie 

 Sektor samorządowy i związane z nim JST były w ostatnich latach 

programowania środków Unii Europejskiej szczególnie ważne z punktu widzenia 

rozwoju gospodarczego Polski.Według analiz i raportów wykonanych na zlecenie 

Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, to JST są największymi inicjatorami szeregu 

inwestycji dofinansowanych z środków unijnych. Możliwość utrzymania tego znaczenia 

w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2014–2020, jest uzależniona od wielu 

uwarunkowań czy zaistniałych ograniczeń budżetowych. Poważnym zagrożeniem dla 

sprawnej absorpcji środków pomocowych UE jako instrumentów finansowania 

                                                 
17J. Sierak i in., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu pu-blicznego do 
projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014–2020, Warszawa 2013, s. 10. 
18B. Porębska, Szanse i ……, s. 200. 
19Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014–2017, Mini-sterstwo Finansów, 
Warszawa 2013 roku, s. 13.   
20K.Nowakowska, Rekordowe zadłużenia samorządów może zablokować środki z UE, www.gazetaprawna.pl 

(30.03.2014). 
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inwestycji może okazać się „niewydolność” finansowa samorządu terytorialnego. 

Obserwowany kryzys gospodarczy/finansowy, destabilizacja legislacyjna oraz 

konieczność przestrzegania nowych limitów zadłużenia jest zjawiskiem niepokojącym w 

odzwierciedleniu do potrzeb infrastrukturalnych samorządów i oczekiwań 

społeczeńtw.Kolejnym pojawiajacym sie zagrożeniem jest położony w polityce 

strukturalnej UE zdecydowanie większy nacisk na kwestie efektywności ekonomicznej 

realizowanych projektów inwestycyjnych. Od beneficjentów wymagane będzie nie tylko 

precyzyjne przygotowanie inwestycji, ale również spełnienie warunków w zakresie 

racjonalności kosztów realizacji oraz późniejszego utrzymania obiektów 

inwestycyjnych.Nowa perspektywa finansowa wymusza na JST wykorzystywanie 

nowych narzędzi finansowych w procesach absorbcji funduszy UE, jednak jeśli nałoży 

się na to inne uwarunkowania typu problemy z zamówieniami publicznymi i 

wykonawcami, długotrwałość i skomplikowanie procedur środowiskowych, to 

perspektywa finansów 2014-2020 przedstawia się w czarno-białym obrazie możliwości 

pozyskania środków na inwestycje samorządowe.Ponadto, analizując obowiązujący od 

2014 roku art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych należy 

podkreślić, że wiele jednostek samorządowych będzie miało ograniczoną możliwość 

zaciągania zobowiązań, tak aby nie przekroczyć ustawowych limitów 

zadłużenia
21
.Niewypłacalność jednostek samorządu terytorialnego może pociągać za 

sobą poważne następstwa ekonomiczne, społeczne i polityczne. Należy do nich m.in. 

dezorganizacja systemu zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty terytorialnej. Może 

ona także prowadzić do wywierania presji na rząd w celu udzielenia wsparcia 

jednostkom samorządu terytorialnego znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. W 

warunkach „miękkich” ograniczeń budżetowych niewypłacalność jednostek samorządu 

terytorialnego może się stać zjawiskiem masowym i nawracającym. To z kolei może 

prowadzić m.in. do znacznego zwiększeniadługu publicznego oraz wzrostu inflacji.  
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BUDGET LIMITATIONS LOCAL GOVERNMENT UNITS IN 

LIGHT ABSORPTION OF THE STRUCTURAL FUNDS IN THE 

PERIOD 2014-2020 

 
Summary:The article presents the social and economic benefits for the local government sector 

due to the current new financial perspective for 2014-2020, which creates opportunities for further 

sustainable development. The focus is also on the aspect of financial dependence of local 

government units in relation to the acquired EU funds. It describes like a introduced legislation 

aimed at reducing the excessive public deficit, impact on the local government sector. The focus is 

also on the topic of the implementation of public finance reforms and their effects that may occur 

in the absorption of EU funds by local governments. The aim of this article is to identify potential 

risks associated with budget constraints of local government units and their importance in the light 

absorption of structural funds in the new perspective2014-2020. 

 

Keywords: government, structural funds UE, budget constraints.  
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WPŁYW POLITYKI FISKALNEJ NA STABILNOŚĆ  

I RÓWNOWAGĘ FINANSOWĄ GOSPODAREK 

ROZWINIĘTYCH 
 

 
Streszczenie: W pracy omówiono wpływ polityki fiskalnej (ze szczególnych uwzględnieniem 

narzędzia konsolidacji fiskalnej) na równowagę i bezpieczeństwo finansowe krajów. W obliczu 

współczesnego kryzysu finansowego i fiskalnego posłużono się przykładem działalności USA 

w zakresie konsolidacji fiskalnej. W pracy przedstawiono zależności pomiędzy sytuacją finansową 

a ogólnym bezpieczeństwem i równowagą kraju, społeczeństwa. Opracowanie w syntetyczny 

sposób przedstawia wpływ stabilnych finansów publicznych, konsolidacji fiskalnej na gospodarkę 

w skali makroekonomicznej. 

 

Słowa kluczowe: polityka fiskalna, konsolidacja fiskalna, deficyt budżetowy. 

 

Wprowadzenie 

Sytuacja ekonomiczna ma bardzo wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa i 

równowagi kraju. Słabe gospodarczo nacje są bardziej podatne na zagrożenia, zarówno 

wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Współczesny kryzys, który zaszkodził większości z 

gospodarek, posiadający znamiona kryzysu globalnego. Zwiększył on w zdecydowanym 

stopniu niepokoje, nastroje społeczne. Warte nadmienienia jest takie spojrzenie 

forsowane przez wielu autorów, jakoby istniała w przeszłości mocna dodatnia zależność 

pomiędzy występowaniem kryzysów gospodarczych a konfliktami i wojnami. Istotne 

wydaje się więc to, aby przeciwdziałać skutkom kryzysów. Takimi działaniami jest 

ewidentnie dbanie o stan finansów publicznych, poprzez umiejętną politykę fiskalną 

implikowaną przez decydentów administracji państwowej (np. konsolidacja fiskalna). 

Konsolidacja fiskalna to instrument polityki fiskalnej ukierunkowany na redukcję 

deficytu budżetowego i długu publicznego. Narzędzie to jest obecnie wdrażane w 

szerokim spektrum w wielu krajach europejskich, a także USA i Japonii. Jego użycie 

determinowane jest chęcią uleczenia zdestabilizowanego przez kryzys sektora 

publicznego. Kryzys finansowy zapoczątkowany przez upadek w 2008 roku 

amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers stał się bowiem także 

przyczyną kłopotów w sektorach publicznych krajów w dużym stopniu uzależnionym od 

rynku długu. Dlatego tak istotne jest, aby umiejętnie restrukturyzować zainfekowane 

finanse publiczne. Przykładem takiego działania jest m.in. konsolidacja fiskalna. Może 

być ona implementowana w trzech zróżnicowanych wymiarach:
1
 

 Redukcja wydatków, 

 Wzrost dochodów, 

                                                 
1  S. Gechert, A. Rannenberg, The costs of Greece’s fiscal consolidation, Macroeconomic Policy Institute, 

Hans-Böcler-Stiftung Düsseldorf 2015, s. 1-15. 
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 Redukcja wydatków, a także stymulacja wzrostu dochodów budżetowych. 

Konsolidacji fiskalnej jako przejaw wpływu rządu na politykę fiskalną kraju nie 

należy jednak traktować absolutnie, bezkompromisowo, jednoznacznie pozytywnie. 

Należy bowiem wskazać na specyfikę m.in. cięć budżetowych. W szczególności 

inicjatywa taka może się nie sprawdzić w krajach w których gospodarka w obszarze 

prywatnej działalności gospodarczej (sektor prywatny) jest relatywnie słaba i zależna od 

sektora publicznego. W sytuacji takiej cięcia mogą prowadzić (w szczególności w 

początkowej fazie przeprowadzania) do dalszej zapaści, destabilizacji i spowolnienia 

gospodarczego. Paradoks taki został zauważony w sytuacji post kryzysowej Grecji.
2
 

Sytuacja społeczno-gospodarcza jest niezwykle niepewna, zmienna i niestabilna. Na 

rynkach globalnych w dalszym ciągu zauważalne są efekty kryzysu finansowego i 

fiskalnego z przełomu 2007-2009. Ucierpiały nie tylko ważne systemowo instytucje 

finansowe, ale także finanse publiczne poszczególnych krajów (zarówno rozwiniętych, 

jak i tych prężnie rozwijających się tzw. emerging markets). Sytuacja ta w sposób 

bezpośredni wpłynęła na sytuację rynków finansowych w zakresie ograniczenia 

płynności na rynku międzybankowym, zmniejszonego zaufania w relacjach między 

podmiotami, a także znacznej awersji do ryzyka
3
. Stany Zjednoczone w dalszym ciągu 

starają się przeciwdziałać negatywnym zjawiskom wywołanym w konsekwencji 

wybuchu kryzysu finansowego lat 2007-2008. Doprowadził on do znacznej 

destabilizacji i zmarginalizowania bezpieczeństwa finansowego, ekonomicznego kraju. 

Fakt tak wielkiego oddziaływania kryzysu rozpoczętego w 2007 roku na rynku kredytów 

subprime na społeczną i ekonomiczną przestrzeń wynika z bardzo szerokiej 

finansjalizacji obecnej w tym kraju, szeroko wykorzystywanych przez społeczeństwo i 

władze publiczne, łatwo dostępnych (niestety bardzo często niezrozumiałych) 

instrumentów finansowych. USA próbuje walczyć z kryzysem przede wszystkim 

poprzez ekspansywną, niekonwencjonalną politykę monetarną. Pomimo wielu 

pozytywnych aspektów wdrażania niekonwencjonalnych instrumentów polityki 

pieniężnej, takich jak np. luzowanie ilościowe i bardzo niskie stopy procentowe istnieją 

także znaczące wady i ryzyka wynikające ze specyfiki i konstrukcji tychże narzędzi. 

Przykładami takich zagrożeń są m.in. nieefektywna alokacja środków przez inwestorów 

zachęconych relatywnie niskim kosztem pieniądza. Skierowanie płynności w 

niekontrolowany (niewspółmierny do potrzeb) sposób do danego sektora, może 

spowodować jego destabilizację. Poprzez długotrwałą stymulację płynności na rynku 

zauważalne jest znacznie nasilanie się oczekiwań inflacyjnych i napięć na rynkach (jest 

to także znakomicie widoczne w obecnej sytuacji USA, gdy w ramach każdego, 

następnego posiedzenia FOMC
4
 interesariusze prognozują kiedy zostanie podjęta 

decyzja o podniesieniu stóp procentowych (wcześniej tożsama sytuacja miała miejsce w 

                                                 
2 M. Michalski, Konsolidacje fiskalne na świecie: Finlandia i kraje bałtyckie, Analiza FOR NR 01/2014, FOR,  
Warszawa 2014, s. 1-4. 
3A. Berges, M. F. Guillen, J. P. Moreno, E. Ontiveros, A new era in banking – The landscape after the battle,  

Bibliomotion, United States of America 2014. 
4 FOMC (ang. Federal Open Market Committee) - Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku 

organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej, nadzór nad operacjami otwartego rynku w USA 

oraz ustalający docelowe poziomy podaży pieniądza. 
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obliczu zakończenia programu skupu aktywów QE)
5
. Istotną kwestią jest także to, w 

jakim stopniu programy luzowania ilościowego mają wpływ na realną gospodarkę, a jaki 

jedynie na rynek kapitałowy, mogąc tworzyć w dłuższym okresie kolejne bańki 

spekulacyjne, prowadzące do destabilizacji, kryzysu i recesji. M. R. Rothbard stanowczo 

twierdzi, że największym winowajcą współczesnych kryzysów jest oderwanie, separacja 

bazy monetarnej od parytetu złota. Swobodny „dodruk” pieniądza, który prowadzi do 

niekontrolowanej akcji kredytowej (kumulacja błędów alokacyjnych w zakresie 

wydatkowania środków pieniężnych), a także narastanie baniek spekulacyjnych na 

rynkach kapitałowych w odniesieniu do cen poszczególnych aktywów
6
. Rysunek 1 

wskazuje wyraźne ożywienie na amerykańskiej giełdzie jakie rozpoczęło się z chwilą 

ogłoszenia przez FED drugiego etapu skupu aktywów (QE2). Zjawisko to wiązało się 

niewątpliwie z pozytywnym odbiorem przez inwestorów faktu otrzymania kolejnego 

zastrzyku płynności. Istotną kwestią wydaje się także to, że w okresie tym mogły 

dopiero pojawić się realne efekty pierwszego skupu (QE1), ze względu na opóźnienia w 

transmisji impulsów monetarnych, oraz niepewność interesariuszy co do dalszego 

kształtu programu. Niewątpliwe jest jednak to, że program luzowania ilościowego w 

USA ma silny wpływ na rynek kapitałowy, nie koniecznie na realny wymiar 

gospodarki
7
. Powyższe tezy są w znacznym stopniu determinowane strukturą systemu 

finansowego Stanów Zjednoczonych, a także charakterystyką i kształtem skutków 

wywołanych przez kryzys finansowy. 

 

  

 

 

 
 

Rysunek 1. Wpływ programów skupu aktywów na indeks giełdowy S&P 500 
Źródło: R. E. A. Farmer, The effect of conventional and unconventional monetary policy 

rules on inflation expectations – Theory and evidence, NBER Working Paper No. 18007, 

Cambridge 2012,  s. 16. 

 

Należy także podkreślić, iż istnieje więcej dowodów na to, że programy 

luzowania ilościowego mają wpływ na rynki kapitałowe. Wskazuje się na znaczną 

                                                 
5 M. Minegishi, B. Cournède, Monetary Policy Responsesto the Crisis and Exit Strategies, Economics 

department working papers No. 753, OECD Publishing 2010, s. 25-28. 
6 M. N. Rothbard, Wielki kryzys w Ameryce, Instytut Ludwiga von Misesa, Kraków 2010, s. 7-25. 
7 R. E. A. Farmer, The effect of conventional and unconventional monetary policy rules on inflation 

expectations – Theory and evidence, NBER Working Paper No. 18007, Cambridge 2012,  s. 15-17. 
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stymulację giełdy japońskiej poprzez zwiększoną bazę monetarną i reakcję kursu 

walutowego na fakt zwiększonej podaży pieniądza w japońskiej gospodarce. Stymulacja 

azjatyckiej giełdy dokonywana poprzez kanał kursu walutowego uznaje się za niezwykle 

skuteczną, ze względu na charakter działalności firm (uznaje się, iż determinowane jest 

to znacznym nastawieniem na eksport i międzynarodową współpracę). Istotne wydaje 

się także bardzo silne powiązanie giełdy amerykańskiej z giełdą japońską
8
. Ważną 

kwestią jest jednak to, że ogólna konkluzja odnośnie wpływu luzowania ilościowego, 

zarówno na rynek kapitałowy, jak i na gospodarkę realną jest często bagatelizowana 

nawet przez swoich zwolenników. Podkreślana jest jej komplementarność w stosunku do 

regulacji systemowych, prawnych, przestrzegania zasad etycznych etc. Postrzegana jest 

jako jeden z elementów wspierających działania rządu i prywatnych podmiotów 

gospodarczych
9
. Kryzys finansowy zapoczątkował nie tylko znaczne zawirowania na 

międzynarodowych rynkach finansowych, ale także w zakresie finansów publicznych. 

Znaczne uzależnienie sektora publicznego od globalnych rynków finansowych w 

zakresie szerokiej gamy instrumentów dłużnych (a zatem narzędzia wykorzystywane do 

finansowania deficytu budżetowego, wydatków budżetowych) doprowadziły do 

znacznych nierówności i niestabilności. W obecnej sytuacji, wydaje się, że nie 

powinniśmy stawiać sobie pytania, czy polityka fiskalna, finanse publiczne wymagają 

reform i zmian strukturalnych. Istotna jest bowiem identyfikacja działań, które w sposób 

skuteczny i efektywny będą prowadzić do sukcesywnego uzdrawiania finansów 

publicznych danego kraju. W polskim ustawodawstwie konsolidacja fiskalna 

definiowana jest jako: „poprawa salda budżetowego poprzez środki dyskrecjonalnej 

polityki fiskalnej, określone albo przez kwoty poprawy albo okresu, w którym poprawa 

ma mieć miejsce”
10
. Za skuteczną w zakresie poprawy salda budżetowego konsolidację 

fiskalną uznaje się działanie, które prowadzi do 1,5% spadku r/r deficytu 

skorygowanego cyklicznie (CAB
11
), bądź deficytu pierwotnego skorygowanego 

cyklicznie (CAPB
12

)
13

. Dyskusja na temat zasadności i konieczności wdrażania 

poszczególnych narzędzi post-kryzysowych jest bardzo zróżnicowana, a także niezwykle 

często przesiąknięta subiektywizmem i jednowymiarowością. Duża część badaczy 

zgadza się jednak z tym, że efekty konsolidacji fiskalnej są łatwiejsze do przewidzenia, 

aniżeli wpływ niekonwencjonalnych działań w zakresie polityki monetarnej. W tym 

miejscu podnoszony jest niejednokrotnie temat możliwości sprokurowania kolejnych 

baniek spekulacyjnych prowadzących nieuchronnie do kolejnych perturbacji 

gospodarczych. JF Cogan, JB Taylora, W. Wieland M. Wolters wykazują, że w ich 

modelu opisującym „case” amerykański konsolidacja ma pozytywny wpływu na wzrost 

                                                 
8 Y. Kurihara, The Relationship between Exchange Rate and Stock Prices during the Quantitative Easing 
Policy in Japan, International Journal of Business, 11(4), 2006, s. 382-386. 
9 B. Bernanke, M. Gertler, Monetary policy and asset price volatility, NBER Working Paper No. 7559, 

Cambridge 2000, s. 2-6. 
10http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=96F2A53CC8289E76C1257A680030F57E&lite-

ra=K -  dostęp 20.08.15 
11 CAB (ang. Cyclically Adjusted Balance) 
12 CAPB (ang. Cyclically Adjusted Primary Balance) 
13 J. Franc-Dąbrowska, M. Porada-Rochoń, M. Zioło, A. Babczuk, Stabilizowanie podmiotów sektora 

publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2015, s. 48. 
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PKB, zarówno w długim, jak w krótkim okresie
14

. F. Heylen, A. Hoebeeck, T. Buyse 

uważają, że implementacja konsolidacji fiskalnej powinna być stymulowana i 

wzmacniana komplementarnymi działaniami rządów w postaci zmian strukturalnych, a 

sama konsolidacji powinna skupiać się na jednoczesnym cięciu wydatków nie 

inwestycyjnych i stymulacji dochodów budżetowych.
15

 A. Alesina, C. Favero i F. 

Giavazzi twierdzą także, że konsolidacja oparta na transformacji struktury wydatków 

jest o wiele bardziej wydajna niż konsolidacja oparta o fiskalizm i działania w zakresie 

podatkowym. Wskazują oni również, że ważnym aspektem jest współpraca polityki 

fiskalnej (działania konsolidacji fiskalnej) z polityką pieniężną (ang. policy mix) tak, aby 

możliwe było osiągnięcie efektów synergii obu tych działań.
16

 

Konsolidacja fiskalna wdrażana jest w szerokim zakresie w krajach 

europejskich, jednakże sukcesywnie rozwiązanie to implementowane jest także w USA i 

Japonii. W USA konsolidacja fiskalna warunkowana jest problemami demograficznymi 

(starzejące się społeczeństwo), znacznym wzrostem wydatków budżetowych związanych 

z pakietami stymulacyjnymi (implementowanymi w okresie po 2008 r.), a także 

wskazany powyżej efekt synergii osiągany poprzez zestawienie ze sobą działań 

monetarnych i fiskalnych w formie strategii policy mix. 

 

Cel badań 

Głównym celem opracowania jest uzasadnianie, bądź wykluczenie zasadności i 

efektywności przeprowadzanej przez Stany Zjednoczone Ameryki konsolidacji fiskalnej, 

także w odniesieniu do konkurencyjnej gospodarki europejskiej (UE-27). Aspektem 

analizowanym w niniejszym opracowaniu jest wpływ konsolidacji fiskalnej na finanse 

publiczne kraju, a także znaczenie sytuacji budżetowej w odniesieniu do sytuacji 

gospodarczej kraju, a co za tym idzie jego bezpieczeństwa i stabilności. 

 

Metody badawcze i wykorzystane materiały 

Metody badawcze wykorzystane w opracowaniu będą się opierać o analizę 

statystyczną danych makroekonomicznych i odniesieniu ich zmian w czasie. 

Wykorzystane zostaną dane za lata 2004-2014 w zakresie poziomu inflacji, wzrostu 

gospodarczego, bezrobocia, deficytu budżetowego, skorygowanego cyklicznie deficytu 

budżetowego, długu publicznego. Cel badawczy autor postara się osiągnąć poprzez 

analizę dynamiki i struktury zmiennych. Materiałami badawczymi będą dane 

makroekonomiczne publikowane przez poszczególne krajowe instytucje rządowe, bądź 

też międzynarodowe (m.in. WorldBank, Eurostat, OECD, IMF, FED). Tabela nr 1 

przedstawia zakres badanych danych. 

                                                 
14 J. F. Cogan, J. B. Taylor, V. Wieland, M. Wolters, Fiscal Consolidation Strategy: An Update for the Budget 

Reform Proposal of March 2013, IMF Working Paper, 2013. 
15 F. Heylen, A. Hoebeeck, T. Buyse, Government efficiency, institutions, and the effects of fiscal consolidation 
on public debt, European Journal of Political Economy 31 (2013), 40-59. 
16 A. Alesina, C. Favero, F. Giavazzi, The Output Effect of Fiscal Consolidations, NBER Working Paper No. 

18336, 2012. 
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Tabela 1. Zakres wykorzystywanych do badania danych 

Wyszczególnienie Dane statystyczne USA za lata 2004-2014 

Wskaźniki 

makroekonomiczne 

Wskaźnik inflacji
17

 (2004 - 2014) 

Wskaźnik bezrobocia (2004 - 2014) 

Wskaźnik deficytu budżetowego (2004 - 2014) 

Wskaźnik CAB (2004 - 2014) 

Wzrost gospodarczy r/r (2004 - 2014) 

Wskaźnik długu publicznego (2004 - 2014) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rezultaty badania 

 Z Tabeli 2 trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski w zakresie skuteczności 

konsolidacji fiskalnej, także z powodu znacznego oddziaływania wielu innych 

czynników na gospodarkę amerykańską (także niekonwencjonalnej polityki monetarnej). 

Widoczny jest jednak znaczny paradoks, ponieważ w okresie 2009-2014 deficyt 

budżetowy znacznie spadł (z 12,8% do 4,7%), równocześnie dług publiczny wzrósł z 

52,3% do 74,1% PKB. Obecnie gospodarka amerykańska ustabilizowała poziom 

wzrostu gospodarczego w średnim okresie,  a także osiągnęła swoje cele w zakresie 

zatrudnienia. 

 

Tabela 2. Dane makroekonomiczne USA za lata 2004-2014 

Okres 
Deficyt 

budżetowy 
CAB 

Wzrost 

gospodarc

zy 

Dług 

publiczny 

Inflacja 

CPI 
Bezrobocie 

2004 -5,5% -6,12% 3,79% 35,5% 2,68% 5,5% 

2005 -4,1% -6,06% 3,35% 35,6% 3,39% 5,1% 

2006 -3,2% -5,17% 2,67% 35,3% 3,23% 4,59% 

2007 -2,7% -4,24% 1,77% 35,2% 2,85% 4,6% 

2008 -5,2% -4,72% -0,26% 39,3% 3,84% 5,8% 

2009 -12,8% -7,34% -2,8% 52,3% -0,36% 9,3% 

2010 -11,4% -11% 2,53% 60,9% 1,64% 9,6% 

2011 -10,7% -10,4% 1,6% 65,9% 3.16% 8,89% 

2012 -8,9% -9,01% 2,32% 70,4% 2,07% 8,1% 

2013 -6,0% -7,5% 2,22% 72,3% 1,46% 6,7% 

2014 -4,7% -4,49% 2,43% 74,1% 0,8% 5,6% 

Źródło: World bank, Eurostat, OECD, IMF, FED, dostęp 11.01.2016. 

                                                 
17 Inflacja mierzona wskaźnikiem CPI (ang. Consumer Price Index)  
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W wymiarze tradycyjnego deficytu budżetowego na przestrzeni ostatnich 4 lat 

Stany Zjednoczone osiągnęły zdecydowanie lepszy wynik w zakresie konsolidacji 

fiskalnej, aniżeli kraje  UE-27 (spadek deficytu w USA o 6,7%, przy 2,69% w UE). 

Tabela 3 przedstawia także porównanie efektywności fiskalnej poprzez benchmark 

wskaźnika CAB. W USA na przestrzeni 4 lat implikowania konsolidacji fiskalnej 

wskaźnik CAB poprawił się o 6,59%, co daje roczną zmianę na poziomie 1,6475%. 

Wskazuje to na bardzo pozytywne trendy w obszarze uzdrawiania finansów publicznych 

kraju. 

 

Tabela 3. Efektywność konsolidacji fiskalnej wdrażanej w Stanach Zjednoczonych i 

UE-27 

Kraj/Sektor 

Deficyt 

budżetowy 

2010 

Deficyt 

budżeto

wy 2014 

2010-2014 

zmiana  

(r/r) 

CAB 
2010 

CAB 
2014 

2010-

2014 
zmiana  

(r/r) 

Średnioroc

zne tempo 

zmiany 

USA -11,4 -4,7 +6,7% -11% -4,49% +6,59% 1,6475% 

UE-27 -5,59% -2,9% +2,69% -4,0% -1,6% +2,4% 0,6% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Z Tabeli 4 jasno wynika, iż konsolidacja fiskalna w USA przeprowadzana jest  

w szerszym zakresie w ramach stymulacji dochodów budżetowych, aniżeli poprzez 

cięcia wydatków budżetowych. Związane jest to także, m.in. z koniecznością 

przeprowadzania pakietów stabilizacyjnych przez rząd amerykański, co pociąga za sobą 

nieuchronnie ponoszenie wydatków publicznych. Od roku 2009 dochody budżetowe 

wzrosły o ok. 25%, co przy stabilnym poziomie wydatków jest wynikiem relatywnie 

bardzo dobrym. 

Tabela 4. Dochody i wydatki budżetowe USA w latach 2004-2013
18

 

Wskaźnik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dochody 

ogółem 
3789470 4223230 4596537 4829008 4699834 4359003 4576027 4790860 5040118 5558441 

Wydatki 

ogółem 
4456896 4766677 5008165 5342602 5733060 6186363 6373687 6437742 6474355 6491749 

Deficyt 

/ 

nadwyżka 

-667427 -543447 -411628 -513593 
-

1033226 

-

1827360 

-

1797661 

-

1646881 

-

1434237 
-933306 

Źródło: OECD, dostęp 11.01.2016. 

 

 

 

                                                 
18 Dane zawarte w danej tabeli przedstawione są w postaci procentowej relacji do wielkości PKB w danym 

roku. 
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Podsumowanie 

Poziom efektywności konsolidacji fiskalnej jest stosunkowo trudny do 

jednoznacznego ustalenia i oszacowania. Szczególnie ze względu na dosyć krótkie 

okresy badawcze w zakresie post-kryzysowego użycia tego narzędzia, a także niezwykle 

złożonej obecnej rzeczywistości gospodarczej (co zwiększa skomplikowanie modelów 

ekonomicznych). Jednakże nie można zaprzeczyć pozytywnym aspektom 

towarzyszącym wdrażanej konsolidacji. Za trzy wskaźniki, które w szczególności bierze 

się pod uwagę przy ocenie uważa się: 

1. Deficyt budżetowy (Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami 

budżetowymi), 

2. CAB (ang. Cyclically Adjusted Balance), 

3. CAPB (ang. Cyclically Adjusted Primary Balance). 

 Konsolidacja w USA przebiega w dobrym tempie i w przyszłości powinna 

przyczyniać się także do spadku poziomu długu publicznego. Polityka fiskalna i polityka 

monetarna są kluczowymi kanałami poprzez które rządzący wywierają wpływ na 

gospodarkę. Istotnym zatem wydaje się fakt kompatybilności, wzajemnego powiązania i 

wzmacniania się obu tych działań, tak aby osiągnięte zostały jak najlepsze rezultaty. 

Wydaje się, iż poluzowanie ilościowe w pewnym zakresie także może stymulować 

gospodarkę USA (szczególnie w zakresie rynku kapitałowego). Jednakże nie jest to 

działanie, które samo w sobie jest perfekcyjne i jako samotny instrument jest w stanie 

naprawiać gospodarki w kryzysie.  Niepokojące jest także to, że w ostatecznym 

rozrachunku może się ono skończyć kolejną destabilizacją systemu finansowego i 

okazać bronią obusieczną. Istotną kwestią jest bowiem wpływ bazy monetarnej USA na 

rynki finansowe. Warto w tym aspekcie wspomnieć o tym, że aż o 131% wzrósł główny 

indeks giełdowy S&P 500 w okresie pomiędzy rozpoczęciem programu QE1 a 

zakończeniem QE3, dzięki czemu jest on dziś rekordowo wysoki. Widać zatem, że 

pomimo słabej koniunktury rynek giełdowy, który uznawany jest za barometr 

gospodarki ma się świetnie w obliczu programów luzowania ilościowego, pomimo 

problemów gospodarczych USA. 
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THE IMPACT OF FISCAL POLICY ON STABILITY AND 

FINANCIAL BALANCE 

 
Summary: The paper describes the impact of fiscal policy (with specific emphasis on fiscal 

consolidation instruments) on the balance and financial security of the country. In the face of the 

modern financial and fiscal crisis author used as an example of the US operations in fiscal 

consolidation. The paper presents the relationship between financial situation and the overall 

safety and sustainability of the country, society. The development of the overall presentation 

influence of sustainable public finances, fiscal consolidation on the economy in macro economical 

scale. 
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Katarzyna Goyke – Wpływ agencji ratingowych na sytuację społeczno-gospodarczą kraju 

WPŁYW AGENCJI RATINGOWYCH NA SYTUACJĘ 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZĄ KRAJU 

 

Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia specyfikę działania agencji ratingowych, zajmujących 

się ocenianiem wiarygodności kredytowej różnych podmiotów oraz ukazuje ich wpływ na decyzje 

podejmowane we współczesnej gospodarce. Inwestorzy przyjmują ich ratingi jako wytyczne, które 

bezpośrednio wskazują bądź odradzają miejsca potencjalnego ulokowania kapitału. Przykłady 

efektów oceny ratingowej świadczą o tym, jak duże znaczenie ma ona dla gospodarki kraju.  

Słowa kluczowe: agencja ratingowa, rating, inwestor.  

 

Wprowadzenie  

 W dzisiejszym świecie niemal na każdym kroku spotykamy się z ocenianiem – 

my sami oceniamy innych ludzi, miejsca, rzeczy, instytucje; działa to dwukierunkowo, 

gdyż my również jesteśmy przedmiotem opiniowania mniej lub bardziej formalnego. 

Agencje ratingowe, zajmujące się oceną wiarygodności kredytowej, nadają kierunki 

inwestycjom na całym świecie. W dalszej części artykułu scharakteryzowano ratingi 

wydawane przez najbardziej znane światowe przedsiębiorstwa zajmujące się 

profesjonalną oceną ryzyka kredytowego.  

 Pojęcie ratingu pierwszy raz pojawiło się w Stanach Zjednoczonych około 1850 

roku – wówczas definiowano tak sposób weryfikacji dłużników w transakcjach kupna-

sprzedaży, który polegał na ocenie ich zdolności do spłaty kredytów kupieckich
1
. 

Obecnie rating to ocena pod względem ryzyka: papierów wartościowych, banków, 

przedsiębiorstw, a nawet państw (gospodarek krajowych) oraz nadawanie im klasy 

ratingowej na podstawie kryteriów ilościowych i jakościowych
2
, a więc jest to opinia 

bazująca na wynikach przyjętej metodologii. Bardzo ważną cechą tego rodzaju oceniania 

jest analizowanie zdarzeń przyszłych (charakter ex ante). Nie przywiązuje ona bowiem 

tak wielkiej wagi do przeszłości, lecz jest nastawiona na przewidywanie, w oparciu o 

prognozy przygotowywane przez specjalistów, wczesne rozpoznawanie rynkowych 

trendów
3
. Opisanym powyżej procesem zajmują się profesjonalne jednostki zwane 

agencjami ratingowymi.  

 

                                                 
1 M.S. Wiatr, Skuteczność zarządzania ryzykiem kredytowym we współczesnym otoczeniu kryzysowym. 

Przykład Polski, w: Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, red. J. Nowakowski, Difin, Warszawa 

2010, s. 64. 
2 Ibidem, s. 64-65. 
3 P. Niedziółka., Skuteczny nadzór agencji ratingowych jako warunek sine qua non osiągnięcia celów 

europejskiej unii bankowej, w: Unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2013, s. 111. 
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Agencja ratingowa – współczesny dyktator kierunków inwestycji  

 Agencja ratingowa to organizacja zajmująca się oceną zdolności kredytowych 

(zdolność terminowego regulowania zobowiązań kredytowych wraz z odsetkami) 

podmiotów na rynkach finansowych, np. przedsiębiorstw, banków, funduszy 

inwestycyjnych, państw emitujących dłużne papiery wartościowe itp. Otrzymana ocena 

(rating) wskazuje, jak wysokie jest ryzyko zainwestowania w dany instrument 

finansowy, czyli inaczej, jaka jest kondycja jego emitenta
4
. Według art. 3 pkt. 1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 

września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych, agencja ratingowa definiowana jest 

jako „osoba prawna, której działalność zawodowa obejmuje wystawianie ratingów 

kredytowych”
5
, gdzie rating kredytowy oznacza „opinię na temat zdolności kredytowej 

danego podmiotu, (…) dłużnych papierów wartościowych, akcji lub innych 

instrumentów finansowych lub ich emitenta (…) wystawioną przy wykorzystaniu 

uznanego i  zdefiniowanego systemu rankingowego kategorii ratingowych”
6
. Jako 

główny przedmiot działalności tychże podmiotów uznaje się więc dostarczanie 

informacji na temat ryzyka inwestycji w danych obszarach. Z efektów ich pracy 

korzystają inwestorzy, którzy w ten sposób weryfikują wiarygodność przedsiębiorstwa 

lub państwa, któremu mają powierzyć swoje pieniądze, celem późniejszego odzyskania 

włożonego wkładu wraz z odsetkami, stanowiącymi zysk inwestora. 

 Początki agencji ratingowych na świecie sięgają roku 1860, kiedy to agencja  

Standard & Poor’s opublikowała raport o sytuacji finansowej jednego z amerykańskich 

przewoźników kolejowych. Był to pierwowzór dla powstałych później agencji Moody’s  

(1909 r.) i Fitch (1913 r.). Globalnie, znaczenie agencji ratingowych zaczęło wzrastać od  

połowy lat 90. XX wieku. Obecnie na świecie działa kilkadziesiąt agencji ratingowych, 

ale i tak 95% udziału w rynku należy do trzech wymienionych wyżej organizacji
7
. (W 

Polsce pierwszą agencją ratingową była powołana w 1996 r. w Warszawie agencja 

Środkowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz S.A. [CERA S.A.], która w 2000 roku 

została wykupiona przez Fitch tworząc spółkę Fitch Polska
8
). 

 

Opiniotwórcza skala ratingu 

 Finalnym efektem pracy agencji ratingowych są klasy przyznawane ocenianym 

podmiotom. Najpowszechniej oznaczane są literami od A do D, gdzie: 

- A oznacza pełną wiarygodność finansową, 

- B informuje, że podmiot najprawdopodobniej ureguluje płatności w terminie, 

- C mówi o tym, że podmiot może mieć problemy ze spłatą zobowiązań, 

                                                 
4 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Po-co-nam-agencje-ratingowe-2471236.html, 30.03.2016. 
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
agencji ratingowych. Dz. Urz. Unii Europejskiej L 302 z 17.11.2009 r. 
6 Ibidem. 
7 K. Świeszczak, Europejska agencja ratingowa w ocenie wiarygodności kredytowej, w: „Zarządzanie i 
finanse” R.10 nr 4 cz. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 271-272. 
8 J. Brylak, Agencje ratingowe na rynku inwestycji. Prawne aspekty instytucji, w : Zeszyty Naukowe nr 11, 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011, s. 313. 
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- D oznacza, że podmiot jest bankrutem i nie jest w stanie oddać swoich długów. 

 Dodatkowo w ramach ocen A, B i C mogą występować trzy stopnie, np. AAA, 

AA i A. Przyjęło się, że ratingi od AAA do A są określane jako inwestycyjne, natomiast 

od BBB do D są to oceny spekulacyjne, oznaczające wyższe ryzyko inwestycji, ale i 

potencjalnie wyższe zyski w przyszłości
9
. W zdecydowanej większości przypadków jest 

tak, że papiery wartościowe z lepszym ratingiem lepiej się sprzedają - podobnie jest np. 

z produktami oferowanymi przez banki. 

 

Tabela 1. Oceny wg ratingu agencji Moody’s, Standard&Poor’s i Fitch 

Moody’s Standard&Poor’s Fitch Interpretacja 

Poziom inwestycyjny 

Aaa AAA AAA 

Obligacje o najwyższej jakości kredytowej. Bardzo 

wysoka zdolność emitenta do obsługi swoich 

zobowiązań. Obligacje niemal wolne od ryzyka 

 

Aa1,             

Aa2,               

Aa3 

 

 

AA+,                    AA,                         

AA- 

 

AA+,             

AA,              

AA- 

Obligacje o bardzo wysokiej jakości kredytowej. Bardzo 

wysoka zdolność emitenta do obsługi swoich 

zobowiązań. Obligacje o bardzo niskim ryzyku. 

 

A1, A2, 

A3 

 

 

A+, A, A- 

 

 

A+, A, A- 

 

Obligacje o wysokiej jakości kredytowej. Wysoka 

zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań. 

Obligacje o stosunkowo niskim ryzyku. Istnieją jednak 

czynniki, które w przyszłości mogą mieć wpływ na 

obniżenie oceny 

Poziom spekulacyjny 

Baa1,              

Baa2,           

Baa3 

BBB+,                   

BBB,                    BBB- 

BBB+, BBB,          

BBB- 

Obligacje o dobrej jakości kredytowej. Zadowalająca 

zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań. 

Obligacje o umiarkowanym ryzyku 

Ba1,                

Ba2,                 

Ba3 

BB+,                   BB,                              

BB- 

BB+,                 

BB,                   

BB- 

Zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań z 

tytułu emisji obligacji może być wątpliwa w przypadku 

wystąpienia niekorzystnych zjawisk w otoczeniu 

emitenta. Obligacje o wysokim ryzyku 

B1, B2, 
B+, B, B- B+, B, B- Zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań z 

tytułu emisji obligacji jest wątpliwa w przypadku 

                                                 
9 J. Żabińska, Rola i miejsce agencji ratingowych na rynkach finansowych Unii Europejskiej, w: Studia 

ekonomiczne tom 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 29. 
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B3 wystąpienia niekorzystnych zjawisk w otoczeniu 

emitenta. Obligacje o bardzo wysokim ryzyku 

Wysokie ryzyko niewypłacalności 

Caa1,                  

Caa2,                                         

Caa3 

CCC+,                    

CCC,                           

CCC- 

 

CCC 

CCC – zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań 

z tytułu emisji obligacji jest prawdopodobna jedynie w 

przypadku wystąpienia sprzyjających warunków w 

otoczeniu emitenta. Obligacje o bardzo wysokim ryzyku 

Ca CC, C 

CC – obligacje poważnie zagrożone zaprzestaniem 

płatności przez emitenta, niemal niewypłacalne 

C – obligacje emitentów znajdujących się w trakcie 

postępowania upadłościowego, ale zapewniające ciągle 

płatności 

Niewypłacalność 

C D 

DDD,                 

DD,                      

D 

Obligacje, dla których zaprzestano płatności odsetek lub 

niewykupione. Oceniane najniżej, niewypłacalne 

Źródło: E. Radomska, Agencje ratingowe – zasady funkcjonowania i źródła krytyki, 

http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/?strona=mag_radomska74&nr=74&p=, 31.03.2016 r. 

 O ile, w przypadku ratingu konkretnego przedsiębiorstwa grupa beneficjentów 

tej oceny jest ograniczona (bo są to inwestorzy powierzający kapitał danej spółce), o tyle 

ratingi nadawane państwom (jako emitentom obligacji) mogą mieć wpływ na kondycję 

finansową całego kraju. Wspomniane oceny rządów państw, a właściwie zadłużenia 

państwa (bo to jest w centrum zainteresowania ekspertów) zdefiniowano jako „ocenę 

długu suwerennego”. Bierze ona pod uwagę cztery determinanty: 

1) kondycję gospodarki (poziom PKB, inflacji, stopy bezrobocia) 

2) stopień zadłużenia finansów publicznych (deficyt i dług publiczny oraz 

koszty związane z jego obsługą) 

3) ryzyko pochodzące z zewnątrz (np. zagraniczni wierzyciele, niekorzystne 

saldo eksportu i importu) 

4) czynniki polityczne (działania podejmowane przez partię rządzącą)
10

. 

Podstawy do oceny dwóch pierwszych kategorii są jasne i klarowne (dane 

makroekonomiczne m.in. wzrost/spadek PKB, stopa inflacji, bezrobocia itd. są wyrażone 

procentowo i publikowane - z reguły w comiesięcznych okresach), lecz dwie kolejne 

grupy ryzyk trudno jest zmierzyć. Badania zewnętrznych zagrożeń, a przede wszystkim 

analizowanie decyzji politycznych, opierają się na przypuszczeniach, opiniach grupy 

eksperckiej. Oczywiście jej zdanie powinno być obiektywne i jak najbardziej rzetelne, 

                                                 
10 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Agencje-ratingowe-niezbedne-zrodlo-informacji-dla-inwestorow-

3482013.html, 31.03.2016. 
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ale w momencie gdy nie ma podstawy wyrażonej w wartości liczbowej (jak np. w 

przypadku deficytu czy długu publicznego), nietrudno o niewłaściwą interpretację 

zaistniałej sytuacji. 

 

Skutki ratingu 

 W przypadku obniżenia ratingu Polski (a konkretnie długoterminowego 

zadłużenia w walucie obcej) z A
-
 do BBB

+
 przez agencję Standard & Poor’s

11
, którego 

dokonano 15 stycznia 2016 r., ekonomiści głównej przyczyny upatrywali w decyzjach 

podjętych przez władze państwa. Zawirowania polityczne związane ze zmianą Rządu, a 

co za tym idzie zmianą prezesów największych państwowych spółek oraz zwiększenie 

świadczeń socjalnych (program „Rodzina 500+”, obietnica obniżenia wieku 

emerytalnego), przy jednoczesnym braku wystarczających źródeł pokrycia tychże 

wydatków, oceniono jako negatywnie wpływające na całokształt gospodarki. Specjaliści 

z agencji ratingowych stwierdzili, że zwiększenie wydatków publicznych nie jest 

adekwatne do planowanych wpływów, co spowoduje zwiększenie deficytu 

budżetowego. Duże znaczenie miał też spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Minister 

Finansów – Paweł Szałamacha w jednym z telewizyjnych wywiadów stwierdził, że 

ocena agencji ratingowej skupiła się nie na procesach ekonomicznych, lecz na sytuacji 

politycznej.  

 Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy rating dla naszego kraju został obniżony. 

Od 1995 r. ocena wiarygodności kredytowej stale rosła, ewentualnie pozostawała na tym 

samym poziomie
12
. Jak kształtowały się oceny ratingowe przyznawane Polsce w latach  

1995-2016, zobrazowano na rysunku nr 1. 

 

 
Rysunek 1 Rating Polski w latach 1995-2016 

Źródło: http://www.pb.pl/4417023,19392,wywiad-z-czlowiekiem-odpowiedzialnym-za-rating-

polski, 31.03.2016 r. 

 W nawiązaniu do rysunku nr 1 i wcześniej zaprezentowanej tabeli nr 1, można 

zauważyć, że spadek ratingu Polski tylko o jeden stopień, w tym przypadku miał 

                                                 
11 http://www.bankier.pl/wiadomosc/MF-ocenia-decyzje-S-P-o-obnizeniu-ratingu-Polski-jako-niezrozumiala-

3470999.html, 31.03.2016.  
12 http://www.pb.pl/4417023,19392,wywiad-z-czlowiekiem-odpowiedzialnym-za-rating-polski, 31.03.2016. 
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olbrzymie znaczenie. Z grupy należącej do kategorii A, której papiery wartościowe 

ocenia się jako inwestycyjne, nastąpiło przesunięcie do grupy kategorii B, którą określa 

się mianem spekulacyjnej, czyli mniej pewnej – bardziej ryzykownej, co jak podkreślali 

ekonomiści
13

 nie ma odzwierciedlenia w kondycji polskiej gospodarki, której 

perspektywy, wg nich, kształtują się obiecująco. 

 Profesor Krzysztof Rybiński – rektor New Economic University in Almaty w 

Kazachstanie w jednym z wywiadów mówi o skutkach obniżenia ratingu. Wskazuje 

głównie na osłabienie waluty krajowej, co przekłada się na wzrost kosztów obsługi 

zadłużenia wobec podmiotów zagranicznych, które jest niestety odczuwalne dla całej 

gospodarki państwa
14
. W sytuacji Polski na wzrost kosztów obsługi zadłużenia wpłynie 

wzrost rentowności polskich obligacji, konieczny w przypadku spadku ratingu. 

Inwestorzy oczekują bowiem od podmiotów o gorszym ratingu wyższej stopy zwrotu 

(związanej z potencjalnie wyższym ryzykiem inwestycji). I tak też się stało. 

Oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych wzrosło z 3,0% do 3,2%
15

, co oznacza, 

że nasz kraj będzie musiał zapłacić większe odsetki za kapitał uzyskany dzięki sprzedaży 

obligacji.  

 

 

Rysunek 2 Kurs euro w dniu obniżenia ratingu Polski 

Źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/S-P-obnizyl-rating-dla-Polski-zloty-bardzo-mocno-w-

dol-7295134.html, 31.03.2016 r. 

 

 Widoczny na rysunku nr 2 wzrost kursu euro, to efekt szybkości przepływu 

informacji i błyskawicznej reakcji rynków finansowych na wieść o obniżeniu ratingu 

kredytowego Polski. Wzrost kursu euro (równoznaczny z osłabieniem złotego) o około 

                                                 
13 Ibidem. 
14 http://wpolityce.pl/polityka/278580-prof-rybinski-agencje-ratingowe-realizuja-interesy-takich-czy-innych-
grup-dziwne-ze-ktokolwiek-posluguje-sie-wciaz-tymi-rankingami-nasz-wywiad, 31.03.2016. 
15http://www.forbes.pl/obnizenie-ratingu-polski-spowodowalo-wzrost-cen-obligacji,artykuly,201953,1,1.html, 

31.03.2016. 
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10 gr nastąpił niemal w przeciągu godziny. Dla przeciętnego człowieka, który na co 

dzień nie ma do czynienia z walutami obcymi, może się to wydawać mało istotne, ale 

np. dla posiadacza kredytu w euro, który pożyczył 100 000 EUR są to straty rzędu 

10 000 złotych
16

.  

 Istnieją też pozytywne aspekty, np. eksporterzy mogą więcej zarobić na 

słabnącym kursie rodzimej waluty, otrzymując zapłatę w walucie obcej i sprzedając ją 

do banku po wyższym niż zwykle przeliczniku. Jednak zdecydowanie bardziej 

odczuwalne są negatywne skutki tak gwałtownego skoku kursu. 

 Na rysunkach nr 3 i 4 przedstawiono jak kształtował się kurs EUR/PLN i 

CHF/PLN w pierwszym kwartale 2016 roku. 

 

 

Rysunek 3 Kurs EUR/PLN w pierwszym kwartale 2016 roku 

Źródło:  http://www.money.pl/pieniadze/kurs/eur,978.html, 05.04.2016. 

 

 W piątek, 16 stycznia 2016 r., euro było najdroższe od czterech lat – za jedną 

jednostkę waluty Wspólnoty inkasowano prawie 4,50 zł! Na szczęście nie był to wzrost 

długotrwały. W drugiej połowie miesiąca złoty zaczął się stopniowo umacniać, co 

można zauważyć na powyższym wykresie. Spadkowy trend kursu EUR/PLN oznacza, że 

złoty zyskuje na wartości. 

                                                 
16 Przy założeniu, że za 1 euro pożyczkobiorca będzie musiał zwrócić 10 gr więcej, (bo o tyle wzrósł kurs euro 

po opublikowaniu niekorzystnego dla Polski ratingu), przy kwocie 100 000 euro wartość zadłużenia wzrośnie 

o 10 000 zł. 
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Rysunek 4 Kurs CHF/PLN w pierwszym kwartale 2016 roku 

Źródło: http://www.money.pl/pieniadze/kurs/chf,797.html, 05.04.2016. 

 

 Rysunek nr 4 ukazuje, że nie tylko stosunek złotego do euro tak drastycznie 

wzrósł w połowie stycznia 2016 r.; również kurs CHF/PLN z racji słabnącego złotego 

znacznie się zmienił – do poziomu blisko 4,10 PLN. Tzw. frankowicze, którzy od 

jakiegoś czasu borykają się z rosnącym kursem franka, po raz kolejny boleśnie 

przekonali się o wrażliwości tej waluty na wszelkiego rodzaju czynniki. 

 Notowania GPW także dały do zrozumienia, że na rynku dzieje się coś 

niepokojącego. Piątkowe obniżenie ratingu odbyło się już po sesjach giełdowych, 

dlatego faktyczne spadki notowań widoczne były w poniedziałek (18.01.2016 r.). 

Sytuację indeksów po niekorzystnej nocie agencji ratingowej ukazuje tabela nr 2. 

 

Tabela 2 Notowania indeksów giełdowych na GPW w Warszawie z dnia 18.01.2016 r. 

Skrócona nazwa Dzienna zmiana 

kursu (w proc)  

 Skrócona nazwa Dzienna zmiana  

kursu (w proc)  

 INVESTORMS -1,57  WIG-MEDIA -1,91 

MWIG40 -2,47  WIG-PALIWA -2,77 

 NCINDEX -0,85  WIG-POLAND -2,89 

NCINDEX30 -2,30  WIG-SPOZYW -3,45 

RESPECT -3,18  WIG-SUROWC 0,14 

SWIG80 -1,99  WIG-TELKOM -0,38 

TBSP.INDEX -0,63  WIG-UKRAIN -2,86 

WIG -2,87  WIG20 -3,21 

WIG-BANKI -4,85  WIG20LEV -6,43 

WIG-BUDOW -2,49  WIG20SHORT 3,23 

WIG-CEE -0,99  WIG20TR -3,21 

WIG-CHEMIA -1,08  WIG30 -3,11 

WIG-DEWEL -1,45  WIG30TR -3,11 

WIG-ENERG -2,86  WIGDIV -1,90 

WIG-INFO -0,50 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie  

www.gpw.pl/notowania_archiwalne?type=1&date=2016-01-

18&show.x=23&show.y=10, 31.03.2016. 
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 Powyższe wskazuje, że na 29 indeksów notowanych na GPW w Warszawie w 

pierwszy dzień roboczy po ogłoszeniu niekorzystnego dla Polski ratingu, tylko 2 z nich 

wykazywały dodatnią zmianę wartości kursów. Pozostałe w mniejszym lub większym 

stopniu odniosły spadki. Trudno w tym momencie wierzyć w zbieg okoliczności - spadki 

zanotowane na giełdzie są ewidentnie wywołane obniżeniem ratingu kredytowego kraju. 

 Kolejnym przykładem, wskazującym na wagę wpływu ocen tworzonych przez 

agencje ratingowe jest fakt, że fundusze emerytalne i towarzystwa ubezpieczeniowe 

mogą inwestować tylko w instrumenty o odpowiednio wysokim ratingu. Podobnie banki 

są zależne od ocen wydawanych przez agencje, np. Europejski Bank Centralny bierze 

pod uwagę rating, gdy banki komercyjne chcą zabezpieczyć swoją płynność papierami 

wartościowymi
17
. Wprowadzone ograniczenia uzależnione od oceny ratingowej mają 

zapewnić większe bezpieczeństwo powierzanych środków pieniężnych. Idea jest 

słuszna, pod warunkiem, że wystawiona przez agencję ratingową opinia jest rzetelna i 

sprawiedliwa. Podkreślenia wymaga charakter ocen ratingowych – są to opinie 

wydawane na podstawie prognoz i przewidywań, które nigdy nie dają 100% pewności 

ich sprawdzalności. 

 

Krytyka agencji ratingowych 

 Oceny ratingowe trzech największych agencji, tj. Standard & Poor’s, Moody’s i 

Fitch traktowane są niczym wyznaczniki inwestowania w instrumenty finansowe. 

Agencje, nazywane przez niektórych pośrednikami na rynku finansowym, dokonującymi 

analizy i interpretacji informacji, w rzeczywistości są swego rodzaju „kreatorami 

nastrojów rynkowych”. Traktuje się je również jako systemy wczesnego ostrzegania 

przed potencjalnym zagrożeniem (ryzykiem) na rynkach finansowych, ale te czasami 

zawodzą. W sytuacji gdy agencja ratingowa błędnie sklasyfikuje dany podmiot 

gospodarczy lub instrument finansowy, nie ponosi ona odpowiedzialności za 

nieprawidłowe zinterpretowanie zaistniałej sytuacji
18
. Jedyną „karą” w tym wypadku 

może być spadek wiarygodności i reputacji.  

 Wiele banków, przedsiębiorstw, rządów państw, bezgranicznie wierzy w 

raporty publikowane przez agencje ratingowe, tymczasem to one nie przewidziały 

minionych kryzysów, a wręcz można powiedzieć, że przez zawyżone oceny – ten kryzys 

pogłębiły. Aż trudno uwierzyć, że na krótko przed upadkiem banku Lehmann Brothers w 

2008 roku, agencje ratingowe przyznały mu ocenę AAA. Po tym zdarzeniu instytucje te 

były bardzo krytykowane, pojawiły się głosy, że należy je poddać nowym regulacjom i 

kontrolom, aby nie dopuścić kolejny raz do podobnej sytuacji
19
. W Europie powołano 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, monitorujący rynki 

finansowe i wymagający od agencji ratingowych większej przejrzystości
20

. 

                                                 
17 J. Żabińska, Rola i miejsce agencji ratingowych...op. cit., s. 30. 
18 B. Michalski, Analiza funkcjonowania agencji ratingowych…op. cit., s. 85. 
19 J. Żabińska, Rola i miejsce agencji ratingowych...op. cit., s. 30-31. 
20http://www.forbes.pl/agencje-ratingowe-probuja-odzyskac-zaufanie-rynkow,artykuly,173360,1,1.html, 

30.03.2016. 
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 Każda agencja ratingowa powinna cechować się: niezależnością, 

obiektywizmem, poszanowaniem zasad etyki, profesjonalizmem i rzeczowością
21

. 

Niestety często zarzuca się agencjom ratingowym niezachowanie tych reguł z powodu 

źródła ich finansowania.  

 W dużej mierze są one opłacane przez emitentów papierów wartościowych, 

którym zależy na jak najlepszych ocenach, natomiast ostatecznymi użytkownikami ocen 

ratingowych są nie emitenci, lecz inwestorzy – może więc wystąpić konflikt interesów
22

. 

Podobny problem występuje, gdy agencja ratingowa oprócz oceny danego podmiotu 

świadczy mu również usługi doradcze czy konsultingowe – agencja może czuć się 

zobowiązana wystawić wyższą ocenę swojemu „dobremu klientowi”
23

.  

 

Podsumowanie  

 Wpływ jaki wywierają agencje ratingowe na sytuację społeczno-gospodarczą na 

świecie jest ogromny. Podmioty te jako jedne z najbardziej wiarygodnych instytucji na 

rynku finansowym są bardzo opiniotwórcze. Na podstawie wydawanych przez nie ocen, 

podejmowane są decyzje nierzadko zaważające na losach inwestorów, w tym przypadku 

zawyżenie ratingu byłoby bardzo niebezpieczne dla kapitałodawcy. Z drugiej strony,  (w 

kontekście opisanego w artykule obniżania ratingu kredytowego Polski), także zaniżona 

ocena ratingowa może przynieść zgubne skutki, powodując wycofywanie kapitału z 

państwa o słabszej (zdaniem agencji) kondycji. Dlatego niezmiernie ważne jest rzetelne i 

skrupulatne działanie agencji ratingowych, aby nie zawyżyć bądź nie zaniżyć oceny 

badanego podmiotu, gdyż mogłoby to powodować straty - albo podmiotu objętego 

oceną, albo inwestora. Niestety nikt do końca nie jest w stanie przewidzieć jak będzie 

kształtowała się sytuacja na rynku finansowym w przyszłości. Nawet najlepsi analitycy 

mogą się czasami mylić, mogą zdarzyć się różne, niebrane pod uwagę przez ekspertów 

sytuacje, których odzwierciedlenie będzie widoczne w gospodarce światowej. W 

ostatnich latach zaufanie do agencji ratingowych zmalało – obarczono je po części winą 

za ostatni kryzys finansowy. Jednak inwestorzy nadal korzystają i będą korzystać z ich 

ocen, ale powinni podchodzić do nich bardziej krytycznie, bowiem bezgraniczne 

zaufanie agencjom ratingowym może przynieść więcej szkód niż korzyści.  
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THE INFLUENCE OF CREDIT RATING AGENCIES ON THE 

SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY 

 

Summary: This article presents the character of work rating agencies, which assess the 

creditworthiness of various subjects and shows their impact on decisions taken in the modern 

economy. Investors take their ratings as guidelines that directly indicate or advise against places of 

potential capital investments. Examples of effects of the rating show how important rating 

agencies are for national economy. 

Keywords:  credit rating agency, rating, an investor.  
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RACHUNEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW 

 

Streszczenie:  Celem opracowania jest dokonanie charakterystyki wspólnego 

rachunku bankowego prowadzonego przez małżonków na podstawie wykładni 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
1
 oraz ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2
. Z pewnością ułatwia on zarząd majątkiem rodziny, a 

każdy z małżonków może dowolnie dysponować całością zgromadzonych na koncie 

środków. Jednakże istnieje ryzyko, że niekorzystne operacje finansowe podejmowane 

przez jednego z małżonków negatywnie wpłyną na drugiego, albowiem ponoszą oni 

jednakową odpowiedzialność za wszelkie decyzje. Szczególne ryzyko związane ze 

wspólnym majątkiem pojawia się, gdy dłużnikiem jest jeden z małżonków, a egzekucja 

prowadzona jest z rachunku wspólnego. 

 

Słowa kluczowe: umowa rachunku bankowego, rachunek bankowy, małżonkowie, bank 

 

Charakter prawny rachunku bankowego oraz umowy rachunku 

bankowego 

 Z uwagi na brak definicji legalnej terminu „rachunek bankowy”, należy sięgnąć 

do definicji sformułowanych w literaturze przedmiotu. Niektórzy autorzy wskazują, że 

rachunek bankowy jest instrumentem realizującym określone zadania gospodarcze o 

podwójnej naturze. Z jednej strony, umożliwia on jego posiadaczowi gromadzenie 

środków pieniężnych i zlecanie bankowi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z 

drugiej zaś służy dokonywaniu zapisów księgowych wynikających z danych czynności 

prawnych
3
. Inni natomiast, definiują rachunek bankowy, jako zbiór zapisów w księgach 

rachunkowych banku, wyrażających stan i zmiany stanu wierzytelności przysługującej 

jednej ze stron stosunku rachunku bankowego wobec drugiej strony
4
.  

Narodowy Bank Polski podkreśla przede wszystkim cel prowadzenia rachunku 

bankowego, którym jest rejestracja wpłat, udzielanych kredytów, rozliczeń 

bezgotówkowych, wypłat i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku przez 

danego klienta
5
. Rachunki bankowe identyfikują indywidualnie klientów banku, dając 

możliwość korzystania z bezgotówkowej formy rozliczeń, a ich prowadzenie stanowi 

jedną z podstawowych usług świadczonych przez banki w zakresie lokowania środków 

                                                 
1 t.j. Dz.U. 2015, poz. 128; zwana dalej: „PrBank”. 
2 t.j. Dz. U. 2016, poz. 380, ze zm., zwana dalej: „k.c.”. 
3 B. Smykla, Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 167 i nast.  
4 W. Pyzioł, Komentarz do art. 49, [w:] E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe komentarz, LexisNexis, 
Warszawa 2002, s. 145. 
5 Narodowy Bank Polski,  eksykon pojęć ekonomicznych, źródło internetowe strony 

http://nbpniewyklucza.pl/sluch/slownik/rachunek-bankowy, dostęp: 11.04.2016. 
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pieniężnych.  

 Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy, która oznacza 

szczególny stosunek, jaki łączy bank z jego klientem. Przepisy prawne normujące 

zagadnienie umowy rachunku bankowego odnaleźć można w różnych aktach prawnych, 

co powoduje trudności w ich stosowaniu w praktyce bankowej. Podstawowe regulacje 

dotyczące omawianej umowy zawierają art. 725 – 733 k.c.  oraz art. 49 – 62 PrBank. 

Przy zawieraniu i wykonywaniu umowy rachunku bankowego należy także wziąć pod 

uwagę zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje. Umowa rachunku 

bankowego może być tzw. umową ramową
6
 na gruncie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych
7
, jeśli rachunek bankowy ma być wykorzystywany do realizacji 

transakcji płatniczych. Dla potrzeb niniejszego opracowania koniecznym wydaje się 

skupienie na regulacjach zawartych w k.c. i Pr Bank. 

 Trzeba zauważyć, że pojęcie umowy rachunku bankowego jest wieloznaczne. 

Po pierwsze, oznacza ono stosunek cywilnoprawny o treści wyznaczonej przez 

kodeksową definicję zawartą w art. 725 k.c., a po drugie jest czynnością prawną o 

charakterze dwustronnym, będącą źródłem powstania i ukształtowania treści stosunku 

rachunku bankowego. Treść zamierzonego stosunku prawnego jest z reguły zakresowo 

szersza niż treść czynności prawnej, będącej podstawą tego stosunku, ponieważ 

obejmuje nie tylko skutki prawne w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z 

ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów
8
. Zawarcie umowy 

rachunku bankowego powoduje, że posiadaczowi rachunku przysługuje wobec banku 

wierzytelność w postaci żądania zwrotu środków pieniężnych w gotowce oraz 

dokonywania na jego żądanie rozliczeń bezgotówkowych
9
. 

 Dokonanie wykładni art. 725 k.c., stanowiącego, że przez umowę rachunku 

bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony 

lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak 

stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych, pozwala na 

wyodrębnienie dwóch różnych ze swej istoty funkcji omawianej umowy. Pierwsza 

polega na zobowiązaniu banku do przechowywania środków pieniężnych posiadacza 

rachunku. Druga, to zobowiązanie banku do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych 

wyłącznie na wypadek wyraźnego zastrzeżenia takiej działalności w umowie rachunku. 

Oba te zobowiązania charakteryzują się względną autonomią
10
. Oznacza to, że 

zobowiązanie banku do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku 

stanowi element przedmiotowo istotny (essentialia negotii) umowy rachunku 

bankowego, podczas gdy inne obowiązki banku, zwłaszcza prowadzenie rozliczeń 

                                                 
6 Umowa ramowa jest to umowa o usługę płatniczą regulująca wykonywanie indywidualnych transakcji 
płatniczych, która może zawierać postanowienia w zakresie prowadzenia rachunku płatniczego. 
7 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j Dz.U. 2014, poz. 873); zwana dalej: u.u.p. 
8 A. Ziemianin, Z. Kuniewicz, Prawo cywilne część ogólna, Ars boni et aequi, Poznań 2007, s. 194. 
9 Wyrok Sądu Najwyższego z 18 lutego 2004 r., V CK 233/2003, materiał źródłowy strony internetowej 

http://www.lexlege.pl/orzeczenie/21458/v-ck-233-03-wyrok-sadu-najwyzszego-izba-cywilna/, dostęp: 

14.4.2016. 
10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2001 r., II CKN 344/00; materiał źródłowy strony 

internetowej: http://www.lexlege.pl/orzeczenie/13073/ii-ckn-344-00-wyrok-sadu-najwyzszego-izba-

cywilna/(dostęp: 15.4.2016); zwany dalej: „Wyrok SN z 16.1.2001”. 
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pieniężnych, są dodatkowymi czynnościami bankowymi, które niekoniecznie muszą 

zostać w tej umowie uwzględnione. Jednakże obecna praktyka banków pokazuje, że 

dokonywanie rozliczeń pieniężnych stanowi integralny element funkcjonowania 

większości rachunków bankowych. 

 Umowa rachunku bankowego będąca umową nazwaną (uregulowaną 

kodeksowo), konsensualną (dochodzącą do skutku jedynie w wyniku porozumienia 

stron), o charakterze dwustronnie zobowiązującym (obowiązek świadczenia ciąży na 

obydwu stronach, jednak przeważają obowiązki banku),  stanowi podstawę otwarcia 

rachunku bankowego. Jest także umową odpłatną (w przypadku oprocentowania 

środków na rachunku), jednostronnie kwalifikowaną (rachunek bankowy może być 

prowadzony jedynie przez podmiot uprawniony, np. bank) oraz kauzalną. Jednakże nie 

możemy przypisać jej cech umowy wzajemnej
11

. 

Należy także podkreślić, że zawieranie i wykonywanie umów rachunku 

bankowego, czyli prowadzenie rachunku bankowego jest zastrzeżone w obrocie 

gospodarczym wyłącznie dla banków, co pozwala zakwalifikować tę czynność do 

czynności bankowych sensu stricto
12

. 

 

Małżonkowie jako strona umowy rachunku bankowego i ich 

uprawnienia 

 W doktrynie dominuje pogląd, że umowa rachunku bankowego dochodzi do 

skutku, jeżeli zawiera w swej treści co najmniej zobowiązanie banku do 

przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz określenie stron 

umowy
13
. Jednakże zauważyć należy także stanowisko odmienne, zgodnie z którym w 

każdej umowie rachunku bankowego niezbędne jest zamieszczenie wszystkich jej 

elementów wymienionych w art. 52 ust. 2 PrBank
14

. 

 Stroną umowy jest zawsze bank, będący osobą prawną utworzoną zgodnie z 

przepisami ustawy albo kasa oszczędnościowo - kredytowa (uprawniona do prowadzenia 

rachunków oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych), a także posiadacz 

rachunku, którym może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną.  

Odnoszą się do osób fizycznych, jako posiadaczy rachunków bankowych, 

zauważyć należy, że określenie ich, jako stron umowy musi nastąpić poprzez wskazanie 

imion i nazwisk, co jest wyrazem obowiązywania zasady imiennego charakteru 

rachunków bankowych. Niedopuszczalne jest wskazanie posiadacza rachunku za 

                                                 
11 R. Mianowana - Kubiak, Bankowy rachunek wspólny dla osób fizycznych, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 48 i 

nast. 
12 R. Wierzba (red.), ABC bankowości, Wydawnictwo: Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 1996, s. 57. 
13 W. Pyzioł, Komentarz do art. 52, [w:] M. Bączyk, Prawo bankowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 

2007, s. 187; D. Rogoń, Komentarz do art. 52, [w:] F. Zoll (red.), Prawo bankowe komentarz, t. I, Kantor 
Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 436. 
14 L. Mazur, Prawo bankowe komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 314; A. Tupaj-Cholewa, Komentarz 

do art. 52, [w:] H. Gronkiewicz-Walz, Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013 s. 185. 
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pomocą hasła lub pseudonimu. Oznacza to, że rachunki bankowe są wyraźnie 

spersonalizowane. 

 Wspólny rachunek bankowy występuje, gdy po stronie "posiadacza rachunku" 

odnotować można co najmniej dwa podmioty (współposiadacze rachunku), które w 

ramach jednego stosunku prawnego są wierzycielami lub dłużnikami banku
15
. Wspólny 

rachunek bankowy powstaje na skutek zawarcia umowy z dwoma lub więcej 

podmiotami, a także w wyniku wstąpienia spadkobierców w prawa i obowiązki 

zmarłego posiadacza rachunku
16
. Osoby fizyczne, będące posiadaczami rachunku, mogą 

pozostawać ze sobą w relacjach, np. pokrewieństwa czy powinowactwa lub też mogą 

prowadzić wspólnie działalność gospodarczą, czy po prostu posiadać wspólne zasoby 

pieniężne. Przepisy prawa nie formułują nakazu, aby jakaś określona relacja 

występowała, choć praktyka pokazuje, że rachunki wspólne są zakładane z reguły przez 

małżonków oraz osoby połączone więzami rodzinnymi. 

 W przypadku rachunku wspólnego małżonków, posiadaczami rachunku są 

mężczyzna i kobieta pozostający w związku małżeńskim, który biorąc pod uwagę 

całokształt uregulowań zawartych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r.  - Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy
17
, jest stosunkiem prawnym o charakterze wzajemnym, powstałym z woli 

małżonków, w sposób sformalizowany
18
. Małżonkowie, aby zawrzeć umowę rachunku 

bankowego we własnym imieniu, muszą posiadać pełną zdolność do czynności 

prawnych.   

 Należy zauważyć, że wpłata środków pochodzących z majątku wspólnego na 

rachunek indywidualny nie powoduje, że staje się on rachunkiem wspólnym, a małżonek 

posiadacza rachunku nie staje się współuprawnionym względem banku do środków 

pieniężnych
19
. Warto podkreślić, że zawarcie umowy rachunku bankowego przez 

jednego z małżonków i późniejsze udzielenie przez niego pełnomocnictwa małżonkowi 

do dysponowania wkładem, nie jest rachunkiem wspólnym, choć ma zbliżone funkcje.  

 Rachunek wspólny dla małżonków, a także dla innych osób fizycznych, jest 

rachunkiem rozłącznym, ponieważ w braku odmiennego wskazania w treści umowy, 

każdy z małżonków może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi 

zgromadzonymi na rachunku, a także może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze 

skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. Na mocy art. 51a PrBank bank powinien 

świadczyć niezwłocznie temu małżonkowi, będącemu wierzycielem solidarnym, który 

go do świadczenia wezwał, chociażby w stosunkach wewnętrznych między 

współposiadaczami dany współposiadacz nie miał uprawnień do sumy, której żąda albo 

którą dysponuje
20
. Konstrukcja tej solidarności czynnej odbiega od tej z art. 367 k.c., 

                                                 
15 Iwańczuk A., Kotliński G., Bankowe rozliczenia pieniężne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu, Poznań 2008, s. 52. 
16 R. Mianowana - Kubiak, Bankowy rachunek wspólny dla osób fizycznych, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 48. 
17 Tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 2082, ze zm. 
18 Rzecznik Praw Obywatelskich, W jaki sposób prawo definiuje małżeństwo?, materiał źródłowy strony 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/w-jaki-spos%C3%B3b-prawo-definiuje-
ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo [dostęp: 15.4.2016] 
19 Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 286. 
20 Ibidem, s. 287. 
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albowiem bank nie ma swobody w wyborze wierzyciela, do rąk którego świadczenie 

chce spełnić
21
. Natomiast małżonkowie w umowie zawieranej z bankiem (nie między 

sobą), mogą wyłączyć działanie tej zasady i wówczas rachunek wspólny jest łączny, tzn. 

każda dyspozycja wkładem musi być dokonana łącznie za zgodą wszystkich 

współposiadaczy rachunku. Obowiązywanie zasady wyrażonej w art. 51a PrBank, 

zgodnie z którą wspólny rachunek bankowy jest rachunkiem rozłącznym, powoduje, że 

samodzielność każdego ze współposiadaczy rachunku w dysponowaniu całością 

zgromadzonych środków jest także możliwe po wygaśnięciu umowy wspólnego 

rachunku bankowego
22

.  

 Zwrócić uwagę należy także na sytuację, gdy środki zgromadzone na rachunku 

wspólnym małżonków pochodzą z ich wspólnego majątku. Wówczas prowadzenie tego 

rachunku będzie stanowiło niewątpliwie czynność zarządu majątkiem wspólnym. 

 

Egzekucja z rachunku wspólnego małżonków  

 W praktyce sporo problemów wzbudza egzekucja z rachunku wspólnego. W 

orzeczeniu dotyczącym egzekucji sądowej, Sąd Najwyższy wskazał, że ulokowanie 

środków na rachunku stwarza domniemanie, iż należą one po równo do 

współposiadaczy, niezależnie od tego, który z nich je wpłacił. Na podstawie tytułu 

wykonawczego przeciwko dłużnikowi będącemu współwłaścicielem konta, istnieje 

możliwość zajęcia wierzytelności z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika 

oraz jego małżonka
23
. Chcąc rozpocząć rozważania na temat możliwości egzekwowania 

należności z rachunku wspólnego małżonków, należy dokonać rozróżnienia na 

egzekucję administracyjną regulowaną przez ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji
24

 oraz na egzekucję cywilną regulowaną 

ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego
25
. Pozornie zdawać 

by się mogło, iż egzekucja każdego rodzaju winna być regulowana w podobny sposób, 

co znacznie ułatwiałoby obywatelom zapoznanie się z dotyczącymi jej przepisami prawa 

i zapewniałoby poczucie bezpieczeństwa. W praktyce jednak okazuje się, że te dwa 

sposoby prowadzenia egzekucji diametralnie się od siebie różnią. 

 

Egzekucja administracyjna z rachunku wspólnego 

 Znaczna część form działania administracji publicznej ma charakter władczy. 

Istotnym składnikiem władztwa jest możliwość stosowania środków przymusu 

administracyjnego w celu zapewnienia realizacji zakazów lub nakazów ustanowionych 

w określonej formie
26
. Treść art. 81§1a upea wskazuje na to, że zajęcie wierzytelności 

                                                 
21 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2010 r., I ACa 504/10, materiał źródłowy strony 

internetowej http://www.lexlege.pl/orzeczenie/13603/i-aca-504-10-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-poznaniu/ 
[dostęp 14.4.2016],  
22  D. Rogoń, Komentarz do art. 52, [w:] F. Zoll (red.)..., s. 430. 
23 Wyrok SN z 9 lutego 2012 r., III CSK 189/2011. 
24 Dz. U. 1966 Nr 24 poz. 151 
25 Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 
26 P. Ostojski, W. Piątek, Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych, Wrocław 2014, s. 17. 
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jest skuteczne w odniesieniu do rachunku bankowego prowadzonego dla kilku osób 

fizycznych, w sytuacji, gdy jednym z jego współposiadaczy jest dłużnik
27

. W praktyce 

oznacza to, że organ egzekucyjny ma prawo do zajęcia całej kwoty znajdującej się na 

tym rachunku. Sytuacja ta kształtuje się w sposób zupełnie odmienny, niż egzekucja w 

trybie sądowym, kiedy to organowi przysługuje uprawnienie do zajęcia jedynie udziału 

należącego do dłużnika. Przepisy te budzą wiele kontrowersji. Powstała wątpliwość, czy 

należy je interpretować przy uwzględnieniu przepisów procedury cywilnej – co byłoby 

formą znacznie korzystniejszą dla osób współposiadających konto wraz z dłużnikiem -  

czy też niezależnie, odwołując się jedynie do ich literalnego brzmienia.  Trzeba 

zauważyć, że bez istnienia środków służących zapewnieniu skuteczności działania 

administracji publicznej byłoby to niemożliwe
28

.  

W związku z powyższym należy przyjąć, że wolą ustawodawcy było 

przyznanie organowi egzekucyjnemu kompetencji do zajęcia w trybie egzekucji 

administracyjnej całej kwoty znajdującej się na rachunku wspólnym kilku osób 

fizycznych
29

. Bank powinien zatem na żądanie organu egzekucyjnego przekazać zajętą 

kwotę – niezależnie od tego, czy stanowiłaby ona w części lub w całości udział innego 

posiadacza rachunku. Inny posiadacz rachunku – osoba trzecia, byłby wówczas 

uprawniony do wystąpienia do organu egzekucyjnego z żądaniem wyłączenia spod 

egzekucji przysługującego mu udziału w rachunku wspólnym
30

. W sytuacji, gdy 

małżonek niebędący dłużnikiem rości sobie prawo  do wierzytelności ze wspólnego 

rachunku bankowego, z którego prowadzi się egzekucję, przysługuje mu prawo do 

złożenia wniosku o wyłączenie spod egzekucji tej wierzytelności. Z takiej ochrony może 

skorzystać małżonek zobowiązanego, gdy egzekucja zostaje skierowana do jego majątku 

osobistego, a odpowiada on za egzekwowany obowiązek jedynie majątkiem 

wspólnym
31
. Należy jednak odróżnić tę sytuację od sytuacji, w której to każdy z 

małżonków posiada status osoby zobowiązanej, a dzieje się tak chociażby wtedy, gdy 

dokonują wspólnego rozliczenia z podatku dochodowego. W tym przypadku powstaje 

pomiędzy nimi odpowiedzialność solidarna. W orzecznictwie wskazuje się m.in., że z 

solidarnego charakteru zobowiązania podatkowego małżonków i istoty tej solidarności 

wynika to, że wierzyciel może wybrać, do kogo skieruje egzekucję
32

. 

 

Egzekucja sądowa z rachunku wspólnego małżonków 

Doniosłe znaczenie dla sposobu prowadzenia egzekucji z rachunku wspólnego 

jest fakt pozostawania przez nich w ustroju wspólności majątkowej. W przypadku, gdy 

małżonkowie umownie znieśli tę wspólność, zastosowanie znajdzie art. 891
1
 kpc 

stanowiący o sposobie egzekucji z rachunku wspólnego prowadzonego z osobą trzecią. 

                                                 
27 Art. 81 §1a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 1966  
Nr 24 poz. 151; w tekście jako „upea”). 
28 P. Ostojski, W. Piątek, Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych, Wrocław 2014, s. 184. 
29 Ibidem, s. 184. 
30 P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Warszawa 2015, s.351. 
31 P. Ostojski, W. Piątek, Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych, Wrocław 2014, s. 185-186. 
32 Ibidem, s. 186. 
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Jeżeli pomiędzy małżonkami zachowano ustrój wspólności majątkowej, stosuje się art. 

891
2
 kpc stanowiący bezpośrednio o egzekucji z rachunku wspólnego małżonków. 

Zauważyć należy, że w przypadku egzekucji ze wspólnego rachunku, w korzystniejszej 

sytuacji znajdują się ci małżonkowie, który wyłączyli ustrój wspólności majątkowej i 

tym samym są w większej mierze chronieni przed skutkami niewypłacalności drugiego z 

małżonków.  

 W pierwszej kolejności warto więc skupić się na regulacji dotyczącej 

małżonków, którzy zdecydowali się na zawarcie intercyzy i nie posiadają majątku 

wspólnego. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi 

można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób 

trzecich
33
. Po zajęciu rachunku wspólnego dalsze czynności egzekucyjne mają być 

prowadzone tylko w stosunku do udziału współposiadacza, w odniesieniu do którego 

prowadzona jest egzekucja
34

. W tym celu komornik jest obowiązany ustalić udział 

dłużnika w rachunku bankowym, a zatem ustalić stosunki wewnętrzne między 

współposiadaczami rachunku
35
. Współposiadacze rachunku mogą dokonać ustaleń 

odnoszących się do ich udziałów w umowie rachunku wspólnego. Ustalenia dokonane 

pomiędzy nimi poza umową, pozostają bez znaczenia i nie skutkują wywarciem wpływu 

na czynności komornicze. Jeżeli umowa rachunku wspólnego nie zawiera stosownych 

postanowień oraz dłużnik nie wypełni obowiązku dostarczenia jej w terminie, ustawa 

wprowadza domniemanie, zgodnie z którym udziały współposiadaczy są równe
36

.  

W nieco odmienny sposób kształtuje się sytuacja małżonka dłużnika, przeciwko 

któremu wystawiono tytuł wykonawczy. Zgodnie z art. 891
2
 kpc w przypadku, gdy tytuł 

wykonawczy został wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku 

małżeńskim, możliwa jest egzekucja z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka
37

. 

W wypadku egzekucji z rachunku wspólnego małżonków nie występują problemy 

dotyczące struktury postępowania egzekucyjnego w ujęciu dynamicznym, które 

wynikają z art. 891
1 
§1 kpc, bowiem zarówno zajęcie, jak i dalsze czynności 

egzekucyjne są kierowane do całego rachunku wspólnego
38

. Tym samym bank nie jest 

zobowiązany do wstrzymania wypłat z zajętego konta bankowego do czasu ustalenia 

udziałów współposiadaczy – udziały te bowiem nie istnieją.  

 Nie oznacza to jednak, że małżonkowi niebędącemu dłużnikiem nie przysługują 

żadne środki ochrony. Przepis ten nie wyłącza możliwości obrony małżonka dłużnika w 

drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków 

zgromadzono środki, które nie wchodząc do majątku osobistego dłużnika, albo też 

środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, 

dochody z innej działalności zarobkowej oraz korzyści uzyskanych z jego praw 

                                                 
33 Art. 8911  Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 1966 Nr 

24 poz. 151; w tekście jako „kpc”). 
34 J. Gołaczyński (red.), Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, Warszawa 2008, s. 229. 
35 Ibidem, s. 229. 
36 Ibidem, s. 229. 
37 Art. 8912  Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 1966 Nr 

24 poz. 151; w tekście jako „kpc”). 
38 J. Jankowski (red.), Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, t. II, Warszawa 2015, s. 739. 
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autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy, 

podlegają szczególnym zasadom jako związane z osobą małżonka, który je uzyskał
39

. 

Wskazuje się, że w praktyce może być trudne do ustalenia źródło pochodzenia środków 

na rachunku wspólnym małżonków, co w efekcie może sprawić, że uprawnienie 

małżonka określone w §2 będzie „uprawnieniem martwym”
40
. Należy również pamiętać, 

że zgodnie z przepisami znajdującymi się w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 

wierzyciel może żądać zaspokojenia z całości majątku wspólnego wyłącznie w 

przypadkach, gdy czynność, na podstawie której małżonek został dłużnikiem, została 

dokonana za zgodą tego małżonka. Zgodnie z art. 787 kpc tytułowi egzekucyjnemu 

wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nadaje klauzulę 

wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności 

do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem 

urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność 

powstała w wyniku czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika
41
. Należy 

zauważyć, że małżonkowi będącemu współposiadaczem rachunku bankowego 

przysługuje słabsza ochrona, niżeli osobie trzeciej znajdującej się w podobnej sytuacji. 

Bank jest zobowiązany do niezwłocznego wypłacenia całej zajętej kwoty komornikowi, 

małżonek zaś może jedynie domagać się zwrotu jej części
42
. Małżonek w drodze 

powództwa przeciwegzekucyjnego musi wykazać, że na zajętym rachunku bankowym 

znajdują się środki inne, niż należące do masy majątkowej związanej z osobą dłużnika 

albo należące do majątku osobistego małżonka dłużnika. Nie istnieje możliwość 

zastosowania tych przepisów w stosunku do konkubentów posiadających wspólny 

rachunek.  

 

Ustanie stosunku prawnego 

 Bez względu na to, czy wspólny rachunek należy do małżonków, czy też do 

osób fizycznych, pomiędzy którymi nie zachodzą więzy rodzinnie, każdy ze 

współposiadaczy rachunku może w każdej chwili wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla 

pozostałych współposiadaczy. Możliwe jest wyodrębnienie kilku sposobów rozwiązania 

umowy rachunku bankowego. Pierwszy z nich to rozwiązanie umowy w drodze 

porozumienia stron i złożenia ich zgodnych oświadczeń woli w tym zakresie, a zatem na 

podstawie tzw. umowy rozwiązującej. Powoduje to ustanie więzi prawnej między 

stronami ze skutkiem na przyszłość
43
. Tym samym oznacza to, że do rozwiązania 

umowy konieczna jest zarówno zgoda banku, jak i zgoda posiadacza rachunku. Taki 

sposób zakończenia stosunku prawnego jest zawsze możliwy i dopuszczalny, niezależnie 

od rodzaju umowy i tego, czy została zawarta na czas oznaczony, czy nieoznaczony – 

jeżeli tylko obie strony wyrażą wolę jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym
44

. 

                                                 
39 J. Gołaczyński (red.), Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, Warszawa 2008, s.231. 
40 J. Jankowski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2015, s. 739. 
41 J. Gołaczyński (red.), Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, Warszawa 2008, s.231. 
42 Ibidem, s. 232. 
43E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa 2013, s. 244. 
44F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Kraków 2005, s. 200. 
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Stosunek prawny może ustać poprzez śmierć jednego z małżonków lub poprzez 

rozwiązanie umowy będącej podstawą istnienia rachunku wspólnego małżonków. 

Sytuacja śmierci jednego ze współposiadaczy rachunku pozostaje w dalszej części 

nieuregulowana. Umowa rachunku bankowego może zawierać więc postanowienia 

zarówno o rozwiązaniu takiej umowy w stosunku do pozostałych posiadaczy, jak 

również o dalszym prowadzeniu tego rachunku przez bank, albo jako rachunku 

indywidualnego – w przypadku pozostania tylko jednego współposiadacza
45

.  

Należy podkreślić, że z racji tego, że przepis art. 51a Pr.bank. wskazuje, iż 

każdemu ze współposiadaczy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy 

wspólnego rachunku bankowego, nie można uznać, że takie prawo nie przysługuje 

małżonkowi pozostającemu przy życiu, w sytuacji śmierci drugiego
46
. Językowa 

wykładnia tego przepisu pozwala stwierdzić, że również po śmierci jednego z 

małżonków, drugi ma pełne prawo do wypowiedzenia umowy tego, niegdyś wspólnego, 

rachunku. Przy rachunkach wspólnych niemożliwe jest ustalenie wobec środków 

zgromadzonych na rachunku dyspozycji na wypadek śmierci. 

Należy zatem, z jednym zastrzeżeniem, zgodzić się z poglądem, że banki nie 

powinny blokować środków na rachunku do czasu przedstawienia przez spadkobierców 

zmarłego współposiadacza postanowień sądowych o stwierdzeniu nabycia i dziale 

spadku
47
. Trzeba zastrzec, że śmierć współposiadacza lub posiadacza rachunku 

bankowego nie wyłącza konieczności przestrzegania przez bank art. 65 Pr.bank., a to 

oznacza, że wypłata środków z rachunku wspólnego innym osobom niż żyjący 

współposiadacz lub współposiadacze i ewentualnie osoba dysponująca 

pełnomocnictwem do dysponowania środkami na rachunku nie może zostać 

zrealizowana bez weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty środków. 

W sytuacji, gdy umowa rachunku bankowego zostanie wypowiedziana przez 

pozostającego przy życiu małżonka, nie można uznać, że przysługuje mu prawo 

własności co do wszystkich środków znajdujących się na tym rachunku. Udział 

przysługujący zmarłemu małżonkowi staje się bowiem częścią masy spadkowej po 

zmarłym i podlega dziedziczeniu.  

 Sprzeczne z obowiązującymi przepisami są przypadki, w których bank uzależni 

rozwiązanie umowy wspólnego rachunku bankowego od zgody wszystkich 

współwłaścicieli. Literalne brzmienie art. 51a Pr.bank. wskazuje bowiem na to, że 

każdemu współposiadaczowi   przysługuje pełne prawo do rozwiązania umowy i nie 

powinno ono być ograniczone poprzez wprowadzanie przez banki sprzecznych z nim 

regulaminów. 

 

Podsumowanie 

 Rachunek wspólny małżonków w większości przypadków, z całą pewnością 

                                                 
45H. Gronkiewicz-Waltz, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013, s. 182. 
46Art. 51a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939; w tekście jako „Pr. 

bank”) 
47  F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Kraków 2005, s. 431. 
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jest instytucją ułatwiającą zarządzanie finansami wspólnie prowadzonego gospodarstwa 

domowego. Należy jednak zauważyć, że poza profitami – jak chociażby niższe koszty 

związane z prowadzeniem jednego rachunku zamiast dwóch – posiada on również 

negatywne cechy. Widoczne są one w szczególności w przypadku egzekucji, gdy 

dłużnikiem jest jeden z małżonków pozostający w ustroju wspólności ustawowej. 

Możliwości ochrony drugiego małżonka są wówczas znacznie mniejsze i trudniejsze do 

wyegzekwowania, niżeli w sytuacji, gdy każdy z małżonków posiada swój własny, 

indywidualny rachunek bankowy. Sytuacja prawna małżonków posiadających wspólny 

rachunek, determinowana jest w dużej mierze przez ustrój majątkowy, który 

małżonkowie postanowili wybrać. Taka forma prowadzenia rachunku nie pozostaje w 

zasięgu zainteresowania jedynie prawa cywilnego, posiadanie wspólnego rachunku 

bankowego wywołuje także skutki związane z innymi dziedzinami prawa – może 

wpłynąć chociażby na powstanie obowiązku podatkowego ściśle związanego z prawem 

administracyjnym, gdzie nie m zastosowania zasada równości podmiotów, a nawet z 

prawem karnym. 

Wpłata pieniędzy na wspólny rachunek nie ma wpływu na fakt, iż pieniądze 

pozyskane z takiego tytułu są w dalszym ciągu częścią odrębnego majątku małżonków, a 

ich zaksięgowanie na rachunku bankowym prowadzonym dla obojga, nie może 

przesądzić o zmianie tego charakteru.  Tym samym taka darowizna nie wywołuje 

powstania uregulowania należności podatkowych związanych z otrzymaniem darowizny 

u obojga małżonków, ale jedynie u tego, który został obdarowany. 

Nawiązując do prawa karnego warto przytoczyć tezę wyroku Sądu 

Apelacyjnego w Katowicach, który to odnosił się do stanu faktycznego, w którym doszło 

do przywłaszczenia środków znajdujących się na rachunku wspólnym małżonków: 

„Mienie wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej może być przedmiotem 

przestępstwa przywłaszczenia popełnionego przez jednego z małżonków, gdyż dla 

małżonka stanowi ono mienie częściowo cudze. Z góry zamierzone działania jednego z 

małżonków wbrew woli drugiego, polegające na zbyciu akcji wchodzących w skład 

małżeńskiej wspólności ustawowej, a następnie wypłaceniu i ukryciu pochodzącej z tego 

kwoty pieniężnej i dalszym rozporządzaniu tymi środkami z wyłączeniem 

współuprawnionego małżonka wyczerpują przedmiotowe znamiona przestępstwa 

przywłaszczenia(…)”
48

. 

Powyższe przykłady odzwierciedlają wpływ tego sposobu gromadzenia 

oszczędności na funkcjonowanie małżonków oraz prowadzonego przez nich 

gospodarstwa domowego oraz wskazują zarówno na profity, jak i niebezpieczeństwa z 

nim powiązane.  
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STATEMENT OF COMMON SPOUSES 

Summary: The purpose of the study is to prepare the current characteristics of the joint bank 

account  maintained for spouses, that is regulated by Polish Banking Law. This possibility 

facilitates management of family assets and activities. On the other hand, there is a risk that 

unfavourable financial operations made by one of them will have a negative impact on family 

according to the fact that both of them have equal responsibility for all actions. The risk applies 

particulary in the case of enforcement  proceedings against the spouse that is also the debtor. 
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Jakub Kosior – Odmowa przyjęcia płatności gotówkowej w stosunkach przedsiębiorcy z konsumentem 

ODMOWA PRZYJĘCIA PŁATNOŚCI GOTÓWKOWEJ 

W STOSUNKACH PRZEDSIĘBIORCY Z KONSUMENTEM 

 

Streszczenie: Liczba transakcji bezgotówkowych rośnie w Polsce z roku na rok. Czy stoimy u 

kresu tradycyjnych form płatności? Jak na taką sytuację przygotowany jest ustawodawca? W 

niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę obecnie obowiązującego stanu prawnego w 

kontekście obsługi przez przedsiębiorcę wyłącznie bezgotówkowych form płatności. Celem 

opracowania jest analiza tego, czy prawo pozwala na odmowę przyjęcia płatności gotówkowej, 

jeżeli chce jej udzielić konsument w stosunku do przedsiębiorcy. Jako podstawową metodę 

badawczą zastosowano metodę prawnoporównawczą, opartą na analizie literatury przedmiotu oraz 

materiału normatywnego. 

 

Słowa kluczowe: transakcje bezgotówkowe, odmowa przyjęcia płatności gotówką, złoty polski 

jako środek płatniczy 

 

Wprowadzenie 

 Z roku na rok wokół nas zachodzą zmiany spowodowane ogromnym postępem 

technologicznym. Na pierwszy rzut oka można dostrzec, że nie omijają one w zasadzie 

żadnej dziedziny życia, począwszy od podróży, poprzez medycynę czy komunikację. O 

ile jednak jeszcze niedawno można było mówić o tym, że pewne procesy zmieniają się 

w społeczeństwie pokoleniowo, to teraz tempo to przyspieszyło i wystarczy kilka lat by 

technologie niedawno jeszcze zupełnie abstrakcyjne weszły do codziennego użytku. 

Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych podając komuś swój numer telefonu 

podawaliśmy numer linii domowej, nikomu nawet przez myśl nie przeszło, że można ów 

aparat mieć stale ze sobą. Z czasem telefon komórkowy stał się nie tylko sposobem 

komunikacji ze światem ale również substytutem komputera, umożliwiającym obsługę 

poczty email, komunikatorów społecznościowych czy wreszcie kont bankowych. W 

roku 2011 doszło do kolejnej rewolucji, dzięki upowszechnieniu technologii NFC
1
 (ang. 

near field communication) operatorzy komórkowi byli w stanie wprowadzić możliwość 

płatności telefonami w sklepach czy punktach usługowych na zasadach identycznych jak 

zbliżeniowe karty kredytowe. Stało się jasne, że w perspektywie kilku lat jedyną rzeczą 

którą ludzie będą zabierać ze sobą wychodząc z domu będzie nie portfel, lecz telefon. 

Początkowo niechętni bezgotówkowym formom płatności przedsiębiorcy na skutek stale 

malejących marż firm obsługujących terminale płatnicze oraz ze względu na presję 

konkurencji, co raz częściej sami zachęcają do tej formy regulowania należności. Mamy 

zatem do czynienia z sytuacją, w której pieniądz w formie emitowanej przez bank 

                                                 
1https://pl.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication [dostęp na 01.05.2016] 
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państwowy jest wypierany przez alternatywne możliwości spłaty zobowiązań. Nietrudno 

w takim wypadku wyobrazić sobie sytuację, w której w perspektywie następnych 

miesięcy zaradni przedsiębiorcy dojdą do wniosku, że przyjmowanie płatności 

gotówkowych jest dla nich zbyt dużym ciężarem. Generuje ono w końcu konieczność 

obsługi znaków pieniężnych, często ich późniejszego dostarczenia do banku, posiadania 

sejfu, ewentualnego wynajęcia firm ochroniarskich. Dodatkowo znaki takie można 

podrobić, choć ustawodawca dość surowo karze każdorazowo taki przypadek, to 

zdarzają się tacy, którzy nieświadomi, bądź niezrażeni, konsekwencjami płacą 

fałszywymi znakami pieniężnymi. W przypadku płatności bezgotówkowych taka 

sytuacja jest wykluczona. Czy zatem może się tak zdarzyć, że idąc do sklepu nie 

będziemy w stanie zapłacić w nim gotówką? Z całą pewnością jesteśmy w stanie sobie 

wyobrazić taką sytuację. Co więcej, sytuacja w której znaki pieniężne emitowane przez 

Narodowy Bank Polski nie były przyjmowane przez sprzedawców miała już miejsce w 

Polsce. Działo się tak podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012. 

Specjalne „Strefy Kibica” utworzone w kilku polskich miastach, zarządzane przez Unię 

Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) nie akceptowały płatności gotówkowych. 

Wywołało to niemałe zamieszanie i duże wątpliwości niektórych kibiców, 

zainteresowane sprawą media poprosiły o komentarz dział prawny Narodowego Banku 

Polskiego. W przesłanej odpowiedzi załączono analizę prawną w której stwierdzono, że: 

„Ustalenie sposobu zapłaty za towar może być - i nierzadko jest zawarte - w umowie 

stron. Strony przesądzają wówczas, jaki sposób płatności będzie miał zastosowanie w 

przypadku łączącego te strony stosunku umownego. Może to być płatność gotówkowa 

czy bezgotówkowa. Jest to zawsze kwestia odpowiedniego ustalenia w umowie, a nie 

mocy prawnej znaków pieniężnych"
2
 Autorka opinii, dr hab. Monika Zbrojewska, 

późniejsza wiceminister sprawiedliwości, zaznaczyła jednak, że dotyczy to tylko sytuacji 

w której sprzedawca uprzednio w sposób dostatecznie wyraźny poinformował klientów, 

że w jego punkcie handlowym można dokonać zakupów wyłącznie za pomocą 

bezgotówkowych form płatności. Pogląd ten nie znajduje odzwierciedlenia w aktualnym 

ustawodawstwie. Ponadto tego typu postrzeganie zasady swobody umów, byłoby 

szkodliwe dla konsumenta który zawsze, jako podmiot nieprofesjonalny, będzie się 

znajdował w gorszej niż przedsiębiorca pozycji. Należy zaznaczyć, że wedle badań 

Narodowego Banku Polskiego w 2013 roku 23% Polaków nie posiadało konta 

osobistego ani rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
3
, zatem wedle koncepcji 

przyjętej w powołanej opinii można by o nich mówić, jako o osobach, w pewnym sensie, 

wykluczonych z części obrotu gospodarczego. Oczywiście, na gruncie obecnej sytuacji 

gospodarczej można by argumentować, że omawiany problem jest kazusem 

abstrakcyjnym, jednak po pierwsze, jak już zostało udowodnione, taka sytuacja miała 

miejsce. Po drugie, nie potrzeba wiele wysiłku, by wyobrazić sobie jedną z dużych sieci 

handlowych, która z dnia na dzień uniemożliwia w swoich sklepach płatności 

                                                 
2www.wyborcza.biz/biznes/1,147752,11920125,Zakaz_placenia_gotowka_w_strefie_kibica_nielegalny_.html#

ixzz47VpH5Nlk [dostęp na 01.05.2016] 
3 T.Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2013, str.22. 
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gotówkowe, oczywiście wcześniej o tym wyraźnie informując, ponieważ ekonomiczny 

rachunek takiego działania okaże się dla niej dodatni. Czy wtedy Narodowy Bank Polski 

również uzna, że ze względu na przytaczane już wcześniej argumenty będzie to działanie 

legalne?  

 Na wstępie należy zaznaczyć, że dla właściwego omówienia tej sytuacji należy 

poczynić pewne założenia. Po pierwsze w artykule rozpatrywana będzie sytuacja 

dysproporcji podmiotów stosunku prawnego, tj. sytuacji konsumenta w kontaktach z 

przedsiębiorcą, ponieważ ustalenie sposobu płatności w przypadku stosunków pomiędzy 

przedsiębiorcami zależy każdorazowo od woli stron, co nie podlega dyskusji. Po drugie 

należy założyć, że przedsiębiorca w ogóle nie umożliwia uregulowania należności w 

sposób gotówkowy, nie będzie zatem podlegała rozpatrywaniu sytuacja w której sklep 

wielkopowierzchniowy ustanawia pewną ilość kas w których przyjmowane są jedynie 

karty płatnicze. Takie postępowanie jest prawnie indyferentne, a gospodarczo, choćby z 

powodów wymienionych już na wstępie może być korzystne dla przedsiębiorcy. Po 

trzecie, należy pamiętać o tym, że nie będzie odmową przyjęcia płatności gotówką 

skierowanie do specjalistycznych punktów przyjmujących opłaty gotówkowe, jak ma to 

miejsce w przypadku operatorów komórkowych.  

 Przechodząc do analizy prawnej problemu należy w pierwszej kolejności 

odnieść się do norm konstytucyjnych. Już w art. 32 ust 2 możemy znaleźć regulację, 

która znajduje zastosowanie w naszym przypadku, ustrojodawca stwierdza, że nikt nie 

może być dyskryminowany w życiu (…) gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Jak 

bowiem inaczej, niż jako dyskryminację
4
, określić uniemożliwienie zawarcia umowy 

kupna sprzedaży przez niemal ¼ obywateli tylko ze względu na przesłankę nie 

posiadania przez nich konta bankowego?  Pogląd ten wielu osobom może wydawać się 

kontrowersyjny, jednak według mnie jest w pełni uzasadniony. Nie można tu mówić, ani 

o wolności kontraktowania, ani o błędnie pojmowanej zasadzie swobody działalności 

gospodarczej
5
. Nie są one bowiem nieograniczone, a rolą państwa jest w tym wypadku 

dbanie o to, by chronić jednostki słabsze, za jakie europejski system prawny uznaje 

konsumentów. Zatem już sam art. 32 ust 2 Konstytucji mógłby stanowić o tym, że 

odmowa przyjęcia spłaty zobowiązania za pomocą środka płatniczego obowiązującego 

na terenie Rzeczpospolitej byłaby sprzeczna z prawem. Na marginesie należy jednak 

zaznaczyć, że art. 32 jest w doktrynie i orzecznictwie przedmiotem sporu, choć jego 

treść nie budzi raczej wątpliwości, to na skutek linii orzeczniczej Trybunału 

Konstytucyjnego istnieją przesłanki do tego, by twierdzić, że nie może on być 

samodzielnym punktem odniesienia w przypadku kontroli konstytucyjności. Oznacza to, 

                                                 
4 Dyskryminacja oznacza, zatem nienadające się do zaakceptowania tworzenie różnych norm prawnych dla 

podmiotów prawa, które powinny być zaliczone do tej samej klasy (kategorii), albo nierówne traktowanie 

podobnych podmiotów prawa w indywidualnych przypadkach, gdy zróżnicowanie nie znajduje podstaw w 
normach prawnych por. TK 63/07  
5 Autor ma tutaj na myśli przede wszystkim powoływany przez przedsiębiorców argument dotyczący tego, że 

sami mogą decydować o kształcie swej działalności gospodarczej, jest to oczywiście źle pojmowana zasada 
swobody gospodarczej, o czym szerzej piszą autorzy omawiający teorię swobód cząstkowych składających się 

na zasadę swobody działalności gospodarczej m.in. por. J.Kołacz, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny, zeszyt 2/2008, str. 79.  
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że skarżący musi, w opinii Trybunału, wskazać na podmiotowe prawo, wolność lub 

obowiązek o charakterze konstytucyjnym, w zakresie których zasada zawarta w tym 

artykule została naruszona. Jest to pogląd kontrowersyjny, kontestowany w doktrynie 

przez rozmaitych autorów
6
. W przypadku braku innych przepisów stanowiących pole 

ochronne dla naszych interesów można by posłużyć się normą zawartą w tym artykule 

dla wszczęcia kontroli konstytucyjności.  

 Co dla wielu zaskakujące, ustawa zasadnicza ani razu nie nazywa polskiej 

waluty złotym polskim. Owszem, w art. 227 ust. 1 ustrojodawca określa, że Narodowy 

Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza, ale nie nazywa go, ani nie 

określa. W tym samym ustępie nadano NBP wyłączne prawo emisji narodowej waluty, 

zaś w art. 227 ust. 7 umieszczono odesłanie do ustawy, która to ma za zadanie 

doprecyzować zagadnienia dotyczące banku państwowego. Właśnie w tej ustawie 

znajdziemy najbardziej istotne rozwiązania, które całkowicie uniemożliwiają eliminację 

płatności gotówkowych z obrotu prawnego. Pierwsza regulacja to art. 31 ustawy o 

Narodowym Banku Polskim
7
, to właśnie w nim określono, że znakami pieniężnymi 

Rzeczpospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze. W 

połączeniu z treścią art. 32 tej samej ustawy, który brzmi: „Znaki pieniężne emitowane 

przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.” 

możemy stwierdzić, że środkami płatniczymi na terenie naszego kraju są złotówki i 

grosze. Oznacza to, że mają one moc umarzania zobowiązań pieniężnych, uwalniającą 

nas od ciążącego na nas obowiązku płatności. Przekładając zaś język prawniczy na 

sytuację życia codziennego można to twierdzenie sprowadzić do najprostszych 

przykładów, takich jak zapłata za zakupy w sklepie, czy uiszczenie opłaty za bilet 

kolejowy w kasie dworca. Każdą z tych czynności, o ile oczywiście znajdujemy się na 

ternie Rzeczpospolitej Polskiej, możemy wykonać za pomocą złotych i groszy. Co 

więcej, owa moc umarzania zobowiązań pieniężnych jest mocą przymusową, jak 

stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale o sygnaturze III CZP 81/01: Zgodnie z art. 32 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938 

ze zm.), emitowane przez ten Bank znaki pieniężne mają moc umarzania zobowiązań 

pieniężnych na obszarze Polski, czyli - innymi słowy - istnieje obowiązek przyjmowania 

wspomnianych znaków, jako prawnego środka płatniczego.
8
  Co jednoznacznie 

warunkuje konieczność przyjęcia przez stronę umowy płatności uiszczonej w złotych 

polskich, choćby nie było takiej woli. W dalszej części uchwały sędziowie podkreślają 

taką konieczność poprzez stwierdzenie, a contrario, że stąd, że tylko znaki pieniężne 

emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym na obszarze 

Polski, wynika, iż wierzyciel nie ma obowiązku przyjmowania zapłaty za pomocą 

rozliczeń bezgotówkowych bez swej zgody. Sąd Najwyższy dość klarownie określił 

zatem, że sam art. 32 ustawy o NBP jest podstawą do tego by uznać, że każde 

zobowiązanie pieniężne, zawierane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej może być 

                                                 
6 Por. L. Jamróz, Skarga konstytucyjna. Wstępne rozpoznanie, Białystok 2011, wydawnictwo Temida2, str. 
200. 
7 Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013r.poz. 908, z późn. zm.) 
8 Uchwała Sądu Najwyższego z 14 lutego 2002r., III CZP 81/01  
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spłacone za pomocą polskich znaków pieniężnych, choćby druga strona tego 

zobowiązania nie miała takiej woli. Podobnie wypowiada się doktryna. D. Wojtczak-

Samoraj
9
 podkreśla nieuchronność umorzenia zobowiązania w skutek wręczenia znaków 

pieniężnych odpowiedniej wartości, również M.Olechowski
10

 ma takie samo zdanie. Nie 

ma zatem wątpliwości, że wbrew opinii zaprezentowanej przez Narodowy Bank Polski 

moc prawna znaków pieniężnych zdecydowanie nadaje im przymiotu przymusowego 

umarzania zobowiązań, a ten kto odmawia ich przyjęcia na poczet spłaty zobowiązania, 

choćby informował o tym w sposób wyraźny i jasny, postępuje bezprawnie. Co zatem 

można by zrobić, gdy spotkamy się z taką sytuacją? Jeżeli założymy, że znajdujemy się 

w omawianej w artykule pozycji konsumenta, możemy wezwać policję. Wynika to z 

unormowań Kodeksu Wykroczeń, konkretnie zaś artykułu 135 owej ustawy
11

 w 

brzmieniu: „Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu 

detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar 

przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży 

takiego towaru, podlega karze grzywny.”. Jeżeli bowiem przedsiębiorca, lub jego 

pracownik odmawia nam sprzedaży towaru ze względu na wybrany przez nas sposób 

zapłaty, tj. płatność znakami pieniężnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej, to odmawia on tej sprzedaży bez uzasadnionej przyczyny, ponieważ jak już 

zostało omówione znaki pieniężne mają przymiot przymusowości umarzania 

zobowiązań. W tym miejscu należy poczynić pewną uwagę. Jak wiemy z cytowanego 

już art. 31 ustawy, znakami pieniężnymi są nie tylko banknoty, ale i monety. W ostatnim 

czasie pojawiały się sytuacje, w których niektóre placówki, nawet bankowe, odmawiały 

konsumentom możliwości uiszczenia płatności za pomocą monet o niskich nominałach. 

Jak widać ustawodawca, nie różnicuje banknotów i monet. Obie formy znaków 

pieniężnych, oczywiście z uwzględnieniem ich wartości nominalnej, mają taką samą 

moc prawną jeżeli chodzi o umarzanie zobowiązań pieniężnych, zatem odmowa 

przyjęcia odliczonej kwoty pieniężnej ze względu na zbyt niskie nominały nie znajduje 

podstawy prawnej. Zupełnie inaczej rysuje się sytuacja w przypadku kwoty którą 

chcemy uiścić za pomocą wysokich nominałów, a nie jest ona odliczona, czyli problemu 

odmowy sprzedaży towaru w przypadku niemożności wydania przez sprzedawcę 

„reszty”. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć takiej płatności, jeżeli nie będzie nam w 

stanie wydać różnicy pomiędzy kwotą zobowiązania a uiszczoną przez nas sumą. 

Wynika to z uregulowań art. 535 Kodeksu Cywilnego
12

 w związku z art. 3ust. 1 pkt.1 

ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług
13
. Pierwszy z przepisów nakłada na 

kupującego obowiązek zapłaty ustalonej ze sprzedawcą ceny (w zamian za przeniesienie 

własności rzeczy), drugi zaś objaśnia czym w rozumieniu przepisów prawa jest cena, 

tzn. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 

                                                 
9 D.Wojtczak-Samoraj [w:] Ustawa o Narodowym Banku Polskim – Komentarz, pod red. P.Zawadzkiej, 
LexisNexis, Warszawa 2014  
10 M.Olechowski, Normatywne podstawy przymusowego umarzania zobowiązań pieniężnych, Państwo i 

Prawo 2004, zeszyt 5, strona od 67. 
11 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.- Kodeks Wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114) 
12 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) 
13 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. - o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz. 915) 
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zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, z czego jasno wynika, że obowiązek 

zapłaty ceny (a zarazem odpowiedniego jej uiszczenia) spoczywa na kupującym.  

 Co dzieje się jeżeli mamy do czynienia nie ze stosunkiem konsument-

przedsiębiorca a umową dwóch osób fizycznych? Również na taką sytuację 

ustawodawca jest przygotowany. Jak słusznie zauważa D. Wojtczak-Samoraj
14

 

wierzyciel odmawiając przyjęcia świadczenia popada w zwłokę, co wynika wprost z art. 

486 § 2 Kodeksu Cywilnego
15
. Jakie są skutki takiego stanu rzeczy obrazuje § 1 tego 

samego przepisu. Dłużnik może żądać naprawienia szkody, która powstała wskutek nie 

przyjęcia świadczenia przez wierzyciela a także może złożyć przedmiot świadczenia do 

depozytu sądowego, aby uniknąć negatywnych konsekwencji utraty lub uszkodzenia 

znaków pieniężnych. Jak zatem widać regulacja art. 32 ustawy o Narodowym Banku 

Polskim rozciąga się nie tylko na stosunki konsumenckie, ale na cały system prawny. 

Należy jednak zaznaczyć, że mogą istnieć przepisy szczególne, które będą inaczej 

regulowały kwestię świadczeń pieniężnych. Przykładowo w przypadku przedsiębiorców 

istnieje uregulowanie ustawy o swobodzie gospodarczej zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 2
16

 

tejże, które nakazuje dokonywania płatności pomiędzy przedsiębiorcami w kwocie 

przewyższającej 15 tysięcy euro jedynie za pomocą rachunków bankowych (choć 

ustawodawca uznał, że za złamanie tego nakazu nie będzie groziła żadna kara). Co 

więcej planowana jest już zmiana tej ustawy obniżająca próg transakcji gotówkowych 

między przedsiębiorcami do 15 tysięcy złotych.  

 Na koniec niniejszych rozważań warto wspomnieć o sytuacji pojawiającej się 

niejako przy okazji kwestii rozpatrywania omawianego problemu. Jest to mianowicie 

dodatkowa opłata pobierana przez niektóre podmioty gospodarcze w przypadku 

uiszczania zapłaty ceny za pomocą pieniądza gotówkowego. Dzieje się tak głównie w 

przypadku umów zawieranych z klubami sportowymi, które najchętniej korzystają z 

opcji comiesięcznego obciążania karty płatniczej. Oczywiście w tym wypadku podstawą 

do naliczania dodatkowej opłaty może być umowa zawarta z klubem (za daną formę 

płatności może być naliczany rabat, który nie jest uwzględniany przy uiszczaniu opłaty 

gotówką). Jeżeli jednak w jej treści nie została zawarta żadna przesłanka do 

dodatkowego obciążania naszego budżetu to z pewnością można stać na stanowisku, iż 

podana w umowie opłata jest ceną końcową, a wszelkie próby doliczenia do nich innych 

kwot są bezprawne, zaś samo uiszczenie opłaty w formie gotówkowej musi być 

zaakceptowane na podstawie podanych już wcześniej przepisów.  

  

 

Podsumowanie 

Podsumowując należy podkreślić, że choć obecnie problem opisywany w artykule 

występuje niezwykle rzadko, to z pewnością nie jest abstrakcyjny. Należy mieć na 

uwadze, z powodów wymienionych już na wstępie, że będzie on się nasilał, a w 

                                                 
14 D.Wojtczak-Samoraj [w:] Ustawa o Narodowym Banku Polskim – Komentarz, pod red. P.Zawadzkiej, 
LexisNexis, Warszawa 2014 
15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) 
16 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) 



173 

 

perspektywie kilku następnych lat może prowadzić do wystąpienia w obrocie 

gospodarczym problemów i znacznego ograniczenia dostępu do niektórych dóbr dla 

części obywateli Rzeczpospolitej. Niewątpliwie do sytuacji takiej nie powinno się 

dopuścić, tym bardziej krytycznie należy podejść do stanowiska Narodowego Banku 

Polskiego przytoczonego na wstępie. Można mieć tylko nadzieję, że było ono 

spowodowane niewielką skalą, a tym samym niewielką uciążliwością funkcjonowania 

omawianego zjawiska w tamtym czasie. Jednocześnie cieszy orzecznictwo Sądu 

Najwyższego które jednoznacznie przyznaje znakom pieniężnym przymusową moc 

umarzania zobowiązań. Oczywiście należy zaznaczyć, że polskie rozwiązania prawne w 

tej kwestii są dość elastyczne i nie wpływają znacząco na obrót gospodarczy. Niestety 

większość państw Europy Zachodniej uznała za właściwe znaczne ograniczenie obrotu 

gotówkowego, poprzez wprowadzenie limitu płatności w tej formie również dla 

konsumentów. Krajami tymi są między innymi Włochy, Grecja czy Hiszpania, gdzie 

limity wahają się od 1000 do 2500 euro
17
. Ma to związek z inną strukturą lokowania 

środków niż w Polsce. Jak zostało wykazane na wstępie niemal ¼ obywateli 

Rzeczpospolitej nie korzysta z usług bankowych, tym samym nie ma również dostępu do 

płatności bezgotówkowych. W tej sytuacji i w tym kontekście uznanie odmowy 

płatności gotówkowej za zgodne z prawem byłoby działaniem dyskryminującym.       
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REFUSAL TO ACCEPT CASH PAYMENT IN RELATIONS 

BETWEEN ENTREPRENEUR AND CONSUMER 

 
Summary:  The amount of non-cash transactions in Poland is growing from year to year. Is this 

the end of the traditional forms of payment? How, for such a situation, is prepared our legislator? 

This paper presents an analysis of the current legal status in the context of the acceptation by the 

entrepreneur only cashless forms of payment. The aim of the study is to analyze whether the law 

allows for the refusal to accept a cash payment, if the entrepreneurs doing it in relation to a 

consumer.   

 

Keywords: non-cash transactions, refusal to accept payment in cash, Polish zloty as a means of 

payment 
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Katarzyna Święch- Kujawska – Zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element polityki prorodzinnej 

ZWOLNIENIA PODATKOWE W PODATKU DOCHODOWYM 

OD OSÓB FIZYCZNYCH JAKO ELEMENT POLITYKI 

PRORODZINNEJ 

 

Streszczenie: Podatkiem bezpośrednim o podstawowym znaczeniu dla większości osób 

fizycznych jest podatek dochodowy od osób fizycznych.  Podstawową funkcją tego podatku, 

podobnie zresztą jak i pozostałych pozostaje natomiast realizacja celów fiskalnych. Nie można 

jednak pominąć pozostałych funkcji, tradycyjnie przypisywanych podatkom.  Wśród nich 

wymienić należy przede wszystkim rolę stymulacyjną.  

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie, czy zwolnienia obowiązujące na gruncie ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią faktyczny instrument polityki prorodzinnej. 

 

Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia, polityka prorodzinna. 

 

Uwagi wprowadzające 

Prawo podatkowe, traktowane jako odrębna gałąź prawa zaliczane jest do 

prawa publicznego, które wywołuje daleko idące skutki w sferze finansów prywatnych. 

Zakres i wysokość świadczeń podatkowych bezpośrednio kształtują wysokość zasobów 

finansowych tak poszczególnych podatników, jak i rodziny. Ta ostatnia, na gruncie 

socjologicznym pojmowana jest jako podstawowa mikrostruktura społeczna, która: 

historycznie jest najstarszą formą życia społecznego, o charakterze najbardziej 

powszechnym, jest podstawą istnienia społeczeństwa, na co wskazują wypełniane 

zadania i funkcje
1
. Należy podkreślić, że pomimo wskazanych istotnych walorów 

rodziny w życiu społecznym, na gruncie prawodawstwa nie podjęto próby 

sformułowania jej definicji legalnej. W literaturze prawniczej podkreśla się jedynie, że 

termin „rodzina” wskazuje na osoby pochodzące od siebie (rodzić) albo od wspólnego 

przodka. W najszerszym ujęciu tworzą ją wszystkie osoby ze sobą spokrewnione, 

małżonkowie oraz powinowaci
2
. Rola tak pojmowanej grupy społecznej jest 

niepodważalna. Stąd też szereg regulacji prawnych odnosi się do niej w bezpośredni lub 

pośredni sposób. Równocześnie niekorzystne zmiany demograficzne wymagają 

podejmowania działań ukierunkowanych na poprawę lub przynajmniej minimalizację 

tych następstw. Podstawową sferą aktywności państwa (ewentualnie samorządu 

terytorialnego) w tym zakresie jest prowadzenie polityki prorodzinnej
3
. Jej 

                                                 
1S. Kosiński, Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa 1987, s. 161. 
2 T. Smyczyński, Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne, (w:) System Prawa Prywatnego, Tom 11, Prawo 
rodzinne i opiekuńcze, pod red. T. Smyczyńskiego, CH Beck, Warszawa 2009, s. 2 – 3. 
3 Por. B. Balcerzak – Paradowska, Polityka rodzinna w Polsce w XXI wieku, (w:) Rodzina. Etyka. Ekonomia, 

pod red. R. Horodeńskiego, E. Ozorowskiego,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 
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podstawowym celem jest kreowanie takich mechanizmów, które sprzyjają zakładaniu i 

niezakłóconemu funkcjonowaniu rodzin. Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy 

możliwa jest realizacja wskazanych założeń przy zastosowaniu instrumentów i instytucji 

podatkowych. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania uczyniono w związku z tym ustalenie, 

czy i w jakim zakresie system podatkowy winien i jest wykorzystywany do realizacji 

pozapodatkowych celów opodatkowania. Ze względu na wytyczone ramy,  studium musi 

zostać ograniczone do jednego jedynie elementu konstrukcji podatku, jakim są 

zwolnienia podatkowe a analizie poddano jedynie wybrany podatek współczesnego 

systemu podatkowego. Wybór ten nie jest przy tym przypadkowy – podyktowany został 

wytyczonym zakresem badania, uwzględniającym powszechność wskazanego 

świadczenia podatkowego. 

 

Zwolnienia podatkowe jako element struktury podatku 

W konstrukcji każdego podatku wyróżnia się jego elementy konstrukcyjne i 

tradycyjnie dokonuje się ich podziału na obligatoryjne i fakultatywne
4
.  Do drugiej 

grupy zalicza się m.in. zwolnienia i ulgi podatkowe. W tym miejscu należy wyraźnie 

podkreślić, że pomimo szeregu podobieństw, zwłaszcza w sferze skutków zastosowania, 

są one odrębnymi instytucjami prawa podatkowego. Zarówno ulgi jak i zwolnienia 

podatkowe wpływają na redukcję lub eliminację obciążenia podatkowego, stąd 

traktowane są jako preferencje podatkowe. Nie dokonując szczegółowej charakterystyki 

ulg podatkowych, jako wykraczającej poza zakreślone ramy opracowania, należy 

odnieść się cech typowych dla zwolnień podatkowych. 

Warto przy tym sięgnąć do etymologii tego pojęcia. I tak, słowo „zwolnienie” 

wywodzi się od słowa „wola”, oznaczającego m.in. świeżo lokowaną osadę zwolnioną 

od danin na kilkanaście lat. Podobne znaczenie należy przypisać słowu „ulga” 

wywodzącemu się od słowa „lekki” (legki, lżejszy), które również odnosiło się do wsi 

zakładanych na „nowym korzeniu” i wolnych na kilkanaście lat od wszelkich 

czynszów
5
. 

Zwolnienia podatkowe traktowane jako element konstrukcyjny podatku są bezpośrednio 

związane z innymi jego częściami, a mianowicie z jego podmiotami lub przedmiotami. 

W związku z tym wyróżnić można zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe (występują 

też zwolnienia o charakterze mieszanym, podmiotowo – przedmiotowym, ale nie 

stanowią one odrębnej kategorii). Jak już zasygnalizowano nazywane są elementami 

fakultatywnymi jako, że nie są elementami, które muszą wystąpić w konstrukcji 

podatku; możliwy jest bowiem jego wymiar i pobór mimo braku tych komponentów w 

                                                                                                                         
Białystok 2005, s. 106; A. Gomułowicz, Polityka finansowa państwa wobec rodziny „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1985, z. 2, s. 103 i nast. 
4 A. Kostecki, Elementy konstrukcji instytucji podatku, (w:) System instytucji prawno – finansowych PRL, t.III, 

Ossolineum 1985, s. 153; niekiedy przyjmuje się, że zwolnienie podatkowe nie są odrębnym elementem 
konstrukcyjnym podatku, por. W. Nykiel, Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, ABC, Warszawa 

2002, s. 14. 
5 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s. 293 i 630. 
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jego konstrukcji. Przyznać jednak należy, że w praktyce, w ustawodawstwie polskim nie 

ma podatku, w którym nie funkcjonowałoby przynajmniej jedno z wymienionych 

zwolnień. Zwolnienia  podatkowe „korygują” takie elementy jak podmiot 

opodatkowania bądź przedmiot opodatkowania, w ten sposób, że wyłączają z zakresu 

podmiotowego lub przedmiotowego podatku pewne kategorie podmiotów bądź 

przedmiotów. W tym znaczeniu statuują wyjątki od zasad ogólnych co do kręgu 

podmiotów i przedmiotów podlegających danej ustawie podatkowej, w stosunku do 

których nie powstaje obowiązek podatkowy. 

Wymienione wyżej cechy charakterystyczne zwolnień podatkowych dały podstawę do 

skonstruowania następujących formuł 
6
: 

 1) formuła opisująca zwolnienia podmiotowe  

- podatkowi p podlegają podmioty  P, 

- zwalnia się od podatku p podmioty P o cechach z (Pz) 

zakres podmiotowy można tu przedstawić jako: zakres podmiotowy = P- Pz 

 2) formuła opisująca zwolnienia przedmiotowe 

- opodatkowaniu podatkiem p podlegają sytuacje S, 

- zwalnia się od podatku p sytuację S o cechach z (Sz) 

      zakres przedmiotowy można tu przedstawić jako: zakres przedmiotowy = S-Sz 

Analizując akty prawne zaliczane do materii szczegółowego prawa podatkowego 

zauważyć można, że częściej stosowane są zwolnienia o charakterze przedmiotowym, co 

spowodowane jest przede wszystkim uznawaniem za przedmiot opodatkowania 

„obiektów” o dużej pojemności znaczeniowej
7
. 

W praktyce kreując dane zwolnienie podatkowe ustawodawca z reguły posługuje się 

sformułowaniami: „zwalnia się od podatku...”, „wolne od podatku są...” 

Wywodząc z kolei z istoty podatku jego generalny charakter, oznaczający powinność 

określenia podmiotu opodatkowania w sposób ogólny, a jego przedmiotu w sposób 

abstrakcyjny, należy przyjąć, że również w ten sposób powinny być konstruowane 

wszelkie zwolnienia podatkowe. Jak zaznaczono na wstępie, motywy stosowania 

charakteryzowanej instytucji mogą być różne, a zależą przede wszystkim od rodzaju 

zwolnienia i od charakteru podatku, są także odzwierciedleniem aktualnej polityki 

podatkowej państwa.  

Stosowanie wszelkich preferencji podatkowych ( a zatem także zwolnień) najczęściej 

jest reglamentowane przez ustawodawcę. Ograniczenia w tym przypadku mogą polegać 

na m.in. konieczności dokumentowania zdarzeń podlegających zwolnieniu, ograniczeniu 

kręgu podmiotów lub przedmiotów podlegających uprzywilejowanemu traktowaniu itp. 

W tym miejscu opracowania należy także zwrócić uwagę na zbliżoną do 

omawianej instytucję, a dotyczącą wyłączeń z opodatkowania pewnych podmiotów bądź 

sytuacji. Chociaż skutek jej jest identyczny jak przy zastosowaniu zwolnienia, to jednak 

nie sposób utożsamiać zwolnienia z wyłączeniem. To ostatnie powoduje bowiem 

                                                 
6 W. Nykiel, op. cit., s.174-175. 
7 A. Kostecki, op. cit, s.172. 
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„niepodleganie” przepisom danej ustawy podatkowej (wyłączona sytuacja najczęściej 

jest po prostu objęta przepisami innej ustawy podatkowej).  

 

Zwolnienia „prorodzinne” na gruncie podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

Przegląd obowiązujących w polskim systemie podatkowym zwolnień 

podatkowych o charakterze prorodzinnym należy ograniczyć, ze względu na zakreślony 

temat opracowania, od analizy pod tym kątem ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych
8
. Wybór wskazanego podatku, jak już zaznaczono, wynika z powszechności 

tego świadczenia i jego realnego wpływu na sytuację finansową rodzin polskich. Należy 

przy tym podkreślić, że zwolnienia są tylko jednym z determinantów kształtujących 

wysokość obciążenia dochodów osób fizycznych podatkiem. Mogą więc pełnić rolę 

„uzupełniającą” w realizacji polityki podatkowej wobec rodziny. Rola ta jest jednak 

niezaprzeczalna ale i polemiczna
9
. Uprzedzając dalsze rozważania należy podnieść, że 

zasadniczym mankamentem regulacji prawnych odnoszących się do zwolnień w podatku 

dochodowym od osób fizycznych jest brak ich stabilności oraz precyzji.  

Katalog wskazanych preferencji podatkowych jest przy tym wyjątkowo szeroki 

przy tym nieuporządkowany, stąd też w literaturze przedmiotu dokonuje się ich 

generalnej typizacji, pozwalającej na wskazanie 
10

 : 

1) zwolnień o charakterze socjalnym, 

2) zwolnień związanych z odszkodowaniami i rekompensatami, 

3) zwolnień związanych z wygranymi, 

4) zwolnień odnoszących się do korzyści osiąganych przez pracownika, 

5) zwolnień stypendiów, 

6) zwolnień nagród, 

7) innych zwolnień. 

Warto natomiast nadmienić, że są to zwolnienia obowiązujące z mocy samego prawa, 

stosowanie ich nie wymaga bowiem zgody organu podatkowego
11

. 

Dokonanie powyższego podziału pozwala na sformułowanie wniosku, że w zasadzie 

każde zwolnienie w podatku dochodowym wpływa na sytuację podatkową osób bliskich 

w związku z czym zasadny jest dodatkowy podział na preferencje bezpośrednio lub 

pośrednio odnoszące się do rodziny. 

                                                 
8 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z 
późn.zm.). 
9 Por. J. Głuchowski, Ustawowe ulgi i zwolnienia w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych: ewolucja, stan 

i ocena, (w:) Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, pod redakcją naukową W. Miemiec. 
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2009, s. 182 i nast; P. 

Smoleń, Kontrowersje dotyczące koncepcji prorodzinnej reformy prawa podatkowego, (w:) Kierunki reformy 

polskiego systemu podatkowego, pod red. A. Pomorskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 202 i nast. 
10  Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 435 i nast; por. B. Boberski, J. Boberski, 

Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, Infor, Warszawa 2006, s. 3. 
11 J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 154. 
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Za jedną z najważniejszych w tym zakresie uznać można regulację z art. 21 ust. 

1 pkt 127 ustawy. Zgodnie z literalnym brzmieniem powołanego przepisu, wolne od 

podatku dochodowego są alimenty
12

: 

1)  na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na 

wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) 

pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 

2)  na rzecz innych osób niż wyżej wymienione, otrzymane na podstawie wyroku sądu 

lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Jak się 

przyjmuje, dla zastosowania tego zwolnienia nie jest istotna kwota alimentów 

wypłacona w danym miesiącu, ale miesięczna kwota zasądzonych alimentów
13

. 

Ratio legis powołanego rozwiązania prawnego sprowadza się do uznania, że 

ustawodawca respektuje funkcję alimentów przyjmowaną na gruncie prawa rodzinnego, 

nie przypisując im funkcji dochodowej.  Obowiązek alimentacyjny jest bowiem 

wyrazem solidarności rodzinnej i ma silne oparcie w nakazach moralnych. Najogólniej 

można przyjąć, że jest to prawny obowiązek pomocy osobom słabszym i niemogącym 

się samodzielnie utrzymać
14

.  

Obowiązki alimentacyjne powstają wobec tego z mocy prawa, a ich istnienie i zakres 

regulują normy bezwzględnie obowiązujące, które nie pozwalają stronom na swobodne 

kształtowanie treści łączącego ich stosunku prawnego. Wskazują też tego spośród 

członków rodziny, który zobowiązany jest do łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, 

oraz określają reguły powstania obowiązku osób zobowiązanych w dalszej kolejności. 

Orzeczenie sądu w sprawie o alimenty nie kreuje więc tego obowiązku, lecz 

konkretyzuje go, wskazując strony stosunku alimentacyjnoprawnego, jego zakres i 

sposób realizacji
15

  

Jednocześnie podkreślić należy, że odmienne skutki podatkowe wywiera otrzymywanie 

świadczeń na zaspokajanie potrzeb rodziny (objętych wspólnością majątkową 

małżeńską), w związku z czym nie mogą być one utożsamiane z alimentami, o których 

mowa na gruncie cytowanego artykułu ustawy
16

.  

Komentując przytoczony przepis należy poza tym zauważyć, że jak przyjęto w jednym z 

wyroków sądu administracyjnego, dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 

21 ust. 1 pkt 127 lit. a u.p.d.o.f. istotne znaczenie ma termin otrzymania lub postawienia 

                                                 
12 W wyroku WSA z dnia 14 lipca 2004 r., III SA 1111/03, „POP” 2005, Nr 4, poz. 99, uznano że przyznane 
świadczenie na poczet zabezpieczenia alimentów w okresie trwania sprawy rozwodowej ma również charakter 

alimentacyjny i stanowi dla małżonka, który z niego korzysta źródło przychodów; por.: M. Goettel, Glosa do 
wyroku WSA z dnia 14 lipca 2004 (III SA 1111/03), „OSP” 2006, z.4, poz. 46; G. Dudar, Glosa do wyroku 

WSA z dnia 14 lipca 2004 (III SA 1111/03), „POP” 2006, Nr 4, s. 310 i nast. 
13 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 r., IPPB2/415-
312/10-2/AS, www.mf.gov.pl.; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 

października 2010 r. , ILPB2/415-859/10-2/JK. 
14 T. Smyczyński, Obowiązek alimentacyjny, (w:) System Prawa Prywatnego, Tom 12 Prawo rodzinne i 
opiekuńcze, pod red. T. Smyczyńskiego, CH Beck, Warszawa 2003, s. 685; por. W. Wójtowicz, Problem 

opodatkowania alimentów, (w:) Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, 

Zapol, Szczecin 2005, s. 209 i nast. 
15nM. Andrzejewski, Komentarz do art. 128, (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki i 

T. Sokołowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 731. 
16 Wyrok WSA z dnia 29 września 2015 r., I SA/Gd 569/15, www.orzeczenia-nsa.gov.pl. 
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do dyspozycji podatnika pieniędzy (wartości pieniężnych) z tytułu alimentów, nie zaś 

termin wydania orzeczenia zasądzającego alimenty na rzecz podatnika. Zatem w 

sytuacji, gdy w chwili otrzymania lub postawienia do dyspozycji dziecka (podatnika) 

alimentów ukończyło ono 25 rok życia, to przy założeniu że nie otrzymuje zasiłku 

(dodatku) pielęgnacyjnego lub renty socjalnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

przychód taki nie jest wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na podstawie tego przepisu. Natomiast przychód ten może być wolny od 

opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b u.p.d.o.f., to jest 

do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł
17

. 

Przyjąć również należy, że zwolnieniu podlegają alimenty a nie odsetki od zaległych 

alimentów
18

.  

 Nie mniej istotne znaczenie, z punktu widzenia dochodów rodziny, ma grupa 

zwolnień związanych z otrzymywaniem świadczeń o charakterze socjalnym, z których 

korzystanie w większości przypadków łączone jest ze zdarzeniami uprawniającymi do 

korzystania z pomocy społecznej lub o charakterze typowo rodzinnym lub związanymi – 

zdaniem ustawodawcy- z jej promocją. W katalogu tych preferencji można wymienić 

przykładowo: świadczenia z pomocy społecznej
19
, odprawy pośmiertne i zasiłki 

pogrzebowe, zapomogi wypłacane z funduszu zakładowej lub międzyzakładowej 

organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł, świadczenia rodzinne otrzymane 

na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne 
20

, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie 

odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie 

przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
21
, jednorazowe zasiłki z tytułu 

urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych, dodatki do rent 

rodzinnych dla sierot zupełnych, wypłacone na podstawie odrębnych przepisów
22

, 

świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń 

częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu 

                                                 
17 Wyrok WSA z dnia 23 sierpnia 2013 r.,III SA/Wa 90/13, www.orzeczenia-nsa.gov.pl. 
18 Wyrok WSA z dnia 4 grudnia 2015 r.,I SA/Kr 1670/15, www.orzeczenia-nsa.gov.pl.;wyrok NSA z dnia 26 
sierpnia 2009 r., II FSK 588/08, www.orzeczenia-nsa.gov.pl; wyrok WSA z dnia 3 marca 2008 r., I SA/Gl 

879/07, www.orzeczenia-nsa.gov.pl; wyrok WSA z dnia 27 stycznia 2015 r., I SA/Kr 1142/14, 

www.orzeczenia-nsa.gov.pl; wyrok WSA z dnia 19 listopada 2015 r.,1275/15, www.orzeczenia-nsa.gov.pl; 
uchwała SN z dnia 31 stycznia 1994 r. III CZP 184/93, OSNC 1994 , nr 7-8, poz. 155. 
19 Za pomoc społeczną uznać należy jedynie pomoc udzielaną na podstawie ustawy o pomocy społecznej; B. 

Boberski, J. Boberski, Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, Infor, Warszawa 2006,s. 201. 
20 Został wyrażony pogląd, że kwoty dodatku pielęgnacyjnego uzyskane w danym roku podatkowym, nie 

powinny być w ogóle uwzględniane w zeznaniu podatkowym – wyrok WSA z dnia 18 sierpnia 2009 r., I 

SA/Bk 161/09, LEX nr 519454. 
21 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195). 
22 Art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 748 z późn.zm.). 
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mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, o których mowa we wskazanych regulacjach 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
23

.  

 Badanie zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych w aspekcie 

realizacji pozapodatkowych celów opodatkowania pozwala na wyodrębnienie kolejnej 

podgrupy zwolnień socjalnych. Wyróżnianie ich jest zasadne z uwagi na krąg adresatów, 

którymi są dzieci i młodzież. Podstaw ich wprowadzenia należy upatrywać w przyjęciu 

założenia o konieczności przyczyniania się państwa do rozwoju, zarówno 

intelektualnego jak i fizycznego tych osób, co równocześnie wzmacnia potencjał 

rodziny. Zwolnieniom tym można przypisać również funkcję stymulacyjną. Z tych 

względów należy ocenić je jednoznacznie pozytywnie. Do wskazanej kategorii zaliczyć 

należy m.in. zwolnienia: dopłat do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty 

prowadzące działalność  w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i 

zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w 

placówkach leczniczo – sanatoryjnych, rehabilitacyjno – szkoleniowych i leczniczo – 

opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu 

– dzieci  i młodzieży do lat 18 – z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez 

właściwego ministra niezależnie od ich wysokości a z innych źródeł – do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł; wygranych i nagród otrzymanych 

przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na 

podstawie przepisów o systemie oświaty; stypendiów dla uczniów i studentów, których 

wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendiów dla uczniów i studentów 

przyznanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie
24
, na podstawie regulaminów zatwierdzonych 

przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, 

środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w 

pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku 

podatkowym kwoty 3.800 zł, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków; 

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów 

doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzących z 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego
25

 oraz ze środków 

własnych szkół i uczelni – przyznanych na podstawie przepisów o systemie oświaty, 

                                                 
23 W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 575) zmianie uległo brzmienie wskazanego 

przepisu. Cel zwolnienia nie uległ zmianie. 
24 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 

2016 r. poz. 239 z późn.zm.). 
25 Por. interpretacja indywidualna Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie z dnia 18 maja 2006 r., PDP 
4211/IN/PIT/16/2006, www.mf.gov.pl.; interpretacja indywidualna Naczelnika Urzędu Skarbowego w 

Wyszkowie z dnia 18 maja 2006 r., 1443/PD/41/412/95/06, mf. gov.pl.; interpretacja indywidualna Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 20 sierpnia 2007 r. , US.PDOF/415/10/07, www.mf.gov.pl. 

http://www.mf.gov.pl/
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Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
26

. 

Szczególną kategorię zwolnień o charakterze socjalnym stanowią, preferencje 

adresowane do osób niepełnosprawnych, ewentualnie ich podmiotem są kombatanci lub 

emeryci. Istota wskazanych preferencji podatkowych i ich wpływ na sytuację finansową 

rodziny ( lub szerzej gospodarstwa domowego) wynika przede wszystkim z faktu, że 

osoby niepełnosprawne niejednokrotnie w życiu codziennym korzystają z pomocy 

najbliższych, a nawet jest ona nieodzowna. W tej grupie wymienić przykładowo można 

następujące zwolnienia: rent wypłaconych osobom represjonowanym i członkom ich 

rodzin, przyznanych na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
27

; dodatku kombatanckiego oraz dodatku za 

tajne nauczanie przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów
28

, zwrotu kwoty 

zniżki z tytułu opłacenia przez inwalidę wojennego i wojskowego składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub składki na dobrowolne 

ubezpieczenie casco, otrzymanej od organu rentowego; jak się również wskazuje, w 

trybie art.21 ust 1 pkt 40c, zwolnione od podatku jest świadczenie udzielane przez gminę 

w formie zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, samochodem 

osobowym stanowiącym własność podatnika
29

.  

 Charakteryzując rozwiązania prawne, których istotę stanowi podatkowe 

wsparcie rodziny, nie można pominąć zwolnień związanych z szeroko rozumianym 

budownictwem. Przyjąć bowiem należy, że dobrem materialnym o najistotniejszym 

znaczeniu dla funkcjonowania podstawowej struktury społecznej jest mieszkanie. W 

związku z tym warto wskazać na zwolnienie od podatku dochodowego dopłat do 

oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowanych na podstawie ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
30

. 

Dopłatą, w myśl art. 2 pkt 2 powołanej ustawy, jest część należnych instytucji ustawowo 

upoważnionej do udzielania kredytów odsetek od kredytu preferencyjnego, pokrywaną z 

Funduszu Dopłat. Jeżeli środki Funduszu nie pozwalają na pokrycie tych należności 

wówczas Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca instytucjom udzielającym  kredytów, 

dopłaty z własnych środków, a minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki 

przestrzennej i mieszkaniowej zwraca Bankowi Gospodarstwa Krajowego wypłaconą 

kwotę wraz z odsetkami równymi kosztowi pozyskania przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego tej kwoty. 

Należy przy tym uwzględnić fakt, że ustawa o finansowym wsparciu rodzin w 

nabywaniu własnego mieszkania ma ograniczony zakres podmiotowy, a oprócz tego 

                                                 
26 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz  stopniach i tytule naukowym w 
zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 z późn.zm.). 
27Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst 

jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 840 z późn.zm.). 
28 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1206 z późn. zm.). 
29 Por. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26  kwietnia 2010 r., 
IPPB4/415-119/10-2/SP, www.mf.gov/pl. 
30 Ustawa z dnia 8 września 2006r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania ( tekst 

jedn. Dz. U.  z 2012 r. poz. 90 z późn.zm ). 
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określa dodatkowe warunki uprawniające do korzystania z instytucji dopłat. Przede 

wszystkim mogą być one stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na 

podstawie umowy zawartej z instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów 

przez: oboje małżonków, osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno dziecko 

(wymogi dotyczące dziecka również zostały sprecyzowane w ustawie). Wśród 

warunków formalnych najistotniejsze znaczenie mają m.in. wielkość nabywanego lokalu 

lub budynku i obostrzenie polegające na zakazie posiadania tytułu prawnego do innego 

lokalu (budynku mieszkalnego). Warto dodać, że w tytule tej ustawy użyto zwrotu 

„rodzina” ale w jej przepisach nie zdefiniowano tego pojęcia, lecz wymieniono w jej art. 

3 małżonków lub osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko. 

 

Podsumowanie 

Katalog zwolnień obowiązujących na gruncie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych jest katalogiem szerokim . Pomimo tego tylko w niewielkim stopniu 

mogą być one uznane za instrumenty faktycznie prowadzonej polityki prorodzinnej. 

Do takiego wniosku uprawnia między innymi fakt, że szereg z nich ograniczono 

względnie niską kwotą, od kilku lat niewaloryzowaną, co prowadzi do faktycznego 

wzrostu obciążeń podatkowych. Ponadto poszukiwanie oszczędności w sektorze 

finansów publicznych np. w drodze obniżenia wysokości zasiłków pogrzebowych jest 

dowodem na brak wizji prowadzenia polityki rodzinno – społecznej w państwie. 

Kolejnym nasuwającym się wnioskiem jest stwierdzenie, że rozwiązania mające 

charakter preferencji podatkowych stosowane są najczęściej na wniosek podatnika oraz 

obwarowane szeregiem wymogów formalnych. Poza tym, za uprawnioną uznać należy 

konkluzję, że sformułowania ustawowe nie są w tym zakresie precyzyjne, w związku z 

tym prowadzą do znacznej uznaniowości organów podatkowych. Krytycznie należy 

ocenić również sposób zredagowania art. 21 ustawy. Brak w nim wewnętrznego 

porządku, bowiem jednorodne kategorie dochodów zwolnionych, np. stypendia, zasiłki 

są rozproszone w różnych miejscach. 

Podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest 

aktem prawnym o najistotniejszym znaczeniu dla osób fizycznych, na podstawie którego 

dokonuje się kształtowania dochodów realnych ludności. Przesłanka ta, oraz przyjęcie 

założenia o  racjonalności ustawodawcy, powinny wpływać przede wszystkim na 

stabilność aktu prawnego. Z tego punktu widzenia ustawę można ocenić jednoznacznie 

negatywnie. Zmienność i nieprecyzyjność regulacji są jej zasadniczymi mankamentami 
31

. Dokonywanie częstych i licznych nowelizacji w omawianym zakresie, może 

równocześnie świadczyć o braku precyzyjnie określonych pozapodatkowych celów 

opodatkowania
32
. Należy jednak odnotować, że ulgi podatkowe znacznie częściej i w 

                                                 
31 J. Szołno – Koguc, Polski system podatkowy w kontekście wybranych zasad podatkowych, (w:) Księga 

Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, pod redakcją naukową Wiesławy Miemiec. Stanowienie i 
stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2009, s. 435. 
32 Por. P. Smoleń, Ulgi mieszkaniowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, „Studia z prawa 

wyznaniowego” Nr 1, pod red. A. Mezglewskiego, W. Janigi, Lublin 2000, s. 143 i nast. 
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szerszym wymiarze podlegają modyfikacjom niż zwolnienia podatkowe o charakterze 

socjalnym
33

.           

W związku z tym obowiązujące zwolnienia generalnie należy ocenić 

pozytywnie ale i jednocześnie postulować o konsekwentne posługiwanie się przez 

ustawodawcę tą instytucją, co powinno oznaczać między innymi uporządkowanie i 

ewentualne poszerzenie katalogu zwolnień oraz waloryzację kwot zwolnień 

limitowanych. 
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TAX EXEMPTIONS IN THE PERSONAL INCOME TAX ACT AS 

AN INSTRUMENT OF PRO- FAMILY POLICY 

 
Summary: An essential source in the system of the state budget revenues are public 

levies, and among them the most significant place belongs to taxes. A direct tax with the 

basic importance to most natural persons is the personal income tax. The primary 

function of this tax, similarly to remaining taxes, is its fiscal function. However, the 

remaining functions traditionally attributed to taxes cannot be omitted. Among them a 

stimulation function should be especially mentioned. The aim of this study is to establish 

whether one of the exemptions functioning under the Personal Income Tax Act is 

actually an instrument of pro- family policy. 

 

Keywords: Personal Income Tax, tax exemptions, pro- family policy. 
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Miłosz Kłosowiak 

Miłosz Kłosowiak – Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego a zapewnienie ochrony podatnikowi 

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA 

PODATKOWEGO A ZAPEWNIENIE OCHRONY 

PODATNIKOWI 

 

Streszczenie: Interpretacje podatkowe stanowią konstrukcję chroniącą podatnika. Negatywnie na 

zakres ustanawianej ochrony wpływa kilka czynników. Po 3 miesiącach od otrzymania przez 

organ podatkowy wniosku, jeśli organ nie wyda interpretacji, powstaje interpretacja milcząca. 

Problem milczącej interpretacji wiąże się z rozumieniem pojęcia wydania. Jeśli sąd 

administracyjny chce zmienić zaskarżoną przez podatnika interpretacje na jego niekorzyść, musi 

rozważyć znaczenie zasady zakazu reformationis in peius. 

 

Słowa kluczowe: interpretacje, przepisy prawa podatkowego, wydanie, zmiana 

na niekorzyść 

 

Wprowadzenie 

 Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z urzędowymi 

interpretacjami przepisów prawa podatkowego, które wbrew istocie interpretacji nie 

wpisują się w analizowaną konstrukcję. Godzą w ogólną zasadę zapewniania ochrony 

podatnikowi oraz kształtowania poprzez interpretacje podatkowe zaufania do organów 

podatkowych. Istota interpretacji podatkowych przejawiająca się w ich pomocowym 

oraz gwarancyjnym charakterze zostaje naruszona w kilku obszarach. Przede wszystkim 

jest to wykładnia pojęcia wydania interpretacji oraz rozumienie zasady zakazu 

reformationis in peius. Ponadto, konieczne jest, aby mieć na uwadze, że ustawodawca 

tylko w niewielkim zakresie chroni sytuację podatnika, jeśli interpretacja podatkowa 

potwierdziła jego wcześniejsze postępowanie, a nie staje się wyznacznikiem do 

rozwiązania danego problemu w przyszłości. Rozróżnienie przeprowadzone jest poprzez 

użycie pojęcia momentu wystąpienia skutków podatkowych, które można rozumieć na 

kilka sposobów. 

 

Istota interpretacji przepisów prawa podatkowego 

 Na gruncie prawa administracyjnego jedynym rodzajem wykładni, którego 

dopuszczalne byłoby określenie jako wiążącego, jest wykładnia prawa dokonywana w 

uchwałach podejmowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA). Zgodnie 

z art. 269 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi
1
 (dalej jako: p.p.s.a.), jeżeli jakikolwiek skład sądu 

                                                 
1 Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.  
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administracyjnego nie podziela stanowiska zajętego w uchwale ma obowiązek 

przedstawić powstałe zagadnienie odpowiedniemu składowi NSA. Nadanie uchwałom 

mocy ogólnie wiążącej służy ujednoliceniu nie tylko orzecznictwa NSA, ale także 

wszystkich sądów administracyjnych. Jest to wykładnia wiążąca wyłącznie dla sądów 

administracyjnych, formalnie nie wiąże administracji publicznej czy podatników
2
. W 

pozostałym zakresie wykładnia sądów administracyjnych wiąże tylko w zakresie 

pojedynczej sprawy (art. 153 i art. 190 p.p.s.a.). 

 Konstrukcja interpretacji przepisów prawa podatkowego przewiduje, że nie 

stanowią one wiążącej wykładni prawa. Nie wiążą ani organów podatkowych, ani 

wnioskodawcy
3
. Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa
4
 (dalej jako: o.p.) organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. 

Ponadto, zgodnie z art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego 

postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy. Przytoczone 

powyżej przepisy wskazują ramy prawne działania organów podatkowych. O tym, że 

poglądy prawne organów podatkowych prezentowane w interpretacjach można 

zakwalifikować jako quasi-wiążące, przesądza zasada nieszkodzenia stanowiąca istotę 

omawianej konstrukcji prawnej. Zastosowanie się przez wnioskodawcę do treści 

interpretacji podatkowej, w przypadku jej późniejszej zmiany na niekorzyść lub 

nieuwzględnienia jest podstawą do zwolnienia z zapłaty podatku, w tej wysokości, jaką 

wnioskodawca musiałby zapłacić w wysokości wyższej niż wskazana w interpretacji 

podatkowej (art. 14k o.p.). Indywidualne interpretacje podatkowe, mimo iż są 

publikowane (po anonimizacji – art. 14i § 1 o.p.) mogą wywoływać skutek tylko wobec 

wnioskodawcy. Rocznie wydanych jest około 40 000 indywidualnych interpretacji
5
. 

Występowanie instytucji urzędowej interpretacji prawa na gruncie prawa 

podatkowego wynika niekoniecznie z faktu skomplikowanie tej gałęzi prawa, gdyż wiele 

dziedzin prawa cechuje się bardzo wysokim stopniem specjalizacji, co z okoliczności, iż 

stosującymi prawo podatkowe są praktycznie wszyscy. W szczególności jest to skutek 

przyjętego modelu samoobliczania podatku. Konieczne jest złagodzenie znaczenia 

zasady ignorantia iuris nocet. Zwłaszcza, iż problem przede wszystkim wynika nie z 

nieznajomości prawa, co z trudności w jego interpretacji. Interpretacje urzędowe nie są 

odpowiedzią na nie dające się zrozumieć przepisy przez odbiorców, gdyż takie 

przypadki powinny być oceniane jako naruszenie zasad prawidłowej legislacji, co 

skutkuje uchyleniem przepisów na mocy kontroli konstytucyjnej. Należy podkreślić, że 

instytucja urzędowych interpretacji podatkowych występuje w wielu państwach
6
. 

Obecny kształt regulacji co do jej istoty został wprowadzony od 1 lipca 2007 r. 

                                                 
2 P. Kilim, P. Przydatek, Zmiana z urzędu interpretacji indywidualnej wydanej po wyroku sądu 

administracyjnego, Przegląd Podatkowy 2014, nr 7, s. 40. 
3 W. Nykiel, D. Strzelec, Interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach (2), 
Przegląd Podatkowy 2007, nr 6, s. 35. 
4 Dz. U z 2012 r. poz. 749 ze zm. 
5 E. Ochocka, D. Malinowski, Funkcje indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, Przegląd Podatkowy 
2015, nr 3, s. 3.  
6E. Studzińska-Kleszcz, T. Janicki, Wydawanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego – 

z punktu widzenia organów podatkowych, Przegląd Podatkowy 2014, r. 9, s. 5.  
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Poprzednie rozwiązanie zakładało, że interpretacje podatkowe miały charakter 

postanowień i decyzji, czyli aktów indywidualnego stosowania prawa. Ponadto, były 

wydawane przez liczne organy podatkowe, co powodowało narastanie niespójności 

wykładni. Nie było również możliwości zadawania pytań odnoszących się do stanów 

przyszłych (obecnie przedmiotem wniosku o interpretację może być istniejący stan 

faktyczny lub zdarzenia przyszłe – art. 14b § 3 o.p.)
7
.  

Przed 1 lipca 2007 r. występował problem obecnie rozwiązany w art. 14b § 5 

o.p. Zgodnie z wymienionym przepisem nie wydaje się interpretacji indywidualnej w 

zakresie elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku są przedmiotem 

m.in. toczącego się postępowania podatkowego. Poprzednie brzmienie przepisu nie 

wskazywało na jaki moment należy badać, czy toczy się postępowanie podatkowe. 

Możliwe było, aby organy celowo wszczynały kontrolę po złożeniu wniosku o 

interpretację i na tej podstawie odmawiały wydania interpretacji
8
. 

 

Zastosowanie się do interpretacji przepisów prawa podatkowego 

Wyróżnia się dwie podkategorie zasady nieszkodzenia interpretacji 

podatkowych. Zasada nieszkodzenia w szerokim rozumieniu znajdzie zastosowanie 

wyłącznie, gdy podatnik powstrzyma się od dokonywania działań do momentu 

doręczenia interpretacji podatkowej. Ustawodawca uznał, że jeśli podatnik dopiero w 

oparciu o interpretacje podatkową decyduje o swojej aktywności, to tylko wówczas 

należy mu się pełna ochrona
9
. Zgodnie z art. 14lo.p., jeśli skutki podatkowe związane ze 

zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały 

miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji 

indywidualnej, zastosowanie się do interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty 

podatku. Korzyścią, jaką osiąga podatnik w tym przypadku z zastosowania się do 

interpretacji jest to, że nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa 

skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowania wszczęte w tych sprawach się 

umarza oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę (art. 14k § 3 o.p.). W tym przypadku 

mamy do czynienia z węższym skutkiem ochronnym interpretacji. Wątpliwości budzi w 

jaki sposób określić, czy skutki podatkowe powstały przed czy po doręczeniu 

(opublikowaniu) interpretacji. Należy zauważyć, że przedstawiona konstrukcja 

przewiduje przypadek mówiący, że wnioskodawca zastosował się do interpretacji zanim 

jeszcze ją poznał. Sformułowanie w ten sposób przesłanek z językowego punktu 

widzenia nie jest w pełni poprawne. Przedstawiona sytuacja wystąpi przede wszystkim, 

gdy wnioskodawca najpierw dokona czynności podlegających prawu podatkowemu, a 

dopiero następnie wystąpi o interpretację lub dokona ich w trakcie oczekiwania na 

                                                 
7 W. Nykiel, D. Strzelec, Interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach (1), 

Przegląd Podatkowy 2007, nr 5, s. 35. 
8 Ibidem, s. 38. 
9 W. Nykiel, M. Sęk, Zakres czasowy ochrony przysługującej adresatowi interpretacji indywidualnej 

przepisów prawa podatkowego dotyczącej zdarzeń przyszłych w razie jej zmiany, Kwartalnik Prawa 

Podatkowego 2010, nr 2, s. 12. 
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doręczenie interpretacji, a następnie otrzymana interpretacja będzie wskazywać, że 

stanowisko, które wnioskodawca w niej przedstawił jest prawidłowe.  

 Nie należy utożsamiać momentu wystąpienia skutków podatkowych z 

okolicznością, czy przedmiotem pytania jest stan faktyczny, czy zdarzenie przyszłe
10

. 

Nie można przyjąć, że jeśli wniosek dotyczy stanu faktycznego, to jednocześnie 

oznacza, że skutki podatkowe już wystąpiły. Oceniając, kiedy występują skutki 

podatkowe, możliwe jest wskazanie trzech momentów: powstanie obowiązku 

podatkowego, powstanie zobowiązania podatkowego oraz dzień płatności podatku. W 

ocenie K. Turzyńskiego prawidłowe może być przyjęcie wyłącznie, iż skutki podatkowe 

występują w momencie, kiedy upływa termin zapłaty podatku. Ponieważ dopiero w 

momencie zapłaty następuje realny skutek podatkowy zdarzenia będącego przedmiotem 

wniosku. Ze wskazanych trzech momentów ten jest najbardziej odległy w czasie i tym 

samym najkorzystniejszy dla wnioskodawcy
11

.  

 

Znaczenie pojęcia wydania interpretacji przepisów prawa 

podatkowego 

 Na niekorzyść podatnika rozstrzygnięto wątpliwości, co do problemu kiedy 

powstaje milcząca interpretacja. Zgodnie z art. 14o § 1 o.p. w razie niewydania 

interpretacji indywidualnej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, uznaje 

się, że w dniu następującym po dniu,  w którym upłynął termin wydania interpretacji, 

została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w 

pełnym zakresie. Inaczej niż w przypadku art. 14l o.p., gdzie przepis wprost mówi o 

doręczeniu interpretacji, przepis art. 14o § 1 o.p. posługuje się terminem niewydania 

interpretacji. Na gruncie przepisów sprzed 1 lipca 2007 r. jednoznacznie rozstrzygnięto, 

że należy rozumieć przez ten termin brak doręczenia interpretacji wnioskodawcy w 

terminie 3 miesięcy
12
. Marginalizację instytucji milczącej interpretacji przyniosła 

zmiana linii orzeczniczej wraz z wprowadzeniem nowych przepisów – mimo że te w 

analizowanym zakresie były tożsame z poprzednio obowiązującymi. W uchwale NSA z 

dnia 14 grudnia 2009 r.
13

 przyjęto, że niewydanie interpretacji nie oznacza braku jej 

doręczenia. Pojęcie wydania należy rozumieć jako sporządzenie i podpisanie 

interpretacji. NSA wskazał, że kierując się wykładnią językową, nie można utożsamiać 

pojęcia doręczenia, występującego m.in. w art. 14l o.p. z terminem niewydania z art. 14o 

§ 1 o.p. Z racji na niesprawny system wydawania interpretacji podatkowych i fakt, że co 

roku kierowanych jest kilkadziesiąt tysięcy wniosków, orzeczenie to nie tyle miało na 

celu interpretację przepisów, co uchronienie Ministra Finansów przed powstaniem 

ogromnej ilości milczących interpretacji. Należy podkreślić, że Minister Finansów ma 

prawną możliwość zmian wszystkich interpretacji, w tym także interpretacji milczących 

                                                 
10 K. Turzyński, Zakres ochrony podatnika uzyskującego interpretację przepisów prawa podatkowego, Monitor 

Podatkowy 2012, nr 6, Czasopisma online.  
11Ibidem. 
12 Uchwała NSA z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. I FPS 2/08, Centralna Baza Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych (dalej: CBOSA). 
13 Uchwała NSA z dnia 14 grudnia 2009 r., sygn. II FPS 7/09, CBOSA. 
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(art. 14e  §  1 pkt 1 o.p.). Co oznacza, iż powstanie milczącej interpretacji nie jest 

tożsame z definitywnym prawnym usankcjonowaniem nieprawidłowego stanowiska 

wnioskodawcy. W zdaniach odrębnych do omawianej uchwały NSA wskazano, że 

przedstawiona wykładnia stanowi przyzwolenie do antydatowania interpretacji. Mimo że 

terminem wydania ma być dzień sporządzenia i podpisania interpretacji, wnioskodawca 

nie ma faktycznych możliwości weryfikacji kiedy to nastąpiło. W zdaniach odrębnych 

zapytano również, dlaczego termin na wydanie interpretacji dla organu (art. 14d  § 1 

o.p.) nie liczy się od dnia sporządzenia i podpisania wniosku przez wnioskodawcę, lecz 

od dnia otrzymania jej przez organ. Powoduje to nieuzasadnioną nierówność stron. 

Utożsamianie pojęcia wydania ze sporządzeniem i podpisaniem interpretacji rodzi po 

stronie wnioskodawcy niebezpieczeństwo, że nie będzie mógł przyjąć, że powstała 

milcząca interpretacja. Jeśli wnioskodawca po upływie terminu 3 miesięcy przyjmie, że 

milcząca interpretacja powstała, zastosuje się do niej, a następnie zostanie doręczona 

interpretacja o odmiennej treści, skutek prawny będzie polegał na tym, że milcząca 

interpretacja nie powstała i wnioskodawca błędnie założył jej powstanie. Problem ten 

stał się przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego
14
. Trybunał Konstytucyjny 

wskazał, że w prawie istnieje luka której usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia 

spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Luka polega na braku urzędowej 

formy zakomunikowania zainteresowanemu o wydaniu (sporządzeniu i podpisaniu) 

interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w terminie określonym w art. 

14d o.p. oraz o pozytywnym lub negatywnym charakterze tej interpretacji.  

 Biorąc pod uwagę zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. 

mające na celu informatyzacje procesu wydawania interpretacji zasadne jest przyjęcie, 

że problem rozróżnienia pojęć doręczenia a wydanie zostanie co najmniej po części 

rozwiązany
15
. Rozwiązanie to jest odpowiedzą na wskazany wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego
16
. Zgodnie z art. 14d § 3 o.p. wnioskodawca może w każdym czasie 

wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej 

w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację 

przekazuje się niezwłocznie, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z tym 

żądaniem przed wydaniem interpretacji indywidualnej – nie później niż w dniu 

roboczym następującym po dniu wydania tej interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w 

sprawie.  

Uprawnionym do wydawania interpretacji podatkowych w sprawach 

indywidualnych jest nie tylko Minister Finansów (art. 14 b § 1 o.p.), ale także wójt  

(burmistrz, prezydent miasta) - art. 14j o.p. (w zakresie podatków i opłat lokalnych). 

Biorąc pod uwagę to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie zawsze będzie 

dysponował odpowiednim aparatem administracyjnym wystarczająco kompetentnym, 

                                                 
14 Wyrok TK z dnia 25 września 2014 r., sygn. K 49/12 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1367). 
15 T. Janicki, W. Morawski, Zmiany w zakresie urzędowych interpretacji prawa podatkowego, Przegląd 
Podatkowy 2015, nr 11, s. 29. 
16 W. Morawski, Wydanie a doręczenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego – Trybunał 

Konstytucyjny pisze kolejny (może nie ostatni) rozdział opowieści…, Przegląd Podatkowy 2015, nr 3, s. 11. 
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aby rozpatrzyć wniosek o interpretację podatkową (przepisy nie przewidują możliwości, 

aby np. wójt mógł zwrócić się do Ministra Finansów o udzielenie pomocy), przede 

wszystkim w zakresie tych interpretacji zasadne jest przypuszczenie o powstawaniu 

milczących interpretacji prawa podatkowego. Wątpliwe jest również, czy milcząca 

interpretacje powstaje, jeśli organ niesłusznie wzywa do uzupełnienia wniosku o 

interpretacje lub wydaje bezprawnie postanowienie o pozostawieniu wniosku bez 

rozpatrzenia
17

. 

 

Rola zasady zakazu reformationis in peius 

 Specyficzny charakter prawny interpretacji podatkowych polegający na ich 

niewiążącym charakterze przekłada się na kontrowersyjną kwestię, czy jedna z reguł 

postępowania sądowo -administracyjnego, jaką jest zasada zakazu reformationis in 

peius,ma zastosowanie do omawianej instytucji. Zgodnie z art. 134 § 2 p.p.s.a. sąd nie 

może orzec na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące 

stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności. Odnosząc się do 

analizowanej problematyki wydana została uchwała NSA z dnia 7 lipca 2014 r.
18

. NSA 

podkreślił, że interpretacje podatkowe stanowią tylko informację o możliwościach 

stosowania materialnego prawa podatkowego oraz związanej z tym wykładni prawa. Jak 

stwierdził Sąd: nie posiadają one mocy formalnie wiążącej adresatów jak i organów 

podatkowych, co powoduje że samoistnie nie oddziaływują bezpośrednio na prawa i 

obowiązki zainteresowanego uzyskaniem interpretacji. Ponadto, podkreślono, że 

interpretacja nie stanowi załatwienia sprawy w zakresie realizacji praw i obowiązków 

podatkowych zainteresowanego. W orzecznictwie występuje niewiele wyroków, w 

których sąd zmienia niekorzystne stanowisko przedstawione w interpretacji Ministra 

Finansów w jeszcze większym stopniu na niekorzyść podatnika. Przykładem takiego 

wyroku jest orzeczenie NSA z dnia 22 listopada 2012 r.
19
. Biorąc pod uwagę, iż rolą 

interpretacji podatkowych jest ochrona praw podatnika i budowanie zaufania do 

państwa, nie jest celowe odejście od zasady zakazu reformationis in peius. Jest to jeden 

ze sposobów ograniczania ilości zaskarżanych interpretacji do sądów. Nie jest to 

prawidłowy sposób odciążania sądów od nadmiernej ilości spraw tej kategorii. Możliwe 

jest jedynie działania ustawodawcy. Od 15 sierpnia 2015 r. wprowadzony został przepis 

art. 57a p.p.s.a. stanowiący, że skarga na pisemną interpretację przepisów prawa 

podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie 

naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej 

oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest 

związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Jest to odejście od 

wskazanej w art. 134 § 1 p.p.s.a. reguły mówiącej, że sąd rozstrzyga w granicach danej 

sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną 

                                                 
17 Zob. szerzej A. Majdańska, Milcząca interpretacja a błędy organu w postępowaniu w sprawie wydania 
interpretacji indywidualnej, Przegląd Podatkowy 2012, nr 9.  
18 Uchwała NSA z dnia 7 lipca 2014 r., sygn. II FPS /14, CBOSA. 
19 Wyrok NSA z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. II FSK 717/11, CBOSA. 
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podstawę prawną. Jak zauważa M. Pogońskiregulacje te mogą doprowadzić do istotnego 

ograniczenia skuteczności rozpatrywania przez sądy administracyjne skarg na 

interpretacje indywidualne, a tym samym naruszać konstytucyjną gwarancję prawa do 

sądu
20

. 

 

Podsumowanie 

 Możliwe jest wskazanie kilku czynników, które negatywnie wpływają na 

spełnianie przez interpretacje podatkowe ich głównego celu jakim jest wspomaganie 

podatnika w prawidłowej wykładni przepisów prawa podatkowego oraz podważają ich 

gwarancyjny charakter. Za niedopuszczalne uznać należy przyjęcie, iż wydanie 

interpretacji podatkowej nie oznacza doręczenia jej podatnikowi. W tym przypadku 

ważka jest rola orzeczenia Trybunały Konstytucyjnego, którego skutkiem jest zmiana 

przepisów od 1 stycznia 2016 r. Nie wpłynęła ona wprost na rozumienie pojęcia wydania 

interpretacji podatkowej, ale umożliwia podatnikowi bieżącą kontrolę działań organu. 

Ustawodawca zagwarantował podatnikom korzystne zasady zaskarżania interpretacji 

podatkowych. Zarówno pod względem kosztów sądowych, jak i formy. Zmiana prawa 

obowiązująca od 15 sierpnia 2015 r. uczyni trudniejszym sporządzenie skargi na 

interpretacje podatkowe i spełni częściowo postulat sądownictwa administracyjnego, aby 

ograniczyć zbyt łagodne zasady zaskarżania interpretacji. Należy ocenić takie 

rozwiązanie negatywnie, gdyż przeczy to istocie pomocniczej roli interpretacji. 

Orzecznictwo przyjęło, że z racji na niewiążący charakter interpretacji podatkowych, nie 

dotyczy ich zasada zakazu reformationis in peius. Ustawodawca wprowadził 

rozróżnienie skutków zastosowania się do interpretacji w zależności od momentu jej 

otrzymania. Skoro podatnik postąpił tak jak stwierdzone jest to w interpretacji, lecz 

zanim ją otrzymał (podatnik antycypował treść urzędowej wykładni przepisów) de lege 

ferendapostulować należy z rezygnacji z tego rozróżnienia. De lege lata wskazane 

byłoby jako moment wystąpienia skutków podatkowych, czyli moment różnicujący 

zakres zastosowanej ochrony podatnika, rozumieć jako termin płatności podatku, nie zaś 

moment powstania obowiązku podatkowego albo zobowiązania podatkowego.  
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the wrong way.  One of the crucial problems is the interpretation of the notion issuing of the 

individual interpretation. Judicature acknowledges the moment of the receiving the interpretation 

by the taxpayer is not important.  
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Adrianna Ogonowska – Opłaty za usuwanie drzew lub krzewów jako źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego 

 

OPŁATY ZA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW JAKO 

ŹRÓDŁO DOCHODU JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 

 

Streszczenie: Opłata za usuwanie drzew i krzewów stanowiąc źródło dochodu jednostek 

samorządu terytorialnego, budzi nadal wiele kontrowersji, choćby z uwagi na jej charakter 

prawny.  W niniejszym opracowaniu zwrócono kompleksową uwagę na obowiązującą regulację 

prawną dotyczącą opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Celem opracowania jest pogłębiona 

analiza jej charakteru prawnego oraz zasad partycypacji jednostek samorządu terytorialnego we 

wpływach z tytułu tej opłaty. Jako podstawową metodę badawczą zastosowano metodę 

prawnoporównawczą, opartą na analizie literatury przedmiotu oraz materiału normatywnego. 

 

Słowa kluczowe: opłaty za usuwanie drzew lub krzewów, opłaty ekologiczne, dochody jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

Wprowadzenie 

 Jednym ze źródeł finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, w 

tym również z zakresu ochrony środowiska, są opłaty. Zgodnie ze stanowiskiem 

utrwalonym w literaturze przedmiotu definiuje się je jako zindywidualizowane zapłaty 

za świadczenia publiczne, które nakładane są przez władzę publiczną celem 

spersonalizowania kosztów konkretnej czynności urzędowej
21
. Na gruncie powyższej 

definicji, opłaty charakteryzuje odpłatność oraz ekwiwalentność. W rezultacie, co do 

zasady wiąże się ona z wzajemnym świadczeniem ze strony podmiotu 

publicznoprawnego na rzecz wnoszącego opłatę
22
. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

istnieją również opłaty nieposiadające wspomnianej cechy. Wówczas świadczenie 

wzajemne nie pojawia się wcale lub czynność administracyjna jedynie częściowo 

posiada charakter ekwiwalentny.  

W chwili obecnej w Polsce niezwykle ważna rolę w realizacji polityki 

ekologicznej państwa odgrywają opłaty ekologiczne, które definiuje się jako płatności 

wykazujące wyraźny związek z ochroną środowiska naturalnego
23

. Analiza literatury 

przedmiotu
24

 pozwala na uznanie za jedną z takich opłat - opłaty za usuwanie drzew i 

krzewów. 

                                                 
21 A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 
45. 
22 A. Barczak, E. Kowalewska, Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska, Warszawa 2015, s 

219. 
23 L. Kłos, I. A. Łucka, Opłaty i podatki ekologiczne po polsku, Warszawa 2011, s. 15. 
24 A. Barczak, E. Kowalewska, op. cit., s. 222, B. Kłyk, L. Kłos, I. A. Łucka, op. cit., s. 17, P. P. Małecki, 

Opłaty ekologiczne w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2007, nr 732, s. 23. 
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Charakter prawny opłaty za usuwanie drzew i krzewów 

Opłata za usuwanie drzew i krzewów, stanowiąca szczególny instrument 

ochrony przyrody, jest pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody
25
. Kwalifikuje się ją do opłat ekologicznych, które obciążają 

korzystanie z zasobów naturalnych
26

. Zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym w 

literaturze przedmiotu i piśmiennictwie, opłacie za usuwanie drzew i krzewów 

przypisuje się charakter ochronny oraz kompensacyjny
27
. Ten rodzaj opłaty ma bowiem 

zapobiegać usuwaniu drzew i krzewów poprzez zniechęcanie do ich usuwania. Należy 

podkreślić, że dobrem chronionym jest wówczas przyroda, którą w tym przypadku 

utożsamia się drzewami i krzewami. Podkreśla się również, że omawiana opłata 

powinna jednocześnie stanowić adekwatną rekompensatę za ubytek w ochronie 

przyrody
28

.   

Kwestię dyskusyjną stanowi charakter prawny opłaty za usuwanie drzew i 

krzewów. Zdaniem jednych jest to opłata w ścisłym tego słowa znaczeniu
29

, natomiast 

niektórzy uważają ten instrument ochrony środowiska za podatek
30
. Do poglądów 

uznających opłatę za usuwanie drzew i krzewów za opłatę o charakterze 

publicznoprawnym przychyla się m. in. B. Rakoczy. W jego ocenie ekwiwalentność w 

analizowanym przypadku przejawia się przede wszystkim w tym, że państwo w zamian 

za opłatę pozwala na korzystanie ze środowiska
31
. W rezultacie podmiot, który uzyskał 

zezwolenie może korzystać z dobra wspólnego. Bez znaczenia pozostaje wówczas fakt, 

że dobro może stanowić przedmiot własności podmiotu, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim
32
. Słusznie podkreśla B. Rakoczy, że wprawdzie państwo lub jednostka 

samorządu terytorialnego, a w analizowanym przypadku gmina, nie spełniają 

świadczenia wzajemnego, a pozostają bierne wobec podmiotu starającego się o 

zezwolenie, niemniej jednak dokonują one tej czynności w imieniu ogółu, mając na 

względzie to, że drzewa i krzewy są dobrem wspólnym
33

. Natomiast zdaniem K. 

Gruszeckiego w przypadku opłaty za usuwanie drzew i krzewów nie występuje element 

wzajemności, trudno bowiem przyjąć, że ekwiwalentem tego świadczenia jest zgoda na 

emisję do środowiska
34
. Autor ten uzasadniając swoją opinię wskazuje, że państwo nie 

jest twórcą środowiska, zaś jedynie stara się nim racjonalnie gospodarować
35

. Podobne 

                                                 
25 Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm., zwana dalej: „u.o.p.”. 
26 M. Mazurkiewicz, Opłaty i kary pieniężne w systemie ochrony środowiska w Polsce (struktura prawna i 

funkcje), ,,Acta Universitas Wratislaviensis” 1986, nr 932, s. 37.  
27 E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski, Prawo finansowe, Warszawa 2013, s. 470.  
28 Ibidem.  
29 B. Rakoczy, Usuwanie drzew i krzewów, dostęp LEX/el. 2013. 
30 K. Gruszecki, Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, dostęp LEX/el. 2010. 
31 B. Rakoczy, Usuwanie drzew i krzewów, dostęp LEX/el. 2013. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem.  
34 K. Gruszecki, Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, dostęp LEX/el. 2010. 
35 Ibidem. 
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stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 maja 2009 r.
36

.  Na 

aprobatę, bez wątpienia zasługuje pierwszy z przedstawionych poglądów. 

Warto również zauważyć, że w literaturze przedmiotu zwrócono uwagę na 

wyjątkowość opłaty za usuwanie drzew i krzewów, która wynika ze specyficznego 

mechanizmu jej obliczania. Mianowicie, ustalenia jej wysokości dokonuje organ, 

dokonujący jej naliczenia i pobrania w decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i 

krzewów, nie zaś sam zobowiązany
37

.  

 

Cechy charakterystyczne opłaty za usuwanie drzew i krzewów 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że opata za usunięcia drzewa lub krzewu 

stanowi jedynie dolegliwość finansową, która nie wiąże się z ograniczeniem lub 

niemożnością wykonywania uprawnień właścicielskich
38
. W pierwszej kolejności 

należałoby wskazać, że zobowiązany do jej ponoszenia jest posiadacz nieruchomości
39

. 

Należy jednak zasygnalizować, że analiza przepisów u.o.p. prowadzi do wniosku, że nie 

pobiera się opłat za usunięcie drzewa i krzewu, na których usunięcie osoba fizyczna 

uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Co istotne, omawiany rodzaj opłaty środowiskowej jest ustalany w zezwoleniu na 

usunięcie drzewa lub krzewu i pobierany przez organ właściwy do wydania tego 

zezwolenia. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zaś w przypadku gdy zezwolenie dotyczy 

usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – 

wojewódzki konserwator zabytków. Należy podkreślić, że starosta jest właściwy dla 

zezwoleń i kar w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, z 

wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu. 

Natomiast marszałek województwa jest właściwy dla zezwoleń i kar, jeżeli prezydent 

miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty. 

Warto również podkreślić, że w u.o.p. zostały enumeratywnie wymienione 

przypadki, w których uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane. Zgodnie z art. 83 f u.o.p. 

dotyczy to usuwania np. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew lub 

krzewów owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków lub na terenach zieleni) czy też drzew lub krzewów, które utrudniają 

widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń 

kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na 

podstawie decyzji właściwego organu.  

Ponadto, nie zawsze usuwanie drzew i krzewów wiąże się z koniecznością pobrania 

opłaty. Ustawodawca określił zamknięty katalog przypadków, które nie wymagają 

                                                 
36 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2009 r., sygn. akt II OSK 800/08, Legalis nr 
233377. 
37 R. Mikosz, G. Radecki, Leksykon opłat i kar pieniężnych związanych z korzystaniem ze środowiska, 

Wrocław 2010, s. 137. 
38 B. Rakoczy, Usuwanie drzew i krzewów, dostęp LEX/el. 2013. 
39 Pojęcie posiadacza rzeczy należy rozumieć zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). 
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zastosowanie instrumentów kompensacyjnych w postaci opłaty za usuwanie drzew i 

krzewów
40
. Należy podkreślić, że wyjątki określone w art. 86 u.o.p. nie mogą być 

interpretowane w sposób rozszerzający
41

. 

Wysokość opłaty za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od 

obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na 

grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników 

różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa. Natomiast opłatę za usunięcie 

krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego 

powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w 

zależności od lokalizacji krzewu. Maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew i 

krzewów określono w art. 85 ust. 5 u.o.p., natomiast aktualne kwoty stawek opłat zostały 

określone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w 

sprawie stawek za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016
42
. Opłatę należy wnieść w 

terminie 14 dni od dnia ostateczności decyzji, w której została ustalona
43

. Ponadto 

                                                 
40 W myśl art. 86 ust. 1 u.o.p. nie pobiera się opłat za usunięcie: 
1.drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;  

2.drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej;  
3.drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;  

4.drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych 
lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;  

5.drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu 

żeglugi;  
6. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;  

7. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: 

 a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,  

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu;  

8. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu;  
9. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;  

10. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od 

posiadacza nieruchomości;  
11. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do 

gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych 
gatunków;  

12. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 

gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;  
13. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;  

14. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, 

wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie 
przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;  

15. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa. 
41 K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2013, s. 512. 
42 M. P. z 2015 r. poz. 1064. 
43 A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2005, s. 374, B. Rakoczy, Prawo ochrony 

przyrody, Warszawa 2009, s. 68. 
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obowiązek uiszczenia omawianej opłaty środowiskowej przedawnia się z upływem 5 lat, 

licząc od końca roku, w którym upłynął termin uiszczenia opłaty. 

 

Wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu jako źródło 

dochodów jednostek samorządu terytorialnego  

 Rozmaite rodzaje opłat, w tym również opłat o prośrodowiskowym charakterze 

stanowią, obok podatków lokalnych, istotne źródło dochodów własnych jednostek 

samorządu terytorialnego
44

. Partycypacja jednostek samorządu terytorialnego we 

wpływach z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz administracyjnych kar 

pieniężnych związanych z ich ochroną
45

 została określona przepisami ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
46

. Ustawodawca w art. 402 p.o.ś. określił, 

w formie odpowiednich udziałów procentowych, dochody gmin i powiatów, których 

źródło stanowią opłaty środowiskowe oraz związane z nimi administracyjne kary 

pieniężne
47
. Należy podkreślić, że wpływy z tytułu analizowanych opłat i kar 

związanych z usuwaniem drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy. 

Jednak zasada ta doznaje pewnych wyjątków, które również zostały określone 

ustawowo. Wpływy z tytułu opłat i kar nakładanych przez starostę stanowią w całości 

dochód budżetu powiatu, natomiast jeżeli są nakładane przez marszałka województwa 

stanowią w 35% przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej i w 65% – wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

 Co istotne, opłata za usuwanie drzew i krzewów jest takim rodzajem opłaty 

środowiskowej, której nadwyżka podlega rozliczeniu w trybie uregulowanym w art. 404 

p.o.ś. pod rygorem naliczania odsetek w wysokości ustalonej dla zaległości 

podatkowych
48

. Gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych, 

w tym m. in. z omawianych opłat za usuwanie drzew lub krzewów oraz 

administracyjnych kar pieniężnych związanych z usuwaniem lub niszczeniem drzew i 

krzewów są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego 

przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, 

mają obowiązek przekazania nadwyżki z tytułu tych dochodów do właściwego 

wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Czynność ta 

powinna nastąpić do dnia 15 sierpnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła 

nadwyżka. Podstawę do obliczenia ewentualnej nadwyżki stanowi kwota opublikowana 

w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw środowiska, wydawanym na podstawie 

art. 404 ust. 2 p.o.ś. W opublikowanym 4 maja obwieszczeniu Ministra Środowiska z 

dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 

2014 r. przypadających na jednego mieszkańca
49

 ogłoszono, że średnia krajowa 

                                                 
44 M. Jastrzębska, Finanse samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 113. 
45 Określone w art. 88 ust. 1 u.o.p. 
46 Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm, zwana dalej: „p.o. ś.”. 
47 A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno finansowy, Warszawa 2012, s. 66. 
48 W. Radecki, Rozliczanie opłat za usuwanie drzew, „Nowe zeszyty samorządowe” 2010, nr 1, poz. 5, dostęp 

LEX. 
49 M.P. z 2015 r. poz. 385. 
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dochodów przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2014 r. z tytułu opłat i 

kar wyniosła dla gmin – 16,34 zł, zaś dla powiatów – 4,14 zł. 

Wprowadzenie takiego mechanizmu ma na celu niwelowanie dysproporcji we 

wpływach z tytułu opłat środowiskowych pomiędzy poszczególnymi gminami i 

powiatami. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w razie niedopełnienia obowiązku 

przekazania nadwyżki, właściwy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

mógłby wystąpić ze stosownym roszczeniem
50

.  

Warto zasygnalizować, że próg stanowiący wyznacznik ewentualnego 

przekazywania nadwyżki aktualnie wynoszący 10-krotność średniej krajowej dochodów 

z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, w ustawie z dnia 31 

stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska
51

 był uregulowany mniej 

rygorystycznie poprzez 15-krotność tej kwoty. W literaturze przedmiotu wskazuje się 

również, że właściwym sposobem ewidencjonowania opisywanych wpływów i 

wydatków jest ujęcie w budżecie powiatów oraz gmin dochodów i wydatków w pełnej 

wysokości środków otrzymanych z analizowanych powyżej tytułów
52

. Co prawda, takie 

rozwiązanie może nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu sytuacji finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego, która osiągnęła dochody znacznie przekraczające 10-krotność 

średniej krajowej dochodów, jednak zdaniem D. Jurewicza wynika to z analizy stanu 

prawnego oraz obowiązujących zasad prowadzenia rachunkowości
53

. 

Należy podkreślić, że środki zasilające system ochrony środowiska w Polsce są 

gromadzone przez zarząd województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska na wyodrębnionych rachunkach bankowych
54
. Organy ta mają obowiązek 

przekazywania zgromadzonych w ten sposób środków na rachunki bankowe 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów 

i budżetów gmin.  

 

Analiza porównawcza opłat uzyskanych z tytułu zezwoleń na usuwanie 

drzew i krzewów w wybranych gminach województwa 

zachodniopomorskiego 

Szczecińska delegatura Najwyższej Izby Kontroli przeprowadziła kontrolę 

finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej środkami 

pochodzącymi z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez gminy 

województwa zachodniopomorskiego. Celem analizy wpływów uzyskanych z tytułu 

wydawanych zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów wybrano trzy gminy leżące na 

terenie województwa zachodniopomorskiego, które cechuje podobna liczba ludności 

                                                 
50 Z. Bukowski, Prawo Ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013, s. 780. 
51 Artykuł 87d ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, 
poz. 196 ze zm.). 
52 D. Jurewicz, Czy nadwyżka z tytułu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6 ustawy z 

27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska, powinna zostać ujęta w budżetach powiatów oraz gmin?, „Finanse 
Komunalne” 2010, z. 7-8, s. 112. 
53 Ibidem. 
54 S. Urban, Prawo Ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1032. 
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zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 r. Pierwsza z nich to Gmina 

Goleniów, której liczba ludności wynosi 35709
55

 mieszkańców. Druga wybrana gmina 

to Gmina Gryfino o liczbie ludności 32178
56

 mieszkańców. Natomiast trzecią gminą, o 

zbliżonej liczbie ludności wynoszącej 40535
57

 mieszkańców jest Gmina Szczecinek. W 

tabeli nr 1 przedstawiono wpływy uzyskane z tytułu wydawanych zezwoleń na usuwanie 

drzew i krzewów w Gminie Goleniów, Gminie Gryfino i Gminie Szczecinek w latach 

2011-2013. 

Tabela 1. Liczba decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów oraz opłaty 

uzyskane z tytułu zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w Gminie Goleniów, 

Gminie Gryfino i Gminie Szczecinek w latach 2011-2013 

  

Gmina Goleniów 

 

Gmina Gryfino 

 

Gmina Szczecinek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 r. 

Liczba decyzji 

zezwalających 

na wycinkę 

drzew i 

krzewów bez 

pobierania 

opłat na 

podstawie art. 

86 u.o.p. 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

127 

 

 

 

 

 

156 

Liczba decyzji 

na wycinkę 

drzew i 

krzewów  

z odroczonym 

terminem 

płatności albo 

z naliczeniem 

opłat  

 

9 decyzji z 

odroczonym 

terminem płatności 

(łączna kwota 

opłat: 2.416.260,33 

zł, na podstawie art. 

84 ust. 1 i 2 u.o.p.) 

 

7 decyzji z 

naliczeniem opłat  

(łączna kwota 

opłat: 502,3 tys. zł, 

na podstawie art. 

83 ust. 1 i 3 u.o.p.) 

2 decyzje z 

naliczeniem opłat 

(określono opłatę 

za wycinkę 15 

drzew w kwocie 

465.564,29 zł oraz 

za wycinkę 4 drzew 

w kwocie 

28.893,66 zł, na 

podstawie art. 84 

ust. 4 i 5 u.o.p.) 

                                                 
55Materiał źródłowy strony internetowej,  (dostęp: 06.04.2016 r.): 

http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_goleniowski/g

mina_goleniow.pdf.  
56Materiał źródłowy strony internetowej,  (dostęp: 06.04.2016 r.): 

http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_gryfinski/gmi

na_gryfino.pdf.  
57Materiał źródłowy strony internetowej,  (dostęp: 06.04.2016 r.): 

http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_szczecinecki/g

mina_miejska_szczecinek.pdf.  
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2012 r. 

Liczba decyzji 

zezwalających 

na wycinkę 

drzew i 

krzewów bez 

pobierania 

opłat na 

podstawie art. 

86 u.o.p. 

 

 

 

 

170 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

169 

Liczba decyzji 

zezwalających 

na wycinkę 

drzew i 

krzewów  

z odroczonym 

terminem 

płatności albo 

z naliczeniem 

opłat 

 

11 decyzji, w 

których ustalono 

opłaty na kwotę 

786.527,97 zł, na 

podstawie art. 84 

ust. 1 i 2 u.o.p., z 

tego w 10 

decyzjach 

odroczono termin 

płatności 

(ustalonych na 

kwotę 732.687,94 

zł) 

 

 

4 decyzje, w 

których ustalono 

opłaty na kwotę 

239,4 tys. zł, na 

podstawie art. 83 

ust. 1 i 3 u.o.p. 

 

2 decyzje z 

naliczeniem opłat 

(określono opłatę 

za wycinkę 256 

drzew w kwocie 

965.610,27 zł oraz 

za wycinkę 308 

drzew w kwocie 

1.066.799,26 zł, na 

podstawie art. 84 

ust. 4 i 5 u.o.p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 r. 

Liczba decyzji 

zezwalających 

na wycinkę 

drzew i 

krzewów bez 

pobierania 

opłat na 

podstawie art. 

86 u.o.p. 

 

 

 

 

210 

 

 

 

 

 

121 

 

 

 

 

 

 

191 

Liczba decyzji 

zezwalających 

na wycinkę 

drzew i 

krzewów 

z odroczonym 

terminem 

płatności albo 

z naliczeniem 

opłat 

 

4 decyzje z 

odroczonym 

terminem płatności 

(łączna kwota 

opłat: 2.334.026,79 

zł, na podstawie art. 

84 ust. 1 i 2 u.o.p.) 

 

 

 

3 decyzje z 

naliczeniem opłat 

(łączna kwota 

opłat: 

  279,9 tys. zł, na 

podstawie art. 83 

ust. 1 i 3 u.o.p.) 

 

 

 

- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w wystąpieniach 

pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (Delegatura w Szczecinie) o numerach: LSZ–

4114-001-05/2014, LSZ – 4114-001-06/2014 oraz LSZ–4114-001-08/2014. 

 Należy zauważyć, że we wszystkich analizowanych gminach zdecydowanie 

przeważa liczba zezwoleń na usuwanie obiektów przyrodniczych bez pobierania 

analizowanej w niniejszym opracowaniu opłaty środowiskowej. Wynika to z faktu 

obszernego (15-punktowego) uregulowania katalogu przypadków, w których za 

usuwanie drzew i krzewów nie pobiera się wspomnianej należności. Enumeratywne 

wyliczenie wyjątków zawarte w art. 86 u.o.p. pomimo, iż nie może być interpretowane 
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rozszerzająco odnosi się do typowych sytuacji, które często występują w praktyce. W 

konsekwencji, należy wywnioskować, że przywołany w poprzednim zdaniu przepis 

dobrze spełnia swoją rolę, gdyż obciążenie opłatą za usuwanie drzew i krzewów 

następuje w sposób przemyślany, gdy jest to celowe i konieczne do ochrony 

ustawowych wartości.  

Natomiast w tabeli nr 2 przedstawiono łączne kwoty opłat za usuwanie drzew i 

krzewów w Gminie Goleniów, Gminie Gryfino i Gminie Szczecinek w latach 2011-

2013, co ma na celu podkreślenie, na jakim poziomie faktycznie kształtują się 

całościowe wpływy z tytułu tejże opłaty ekologicznej. 

 

Tabela 2. Łączne kwoty opłat za usuwanie drzew i krzewów w Gminie Goleniów, 

Gminie Gryfino i Gminie Szczecinek w latach 2011-2013.  

  

Gmina Goleniów 

 

Gmina Gryfino 

 

Gmina Szczecinek 

 

 

2011 r. 

 

2.416.260,33 zł 

 

502,3 tys. zł 

 

494.457,95 zł 

2012 r. 

 

 

786.527,97 zł 

 

 

239,4 tys. zł 

 

 

 

2.032.409,53 zł 

 

 

2013 r. 

 

 

2.334.026,79 zł, 

 

 

279,9 tys. zł, 

 

 

- 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w wystąpieniach 

pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (Delegatura w Szczecinie) o numerach: LSZ–

4114-001-05/2014, LSZ – 4114-001-06/2014 oraz LSZ–4114-001-08/2014. 

 

Łączne kwoty zaprezentowane w tabeli nr 2 są zróżnicowane pod względem 

wysokości. W analizowanych przypadkach wzrost liczby ludności nie jest skorelowany 

ze wzrostem wpływów z tytułu opłaty za usuwanie drzew i krzewów. Gmina 

Szczecinek, którą cechuje największa spośród trzech badanych gmin liczba 

mieszkańców w 2011 r. uzyskała najmniejsze wypływy z tytułu rozważanej należności, 

zaś w 2012 r. największe. Natomiast w ostatnim analizowanym okresie – w 2013 r. – nie 

osiągnęła żadnego wpływu z opłat za usuwanie drzew i krzewów. Należy zwrócić 

uwagę, że brak regularności co do wzrostu, spadku i wysokości poszczególnych 

łącznych kwot naliczanych w decyzjach zezwalających na wycinkę drzew i krzewów nie 

jest zaskakujący, gdyż kwestia liczby wydawanych zezwoleń na wycięcie drzew i 

krzewów wymagających uiszczenia stosownej opłaty jest trudna, a czasami wręcz 

niemożliwa do zaplanowania i przewidzenia. 
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Podsumowanie 

 
Mając na uwadze powyższe rozważania należy podkreślić, że opłata za 

usuwanie drzew lub krzewów, którą cechuje charakter kompensujący i ochronny, należy 

do opłat o charakterze ekologicznym, czyli wywierających pozytywny wpływ na poziom 

ochrony środowiska naturalnego. Warto zaakcentować, że oprócz korzyści 

środowiskowych, wspominana opłata stanowi również źródło dochodu jednostek 

samorządu terytorialnego (gmin albo powiatów w przypadku opłat ustalanych przez 

starostę). W rezultacie zgromadzone w ten sposób środki stanowią podstawę 

finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
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CHARGES FOR REMOVING TREES AND BUSHES AS THE 

SOURCE OF LOCAL GOVERNMENT UNITS INCOMES. 

 

Summary:  Trees and bushes are are very important component of the natural environment. In this 

article, author discusses sort of environmental fees - charges for removing trees and bushes. The 

author analyzes the legal status on 6May 2016, using not only the basic acts of environmental law, 

but also referring to the doctrine and judicature, which refers factually to the subject of this study. 

Main aim of the study is to show a detailed analysis of charges for removing trees and bushes as 

the source of incomes of local government units. 

 

Keywords: charges for removing trees and bushes, environmental fees, incomes of local 

government units. 
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Ewa Kowalewska, Wojciech Bożek – Znaczenie zezwoleń dewizowych w polskim porządku prawnym 

 

ZNACZENIE ZEZWOLEŃ DEWIZOWYCH W POLSKIM 

PORZĄDKU PRAWNYM 

 

Streszczenie: Zezwolenia dewizowe funkcjonują na gruncie prawa dewizowego od początku jego 

istnienia. Są nieodzownym elementem tej gałęzi prawa. Rola, zakres i znaczenie zezwoleń 

dewizowych zmieniały się na przestrzeni lat. Celem niniejszego opracowania jest kompleksowa 

analiza obowiązującego w polskim porządku prawnym systemu zezwoleń dewizowych, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienie kontroli udzielonych indywidualnych zezwoleń 

dewizowych. Jako podstawową metodę badawczą wykorzystano analizę materiału normatywnego 

oraz literatury przedmiotu. 

 

Słowa kluczowe: zezwolenie dewizowe, obrót dewizowy, kontrola dewizowa.    

 

Wprowadzenie 

Historia prawa dewizowego w Polsce wskazuje, że zezwolenia dewizowe 

zawsze były i nadal pozostają niezbędnym warunkiem zgodnego z prawem dokonywania 

czynności obrotu dewizowego. Analiza ustawodawstwa i literatury przedmiotu pozwala 

wskazać, że ewolucja jaka dokonała się w zakresie zezwoleń dewizowych następowała 

wraz ze zmianą ustroju politycznego państwa oraz liberalizacją przepisów prawa. Bez 

wątpienia rola zezwoleń dewizowych jest adekwatna do obowiązującego systemu 

reglamentacyjnego. Z jednej strony bowiem, zezwolenia dewizowe stanowią nadal 

istotny instrument reglamentacyjny. Z drugiej jednak są pewną formę łagodzenia 

ograniczeń występujących w obrocie dewizowym. Podkreślić należy, że jednocześnie są 

one przejawem „kontroli” państwa nad czynnościami, które w obrocie dewizowym mają 

miejsce.  

Współcześnie w polskim porządku prawnym obowiązuje zasada swobody 

obrotu dewizowego, co oznacza, że obrót dewizowy jest dozwolony bez ograniczeń, 

jednakże pewne czynności obrotu dewizowego mogą być wykonywane, jeśli są objęte 

zezwoleniem dewizowym. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
1
 znosi 

ograniczenia obrotu dewizowego między Rzeczpospolitą Polską a państwami Unii 

Europejskiej (UE), a także wprowadza swobodę tego obrotu z krajami należącymi do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz do Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Kraje należące do EOG lub OECD traktowane są w 

prawie dewizowym na równi z krajami członkowskimi UE. Ustawą z dnia 23 

października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo 

                                                 
1 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 826 ze zm.  
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dewizowe
2
, uchylono punkt 15 w art. 9 ustawy Prawo dewizowe. Oznacza to, że od dnia 

24 stycznia 2009 r. zawieranie umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych, 

powodujących lub mogących powodować dokonywanie w kraju rozliczeń między 

rezydentami w walutach obcych, a także dokonywanie w kraju takich rozliczeń nie 

wymaga uzyskania indywidualnego zezwolenia dewizowego
3
. 

W art. 9 ustawy Prawo dewizowe wymieniono enumeratywnie czynności 

obrotu dewizowego, na których dokonywanie wymagane jest uzyskanie zezwolenia 

dewizowego. Obecnie wyróżnić można dwa rodzaje zezwoleń dewizowych: ogólne i 

indywidualne. 

Przedmiotowy zakres zezwoleń indywidualnych został określony w art. 5 

ustawy Prawo dewizowe. Udzielenie takiego zezwolenia oznacza możliwość odstąpienia 

od określonego ograniczenia lub obowiązku, co z kolei powoduje zwiększenie swobody 

obrotu dewizowego. Można w tym przypadku mówić o tak zwanym kontrolowanym 

zwiększeniu swobody obrotu dewizowego. 

 

Regulacja ogólnych zezwoleń dewizowych 

Ogólne zezwolenia dewizowe udzielane są w formie rozporządzenia ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. Obecnie obowiązuje w tym zakresie 

rozporządzenie Ministra Finansów z 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń 

dewizowych
4
.  

Należy zwrócić uwagę, że zezwolenia ogólne mogą dotyczyć wszystkich bądź 

określonej kategorii podmiotów oraz wszystkich bądź rodzajowo określonych 

czynności
5
. Ponadto w literaturze przedmiotu dominuje stanowisko, że ogólne 

zezwolenia dewizowe zawężają zakres reglamentacji dewizowej, jednocześnie nie 

znoszą powszechnie ograniczeń dewizowych
6
. 

Ogólne zezwolenia dewizowe dotyczą w szczególności ułatwień w obrocie 

dewizowym z krajami BIT (Bilateral Investment Treaties), tj. z krajami, z którymi 

Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, a 

które nie należą do UE, ani do EOG, czy też do OECD. Na równi z krajami BIT traktuje 

się kraje trzecie, z którymi Wspólnoty Europejskie i ich Państwa Członkowskie zawarły 

wiążące RP umowy o partnerstwie i współpracy, umowy o stowarzyszeniu lub inne 

podobne umowy, zawierające postanowienie zobowiązujące do zapewnienia swobody 

                                                 
2 Dz.U. Nr 228 poz. 1506. 
3 Materiał źródłowy strony internetowej: 

https://www.nbp.pl/akty_prawne/regulacje_prawne/prawo_dewizowe/prawo_dewizowe.pdf (dostęp: 
10.06.2016 r.). 
4 Dz.U. Nr 69, poz. 597.  
5 B. Brzeziński (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2012, s. 340-341; H. Dzwonkowski, J. Gliniecka 
(red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013, s. 214.   
6 Z. Ofiarski, Prawo dewizowe. Komentarz, Warszawa 2003, s. 95; E. Fojcik-Mastalska, Zezwolenie dewizowe 

w polskim prawie dewizowym, Wrocław 1975, s. 104.   
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przepływu kapitału w zakresie związanym z dokonywaniem inwestycji bezpośrednich, 

likwidacją tych inwestycji oraz transferem uzyskanych z nich przychodów
7
. 

Zezwolenia ogólne udzielane są dla określonej kategorii osób prawnych lub 

fizycznych, bądź na określone rodzaje czynności. Na tej podstawie uznać można, że nie 

każdy może ubiegać się o zezwolenie dewizowe. Niezmiernie ważny jest rodzaj 

czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności. 

 

Charakterystyka indywidualnych zezwoleń dewizowych 

Indywidualne zezwolenia dewizowe są wymagane, gdy dana czynność objęta 

została w ustawie dewizowej ograniczeniem i gdy nie zostało w tym zakresie udzielone 

zezwolenie ogólne. Należy podkreślić, że w ustawie Prawo dewizowe brak jest definicji 

terminu „zezwolenie dewizowe”. Żadna z obowiązujących do tej pory ustaw 

dewizowych takiej definicji nie zawierała, choć pojęciem tym posługiwało się polskie 

ustawodawstwo już w okresie międzywojennym
8
. Indywidualne zezwolenia dewizowe 

jako instytucja prawa dewizowego formalnie pojawiły się w ustawie dewizowej z 1952 

r.
9
 i kierowane były do określonych grup osób. Nie podlegały zaskarżeniu, a odmowa ich 

udzielenia nie wymagała uzasadnienia
10

.  

Doktryna wskazuje, że indywidualne zezwolenia dewizowe są aktami 

stosowania prawa dewizowego. Efektem tych aktów jest odstąpienie w obrocie 

dewizowym od określonego obowiązku lub ograniczenia w stosunku do konkretnego 

podmiotu
11

. Ponadto analiza literatury przedmiotu wykazuje, że niektórzy autorzy 

sięgają dalej, twierdząc, że indywidualne zezwolenie dewizowe to pomocniczy akt 

finansowy, który wydany nadaje działaniom podjętym w konkretnych przypadkach i w 

wyznaczonym zakresie cechę legalności
12

.  

Formą udzielania indywidualnych zezwoleń dewizowych jest decyzja 

administracyjna. Rozstrzyga ona sprawę co do jej istoty w całości lub w części, albo w 

inny sposób, kończący sprawę w danej instancji. Decyzje w sprawie indywidualnych 

zezwoleń, podejmowane w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego
13

 (dalej k.p.a.) i należą do kompetencji Prezesa NBP, 

która określona została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 

Polskim
14

. Brak regulacji w powyższym zakresie, w samej ustawie prawo dewizowe 

stanowi mankament ustawodawczy i zawsze wywoływało kontrowersje na temat statusu 

                                                 
7 Materiał źródłowy strony internetowej: 
https://www.nbp.pl/akty_prawne/regulacje_prawne/prawo_dewizowe/prawo_dewizowe.pdf (dostęp: 

10.06.2016 r.). 
8 Na mocy dekretu z 1936 r. mogli je wydawać Minister Skarbu oraz Komisja doradcza. Pełniły one wówczas 
rolę ogólnych zezwoleń dewizowych.  
9 Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 21, poz. 133).  
10 M. Zdebel, Indywidualne zezwolenie dewizowe jako decyzja administracyjna (w:) Ewolucja prawnych form 
administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, pod 

red. L. Zacharko, A. Matana, G. Łaszczycy, Warszawa 2008, s. 371.   
11 Z. Ofiarski, Prawo dewizowe…, s. 98 i inne   
12 E. Fojcik – Mastalska, Zezwolenie dewizowe w polskim …, s. 112.   
13 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.  
14 Tekst jedn. z 2013 r. poz. 908 ze zm.  



210 

 

prawnego Prezesa NBP, jako organu udzielającego decyzji w sprawach dewizowych 

oraz w zakresie ostatecznego charakteru tych decyzji.  

Indywidualne zezwolenia dewizowe stanowią formę odstąpienia od 

obowiązujących ograniczeń dewizowych, głównie w postaci obowiązków, ale także 

zakazów lub nakazów ustawowych. Z tego względu stanowią centralną instytucję prawa 

dewizowego. ponadto stanowią narzędzie realizacji bieżącej polityki dewizowej
15

.  

Prezes NBP może upoważnić do wydawania decyzji w sprawie indywidualnych 

zezwoleń dewizowych wyłącznie dyrektorów departamentów Centrali NBP oraz 

dyrektorów oddziałów NBP lub jednostek równorzędnych. Upoważnienia takie były 

stosowane do 2006 r. Obecnie ten tryb wydawania indywidualnych zezwoleń 

dewizowych nie jest wykorzystywany.  

Indywidualne zezwolenia dewizowe wydawane są bądź konkretnej osobie 

fizycznej (z podaniem imienia i nazwiska), bądź konkretnej osobie prawnej (poprzez 

podanie jej nazwy). Przedmiotowy zakres tych zezwoleń obejmuje odstąpienie:  

a) od ograniczeń określonych w art. 9 ustawy Prawo dewizowe,  

b) od obowiązków określonych w art. 18 i art. 25 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe.  

Poza wymienionymi przypadkami, udzielanie indywidualnych zezwoleń 

dewizowych nie jest możliwe. Podkreślenia wymaga także fakt, że ustawa Prawo 

dewizowe nie wprowadza żadnych ograniczeń odnoszących się do tego, czy jedno 

indywidualne zezwolenie dewizowe może obejmować odstąpienie od pojedynczego 

ograniczenia lub obowiązku, czy też liczba ta nie ma znaczenia. 

Indywidualne zezwolenia dewizowe obowiązują tylko na warunkach, zasadach 

i w granicach w nich określonych, a jedynym sposobem weryfikacji poprawności tej 

realizacji jest kontrola dewizowa. W myśl postanowień art. 6 ust. 1 ustawy Prawo 

dewizowe zezwoleń dewizowych udziela się jeśli nie zagraża to interesowi publicznemu 

lub międzynarodowym zobowiązaniom wiążącym Rzeczpospolitą Polską. W pierwotnej 

wersji ustawy Prawo dewizowe z 2002 r. przepis ten miał inne brzmienie, zgodnie z 

którym udzielanie zezwoleń indywidualnych możliwe było, jeśli nie zagrażało to 

bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu lub równowadze bilansu płatniczego 

albo innym podstawowym interesom państwa. Kryteria, które określone zostały w ten 

sposób zostały zmienione przez ustawodawcę w drodze nowelizacji ustawy dewizowej z 

2007 r
16
. Obowiązujące kryteria mają charakter otwarty i ogólny. Zastosowane przez 

ustawodawcę zwroty niedookreślone powoduje powstanie tzw. luzów decyzyjnych, co 

sprzyja realizowaniu przez NBP określonej polityki dewizowej. W sytuacji, gdy wydanie 

indywidualnego zezwolenia dewizowego mogłoby zagrażać interesowi publicznemu lub 

międzynarodowym zobowiązaniom Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes NBP podejmuje 

decyzje odmowne, co w konsekwencji oznacza, że rygor obrotu dewizowego wynikający 

z ustawy, nie zostanie złagodzony
17

. Interes publiczny podlega swobodnej ocenie organu 

                                                 
15 E. Fojcik – Mastalska, R. Mastalski, Rola Narodowego Banku Polskiego w sprawach dewizowych, (w:)  

W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Prof. C. Kosikowskiemu w 40-lecie 
pracy naukowej pod red. H. Dzwonkowskiego, J. Głuchowskiego, A. Pomorskiej, Lublin 2005, s. 273.   
16 Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe i innych ustaw (Dz.U. Nr 61, poz. 410. 
17 Z. Ofiarski, , Prawo dewizowe…,  . 98. 
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uprawnionego. Wydawanie zezwoleń polega na uchylaniu ograniczeń, respektując 

wspólnotową zasadę swobody przepływu kapitału. W doktrynie zwraca się zatem 

uwagę, że zasadnym jest pozostawienie organom dewizowym w powyższym zakresie 

pewnej uznaniowości
18
. Zagadnienie interesu publicznego zostało ujęte w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
19

 oraz w około 540 aktach 

prawnych. Posługiwanie się pojęciem nieprecyzyjnym jest działaniem zamierzonym 

przez ustawodawcę i spełnia cele pragmatyczne
20

. 

Ustawa dewizowa z 2002 r. w swojej pierwotnej wersji przewidywała 

możliwość wprowadzania dodatkowych warunków do treści wydanych indywidualnych 

zezwoleń dewizowych. Art. 6 ust. 2 ustawy Prawo dewizowe brzmiał: „W zezwoleniu 

dewizowym może być ustalony obowiązek spełnienia określonych warunków”. 

Zauważono jednak, że warunek o którym mowa nie musiał być obligatoryjnym 

elementem treści każdego udzielonego zezwolenia dewizowego. Może stanowić jedynie 

element dodatkowy. Regulacja ta budziła sporo kontrowersji. Z ustawy Prawo dewizowe 

nie wynikało, co może być warunkiem zezwolenia dewizowego i na jakich zasadach 

takie warunki mogłyby być zamieszczane w zezwoleniu. Przepis, o którym mowa 

powyżej został uchylony ustawą z dnia 26 stycznia 2007r. o zmianie ustawy – Prawo 

dewizowe oraz innych ustaw. W obecnym stanie prawnym można mówić o „warunkach” 

w rozumieniu art. 5 oraz art. 8 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe.  

W art. 5 prawa dewizowego ustawodawca użył sformułowania, że dozwolone 

jest odstępowanie od ograniczeń lub obowiązków przewidzianych w ustawie na 

podstawie między innymi indywidualnego zezwolenia dewizowego, w zakresie i na 

warunkach określonych w takim zezwoleniu. Natomiast wykładnia art. 8 ust. 4 oraz art. 

5 prawa dewizowego prowadzi do wniosku, że każdorazowo w zezwoleniu 

indywidualnym muszą się znaleźć „jakieś” warunki. Ponadto należy zauważyć, że 

zgodnie z art. 8 ust. 4 jedynie korzystanie z zezwolenia wbrew „warunkom” stanowi 

podstawę uchylenia zezwolenia.  

Jedną z zasad, która wynika z art. 6 ust. 3 ustawy Prawo dewizowe jest, że z 

zezwolenia dewizowego udzielonego na zawarcie umowy lub dokonanie rozliczenia, 

mogą korzystać wszystkie strony tej umowy lub rozliczenia. Nowelizacją z 2007 r. 

dodano, że z tej zasady korzystają także strony rozliczenia, czyli tych płatności, które 

stanowią czynności obrotu dewizowego. Ponadto obecnie, że nie jest możliwe 

zastrzeżenie w zezwoleniu, że skorzystać z niego może jedynie określona strona. 

Indywidualne zezwolenia dewizowe nie powinny zastępować zezwoleń 

ogólnych. Nie powinny także naruszać innych ustaw lub powszechnie obowiązujących 

zasad, m.in. powszechnej zasady równości wobec prawa
21

. 

                                                 
18 M. Rusinek, Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo 
dewizowe oraz innych ustaw, www.lex.online.pl (dostęp:  21.07.2014 r.).   
19 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.  
20 A. Wilczyńska, Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 
Materiał źródłowy strony internetowej: www.lex.pl/akt/-akt/interes-publiczny-w-prawie-stanowionym-i-

orzecznictwie-trybunalu-konstytucyjnego (dostęp: 22.08.2014 r.).   
21 E. Ruśkowski, Prawo dewizowe, Warszawa 1997, s. 215.   
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Kolejną ważną kwestią, wynikającą z treści art. 6 ust. 4 prawa dewizowego jest 

zasada nieprzechodzenia zezwoleń dewizowych ze spółki na spółkę. Dotyczy ona 

wyłącznie indywidualnych zezwoleń dewizowych, o czym świadczy użyty zwrot 

„udzielone spółce zezwolenie dewizowe …”. Ustawodawca dokonał swoistej 

indywidualizacji zdarzenia związanego z indywidualnym zezwoleniem dewizowym
22

. 

Tak określona zasada odnosi się do wszystkich spółek, w tym spółek prawa handlowego. 

Powyższa zasada nie obejmuje innych podmiotów np. spółdzielni, fundacji, 

stowarzyszeń zarejestrowanych.Należy podkreślić, że indywidualne zezwolenia 

dewizowe zawsze mają charakter ex ante, nigdy ex post. Jak słusznie zauważa doktryna, 

zezwolenia dewizowe są aktami stosowania prawa dewizowego
23

. 

Za wydanie zezwolenia oraz promesy zezwolenia pobiera się opłatę skarbową, 

chyba, że przepisy ustaw szczególnych stanowią inaczej (zgodnie z ustawą z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
24
). Wysokość opłaty określa ustawa, obecnie od 

wydawanych indywidualnych zezwoleń dewizowych pobierana jest opłata w wysokości 

113 zł. Za zmianę zezwolenia, jeśli dotyczy ono przedłużenia terminu ważności lub 

rozszerzenia zakresu działalności, opłata skarbowa wynosi 56,50 zł. 

Prezes NBP udzielając indywidualnego zezwolenia dewizowego wydaje 

decyzję administracyjną. Adresatem tej decyzji jest konkretna osoba prawna (lub inna 

jednostka organizacyjna) bądź konkretna osoba fizyczna. W decyzji następuje wówczas 

wskazanie nazwy konkretnej osoby prawnej lub wskazanie danych osobowych (imienia i 

nazwiska) w przypadku osoby fizycznej. Decyzja Prezesa NBP wydawana jest po 

przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, z zastosowaniem przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym zaskarżania decyzji 

Prezesa NBP. Decyzja dewizowa powinna zawierać: datę, miejsce wydania, strony 

postępowania, numer decyzji, termin ważności, podstawę prawną, rozstrzygnięcie co do 

istoty sprawy oraz ewentualne warunki, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie oraz 

podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji
25

. 

 

Kontrola udzielonych indywidualnych zezwoleń dewizowych 

 Organem odpowiedzialnym za kontrolę wykonania udzielonych 

indywidualnych zezwoleń dewizowych jest Prezes NBP. Zakres przedmiotowy kontroli 

dewizowej określony został ogólnie w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo dewizowe. 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu, czy korzystanie z udzielonego zezwolenia 

dewizowego odbywa się zgodnie z jego warunkami. Przybiera ona postać kontroli silnie 

zindywidualizowanej. Nie ma uniwersalnych, powszechnie obowiązujących zasad 

umożliwiających tę ocenę. Zezwolenia mogą się bowiem bardzo różnić.  

W następstwie przeprowadzonej kontroli, w myśl postanowień art. 8 ust. 4 

ustawy Prawo dewizowe, Prezes NBP może uchylić udzielone zezwolenie, jeśli 

                                                 
22 Z. Ofiarski, Prawo dewizowe…, s. 107.  
23 E. Fojcik-Mastalska, Zezwolenie dewizowe…, s. 108.   
24 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. , poz. 1282 ze zm.  
25 J.J. Skoczylas, Zarys prawa dewizowego, Kraków 2001,  s. 31.   
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korzystanie z niego odbywa się wbrew określonym w tym zezwoleniu warunkom. 

Uchylenie tej decyzji następuje wówczas na mocy art. 163 k.p.a. w związku z art. 8 ust. 

4 prawa dewizowego. Organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, 

na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych 

zasadach niż określone w dziale II rozdz. 13 k.p.a., o ile przewidują to przepisy 

szczególne. 

Zastosowanie przez ustawodawcę zwrotu „może uchylić” oznacza, że 

każdorazowo Prezes NBP bada szczegółowo sytuację określoną jako: „korzystanie z 

zezwolenia wbrew określonym w nim warunkom”. Podjęta przez ten organ decyzja ma 

charakter ostateczny i podkreślić należy, że nie zawsze będzie przybierała postać decyzji 

uchylającej zezwolenie. Przed wydaniem decyzji uchylającej zezwolenie dewizowe 

Prezes NBP ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe. Odbywa się ono w 

toku kontroli dewizowej.   

Należy także zwrócić uwagę, że kontrola udzielonych indywidualnych 

zezwoleń dewizowych przybiera postać kontroli wstępnej. Pojawia się ona w procedurze 

poprzedzającej wydanie decyzji o udzieleniu indywidualnego zezwolenia dewizowego. 

Wydanie takiej decyzji poprzedzone jest każdorazowo ustaleniem, czy ubiegający się o 

takie zezwolenie spełnia kryteria i przesłanki określone przepisami prawa dewizowego
26

. 

Kontrola następna indywidualnych zezwoleń dewizowych odbywa się na 

podstawie upoważnienia, przez kontrolera/kontrolerów NBP. Może ona przybrać postać 

kontroli w siedzibie jednostki organizacyjnej NBP. Dokumenty, które przygotowuje 

podmiot kontrolowany muszą być opatrzone stosownymi podpisami przez osoby 

upoważnione. Weryfikacja prawidłowości korzystania z indywidualnego zezwolenia 

dewizowego dokonywana jest na podstawie dokumentów, zapisów księgowych oraz 

wyjaśnień składanych przez osobę do tego upoważnioną. Przybiera ona postać czynności 

materialno – technicznej. Wynik kontroli stanowi określony zbiór informacji zebranych 

w czasie dokonywania czynności kontrolnych i stanowi potwierdzenie określonego stanu 

faktycznego
27

. 

Kontrola kończy się przygotowaniem protokołu. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości kontrolerzy kierują do jednostki kontrolowanej zalecenia pokontrolne. 

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli rażącego naruszenia przepisów prawa lub 

warunków udzielonego zezwolenia dewizowego ustawodawca przewidział szczególną 

sankcję. Wówczas kontrolerzy występują do Prezesa NBP albo dyrektora jednostki 

organizacyjnej NBP, który wydał zezwolenie dewizowe o jego uchylenie. Wykładnia 

językowa użytego sformułowania pozwala wnioskować, że w przypadku zaistnienia 

owego rażącego naruszenia, kontrolerzy muszą wystąpić o uchylenie zezwolenia. Na 

podstawie wykładni językowej przyjąć można, że nie pozostawiono kontrolerom żadnej 

swobody w tym zakresie. 

                                                 
26 Z. Ofiarski, Prawo dewizowe…, s. 335.   
27 A. Skoczylas, Charakter prawny wyniku kontroli skarbowej a jego kontrola przez sąd administracyjny, 

Doradca Podatnika 2002, nr 5, s. 35.   
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Ponadto należy wyraźnie podkreślić, że wyniki kontroli indywidualnych 

zezwoleń dewizowych mogą prowadzić do uzasadnionego podejrzenia popełnienia 

wykroczenia. W takiej sytuacji o wynikach takiej kontroli, kontrolerzy są zobowiązani 

powiadomić właściwy podmiot. Należy zauważyć, że Kodeks karny skarbowy
28

 w art. 

97 kwalifikuje tzw. wyłudzenie zezwolenia, jako przestępstwo skarbowe przeciwko 

obrotowi dewizowemu, zagrożone karą grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo 

obu tym karom łącznie. W obecnym stanie prawnym czynność dokonana na podstawie 

wyłudzonego zezwolenia dewizowego uznać należy za dokonaną bez zezwolenia
29

. 

Podkreślić należy także, że w Kodeksie karnym skarbowym ustawodawca 

dokonał penalizacji wykonania określonych czynności obrotu dewizowego, bez 

wymaganego zezwolenia dewizowego. Do tej grupy należy zaliczyć: wysyłanie dewiz 

na podjęcie działalności gospodarczej w kraju trzecim, zbycie papierów wartościowych 

przez nierezydenta, nabywanie majątku w krajach trzecich, zbywanie przez rezydenta w 

kraju trzecim papierów wartościowych, otwarcie przez rezydenta rachunku bankowego 

w kraju trzecim, dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie dewizowym z zagranicą. 

 

Tabela 1. Dane liczbowe dotyczące wydanych indywidualnych zezwoleń 

dewizowych w latach 2009-2014 

Rok Liczba wydanych indywidualnych 

zezwoleń dewizowych 

Liczba ogółem wydanych 

decyzji dewizowych 

2014 r. 18 25 

2013 r. 16 22 

2012 r. 9 14 

2011 r. 20 34 

2010 r. brak danych 39 

2009 r. brak danych 282 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w Raportach 

Rocznych NBP, dostępnych na stronie www.nbp.pl 
 

Udzielone na przestrzeni lat 2009–2013 indywidualne zezwolenia dewizowe 

dotyczyły głównie odstąpienia od ograniczeń w zakresie dokonywania obrotu 

dewizowego z nierezydentami z krajów nienależących do UE, OECD oraz EOG. 

Zmniejszenie liczby wydanych decyzji dewizowych, w tym głównie 

indywidualnych zezwoleń dewizowych po 2009 r. związane było z liberalizacją 

przepisów prawa dewizowego, na co znaczący wpływ miały regulacje unijne. 

Należy także podkreślić, że od 2011 r. liczba wydanych decyzji dewizowych 

ogółem zmieniała się, w latach 2013–2014 liczba ta utrzymywała się na zbliżonym 

poziomie. Decyzje dewizowe obejmują obok indywidualnych zezwoleń dewizowych, 

także decyzje o wpisie do rejestru działalności kantorowej, jak również każdą zmianę 

dokonaną w tym rejestrze. 

                                                 
28 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. 
zm.).  
29 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz 

dewizowe, Warszawa 2010, s. 565-566.   
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Podsumowanie 

Zezwolenia dewizowe stanowią szczególną kategorię w prawie dewizowym. 

Obecnie, co należy wyraźnie podkreślić, rola indywidualnych zezwoleń dewizowych jest 

nieznaczna. Z uwagi na zwiększony zakres ogólnych zezwoleń dewizowych, coraz 

rzadziej w obrocie dewizowym występują sytuacje, w których koniecznym staje się 

uzyskanie indywidualnego zezwolenia. Duże znaczenie w tym zakresie miały bez 

wątpienia regulacje unijne. Dla polskiego porządku prawnego oznaczały one 

liberalizację przepisów. Swoboda obrotu dewizowego wiąże się jednak z pewnymi 

obowiązkami lub nakazami. Można natomiast mówić o pełnej swobodzie obrotu 

dewizowego w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej. Ograniczenia, które 

występują dotyczą tzw. krajów trzecich.  

Z uwagi na niewielką liczbę wydawanych corocznie indywidualnych zezwoleń 

dewizowych organem kompetentnym do ich wydawania jest jedynie Prezes NBP. 

Dyrektorzy Oddziałów Okręgowych NBP nie wydają takich zezwoleń dewizowych już 

od 10 lat. Analogicznie, w odniesieniu do kontroli indywidualnych zezwoleń 

dewizowych, przeprowadzane są one obecnie jedynie przez upoważnionych kontrolerów 

z Centrali NBP. Kontrola indywidualnych zezwoleń dewizowych zajmuje marginalny 

procent w kontrolach ogółem przeprowadzanych przez Prezesa NBP. Ta zmniejszająca 

się rola indywidualnych zezwoleń dewizowych pozwala postawić pytanie, czy słusznym 

jest pozostawienie kwestii wydawania tych zezwoleń, jak również ich kontroli, w 

kompetencji Prezesa NBP? Być może organem, który kompleksowo mógłby się 

zajmować zagadnieniami swobody obrotu dewizowego oraz w tym zakresie 

zezwoleniami dewizowymi, powinna być Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)? 

Pozytywna odpowiedź na ostatnie pytanie wymagałaby jednak zwiększenia zakresu 

przedmiotowego i podmiotowego, objętego nadzorem KNF.  
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SIGNIFICANCE OF FOREIGN EXCHANGE PERMITS IN POLISH 

LEGAL ORDER 
 

Summary: Foreign exchange permits operate on the basis of the foreign exchange law since its 

inception. They are an indispensable element of this branch of law. The role, scope and 

significance of foreign exchange permits have evolved over the years. The aim of this study is a 

comprehensive analysis of the current Polish legal system of foreign exchange permits, with 

particular attention paid to the issue of control granted to individual foreign exchange permits. 

Normative material and literature analysis has been used as the main research method. 

 

Keywords: foreign exchange license, foreign exchange operations, exchange control 
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Paweł Mańczyk 

Paweł Mańczyk – Prawne uregulowania działalności pożyczkowej podmiotów niepodlegających nadzorowi komisji nadzoru finansowego 

 

PRAWNE UREGULOWANIA DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ 

PODMIOTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH NADZOROWI KOMISJI 

NADZORU FINANSOWEGO 

Streszczenie: Usługi pożyczkowe oferowane są przez zróżnicowany krąg podmiotów, z których 

niektóre kategorie nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotem 

opracowania jest analiza prawnych uregulowań działalności tych podmiotów. Celem opracowania 

jest ustalenie, czy aktualny stan prawny pozwala uznać, że interesy zarówno pożyczkodawców, jak 
i pożyczkobiorców są należycie chronione. 

Słowa kluczowe: parabank; bankowość równoległa; pożyczka krótkoterminowa; KNF; UOKiK. 

 

Wprowadzenie 

Na szeroko pojętym rynku usług finansowych funkcjonuje wiele podmiotów o 

różnym profilu działalności, którego wspólnym mianownikiem jest wszakże świadczenie 

usług związanych z obrotem pieniądza. Z uwagi na zakres prowadzonej działalności 

większość z tych podmiotów podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (zwanej 

dalej: KNF), ale są i takie, które z uwagi na swój wąski zakres usług nadzorowi KNF nie 

podlegają. Tematem niniejszego opracowania jest analiza działalności przedsiębiorców 

udzielających pożyczek pieniężnych znajdujących się poza zainteresowaniem KNF. W 

pierwszej kolejności krótkiej charakterystyce poddana zostanie KNF, następnie 

prześledzone zostaną regulacje prawne, na podstawie których prowadzona jest 

pozabankowa działalność pożyczkowa. Dalsze rozważania będą próbą odpowiedzi na 

pytanie, czy omawiana działalność nie podlega jakiejkolwiek zinstytucjonalizowanej 

kontroli (nadzorowi)
1
, a w konsekwencji, czy aktualny stan prawny pozwala uznać, że 

interesy zarówno pożyczkodawców, jak i pożyczkobiorców są należycie chronione. 

Głównym źródłem, które wykorzystano przy tworzeniu niniejszego 

opracowania są polskie akty normatywne, a w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny
2
 (zwana dalej: K.c.), Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim
3
 (zwana dalej u.k.k.) oraz Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym
4
 (zwana dalej u.n.r.f.). 

Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 26 maja 2016r. 

 

                                                 
1 Kontroli (nadzorowi) innej niż sprawowanej przez KNF. 
2 Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm. 
3 Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm. 
4 Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 614 ze zm. 
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Ogólna charakterystyka Komisji Nadzoru Finansowego i nadzoru 

nad rynkiem finansowym 

W myśl art. 3 ust. 2 u.n.r.f. KNF jest organem właściwym w sprawach nadzoru 

nad rynkiem finansowym. Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.n.r.f. przez nadzór nad rynkiem 

finansowym należy rozumieć: nadzór bankowy, nadzór emerytalny, nadzór 

ubezpieczeniowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad instytucjami 

płatniczymi i biurami usług płatniczych, nadzór nad agencjami ratingowymi, nadzór 

uzupełniający oraz nadzór nad sektorem kas spółdzielczych, które to nadzory 

sprawowane są zgodnie z przepisami wielu odrębnych ustaw – przykładowo w zakresie 

nadzoru bankowego m.in. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe
5
. 

W art. 2 u.n.r.f. ustawodawca definiuje cel nadzoru finansowego, stanowiąc, że 

nadzór ów ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tego rynku, jego stabilność, 

bezpieczeństwo oraz przejrzystość, zaufanie do rynku finansowego, a także zapewnić 

ochronę interesów uczestników tego rynku również poprzez rzetelną informację 

dotyczącą jego funkcjonowania. 

W związku z tak sformułowanym celem swojego funkcjonowania KNF, jako 

organ nadzoru nad rynkiem finansowym, został przez ustawodawcę wyposażony w art. 4 

u.n.r.f. w następujące zadania: 

1) podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku 

finansowego; 

2) podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego 

konkurencyjności; 

3) podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania 

rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu 

ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego, w szczególności 

poprzez nieodpłatne publikowanie – w formie i czasie przez siebie określonym – 

ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji; 

4) udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad 

rynkiem finansowym; 

5) stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między 

uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze 

stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a 

odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty; 

6) wykonywanie innych zadań określonych ustawami. 

Zgodnie z art. 5 u.n.r.f. w skład KNF wchodzi 7 członków: 

1) Przewodniczący; 

2) Pierwszy Zastępca Przewodniczącego; 

3) Drugi Zastępca Przewodniczącego; 

4) minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel; 

                                                 
5 Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm. 
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5) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego 

przedstawiciel; 

6) Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego członek 

Zarządu Narodowego Banku Polskiego; 

7) przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawodawca w art. 6b u.n.r.f. nakłada na KNF jeszcze jeden obowiązek, który 

niewątpliwie jest bardzo istotny z punktu bezpieczeństwa i pewności obrotu 

gospodarczego, a mianowicie prowadzenie „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji 

Nadzoru Finansowego” (zwana dalej: Listą ostrzeżeń). Lista ostrzeżeń stanowi 

publiczny wykaz podmiotów gospodarczych w stosunku do których KNF złożył 

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia enumeratywnie wymienionych w art. 6b ust. 1 

u.n.r.f. przestępstw (są to przestępstwa związane z prawidłowym działaniem rynku 

finansowego). Listę ostrzeżeń uzupełniają również wpisy dotyczące podmiotów, w 

stosunku do których zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył inny 

podmiot, natomiast Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w 

postępowaniu karnym. Lista ostrzeżeń zawiera nazwę podmiotu, w stosunku do którego 

złożono zawiadomienie, numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON), 

właściwą prokuraturę prowadzącą postępowanie karne oraz ewentualnie wzmianki o 

prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego. Celem 

prowadzenia Listy ostrzeżeń jest prewencyjne informowanie ogółu podmiotów 

uczestniczących w obrocie gospodarczym o podmiotach, których działalność budzi 

poważne zastrzeżenia z punktu widzenia metod prowadzonej działalności. Dzięki temu 

ogół przedsiębiorców, ale i konsumentów posiada wiedzę pozwalającą uniknąć złych 

decyzji biznesowych. Lista ostrzeżeń dostępna jest na stronie internetowej KNF pod 

adresem https://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html. 

 

Umowa pożyczki w polskim prawodawstwie 

Firmy pożyczkowe swoją działalność pożyczkową opierają w głównej mierze 

na przepisach K.c. oraz u.k.k. 

Zanim omówiona zostanie umowa pożyczki, należy zauważyć, że działalności 

firm pożyczkowych nie poświęcono żadnego szczególnego aktu prawnego rangi ustawy. 

Ponadto zgodnie z art. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 

gospodarczej
6
 działalność pożyczkowa nie stanowi działalności regulowanej, zatem do 

jej prowadzenie nie jest wymagane uzyskanie koncesji, wpisu do rejestru działalności 

regulowanej, zezwolenia itp. przejawów reglamentacji działalności gospodarczej. W 

związku z powyższym firmy pożyczkowe traktowane są jak każdy inny podmiot 

uczestniczący w obrocie gospodarczym
7
. 

                                                 
6 Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm. 
7 B. Domańska-Szaruga, Rynek firm pożyczkowych w Polsce i propozycje jego uregulowania, 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IF/konferencje/Documents/Beata_Domanska_Szaruga.pdf (dostęp 

3 czerwca 2016 r.) 
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Umowa pożyczki jest rodzajem umowy nazwanej uregulowanej w art. 720 – 

724 K.c. Essentialia negotii umowy pożyczki to zobowiązanie dającego pożyczkę do 

przeniesienia na własność biorącego pożyczkę określonej ilości pieniędzy (albo innych 

rzeczy oznaczonych co do gatunku) i zobowiązanie biorącego pożyczkę do zwrócenia tej 

samej ilości pieniędzy (bądź innej rzeczy będącej przedmiotem umowy – w tym 

przypadku zwracana rzecz ma mieć tę samą jakość jak rzecz pożyczana). Umowa 

pożyczki ma charakter dwustronnie zobowiązujący z uwagi na występujące po obu 

stronach umowy obowiązki – dopóki pożyczkodawca nie przeniesie na własność 

pożyczkobiorcy przedmiotu pożyczki, dopóty nie powstaje obowiązek pożyczkobiorcy 

do zwrotu przedmiotu pożyczki oraz charakter konsensualny, czyli dochodzi do skutku 

w wyniku samego porozumienia się stron
8
. 

Stroną umowy pożyczki (pożyczkodawcą lub pożyczkobiorcą) może być 

zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Innymi słowy K.c. nie wprowadza 

ograniczeń w odniesieniu podmiotów, które mogą być stronami umowy pożyczki, co 

stwarza możliwość bycia podmiotem tego stosunku dla każdego podmiotu prawa 

cywilnego
9
. 

Umowa pożyczki dla swej ważności nie wymaga żadnej szczególnej formy, 

jednakże w myśl art. 720 § 2 K.c. umowa pożyczki, której wartość przekracza 500 zł 

powinna być stwierdzona pismem. Zastrzeżenie to ma charakter ad probationem (dla 

celów dowodowych), zatem nie wpływa na ważność samej umowy, a jedynie tworzy 

szczególne rygory dowodowe w postępowaniu sądowym. Warto wspomnieć, że przepis 

ten został znowelizowany i 8 września 2016 r. wejdzie w życie jego nowe brzmienie, 

które podniesie limit z 500 zł do 1000 zł. 

Zasada walutowości, zdefiniowana w art. 358 § 1 K.c., przesądza o tym, że 

przedmiotem umowy pożyczki może być każdy pieniądz. W razie wyboru waluty obcej, 

o ile z umowy pożyczki nie wynika nic innego, pożyczkobiorca jest uprawniony do 

zwrotu pożyczki w walucie polskiej. Obliczenie wartości zobowiązania dłużnika w 

walucie polskiej dokonuje się w trybie art. 358 § 2 K.c.
10

 

W myśl art. 721 K.c. pożyczkodawca może odstąpić od umowy i odmówić 

wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu 

majątkowego pożyczkobiorcy. Uprawnienie to nie przysługuje, jeżeli pożyczkodawca w 

chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym pożyczkobiorcy wiedział lub z 

łatwością mógł się dowiedzieć. 

Brzmienie art. 722 K.c. przesądza o wcześniej wspomnianym konsensualnym 

charakterze umowy pożyczki, gdyż zgodnie z tym przepisem roszczenie pożyczkobiorcy 

o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem 6 miesięcy od chwili, gdy 

przedmiot miał być wydany. Według art. 455 K.c. jeżeli nic innego nie wynika z umowy 

ani z natury zobowiązania, przedmiot umowy pożyczki powinien być wydany 

                                                 
8 A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. el. LEX 
2014, Ustęp 3 komentarza do art. 720 K.c. 
9 Tamże, Ustęp 2 komentarza do art. 720 K.c. 
10 Tamże, Ustęp 6 komentarza do art. 720 K.c. 
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niezwłocznie po wezwaniu do wydania dokonanym przez pożyczkodawcę. Należy uznać 

zatem, że bieg wzmiankowanego terminu rozpoczyna się w dniu wystosowania przez 

pożyczkobiorcę pierwszego wezwania do wydania przedmiotu pożyczki przez 

pożyczkodawcę. Upływ powołanego terminu powoduje przekształcenie istniejącego 

stosunku prawnego w zobowiązanie niezupełne (naturalne). 

W art. 723 K.c. znajduje się semiimperatywna norma prawna w zakresie 

terminu zwrotu przedmiotu pożyczki, a mianowicie, jeżeli termin zwrotu pożyczki nie 

jest w umowie oznaczony, pożyczkobiorca obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 

tygodni po wypowiedzeniu przez pożyczkodawcę. 

Zgodnie z art. 724 K.c. jeżeli rzeczy otrzymane przez pożyczkobiorcę mają 

wady, pożyczkodawca zobowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził 

pożyczkobiorcy przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Norma ta nie 

ma zastosowania w wypadku, gdy pożyczkobiorca mógł z łatwością wadę zauważyć. 

Regulacja ta nie ma wszakże większego znaczenia przy pożyczkach, których 

przedmiotem jest kwota pieniężna. 

Kodeksowe uregulowanie umowy pożyczki nie przesądza o odpłatnym, bądź 

nieodpłatnym jej charakterze, pozwalając swobodnie stronom uregulować tę kwestię w 

myśl zasady z art. 353
1
 K.c.

11
 W braku postanowień umownych na ten temat przyjmuje 

się, że pożyczkodawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie, a zatem umowa przybiera 

charakter umowy nieodpłatnej. W przypadku, gdyby strony jednak umówiły się na 

wynagrodzenie, to jego wysokość jest ograniczona treścią art. 359 § 2
1 

K.c.
 
– 

„maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w 

stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych”. Z kolei 

stopa odsetek ustawowych w myśl art. 359 § 2
1 
K.c. stanowi sumę stopy referencyjnej 

Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych i jest ogłaszana przez 

Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia
12
. Maksymalna wysokość odsetek 

wynikających z czynności prawnej wynosi obecnie 10%. Jeżeli wysokość odsetek 

wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą 

się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać 

polskich przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa 

obcego. W takim wypadku stosuje się polskie regulacje. 

Chętniej stosowaną przez firmy pożyczkowe instytucją jest umowa pożyczki 

udzielana na zasadach określonych w u.k.k. Ustawa ta posługuje się terminem kredyt 

konsumencki, przez co uważa się między innymi umowę pożyczki w wysokości nie 

większej niż 255 550 zł udzielonej przez kredytodawcę
13

 w zakresie swojej działalności 

konsumentowi
14

.  

                                                 
11 Art. 3531 K.c. stanowi, że: „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego 

uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego”. 
12 Zgodnie z aktualnie obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w 

sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. z 2016 r. poz. 46) wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w 
stosunku rocznym. 
13 Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów K.c. (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu 
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Pierwszą istotną różnicą pomiędzy pożyczką udzieloną na podstawie u.k.k. a 

umową pożyczki uregulowaną w K.c. jest wyraźnie określony odpłatny charakter 

kredytu konsumenckiego (zwanego dalej kredytem). W związku z powyższym jednym z 

głównych obowiązków udzielającego kredyt jest przekazanie konsumentowi 

jednoznacznej, zrozumiałej i widocznej informacji o: 

1) stopie oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych 

w całkowitym koszcie kredytu; 

2) całkowitej kwocie kredytu; 

3) rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. 

Powyższe dane kredytodawca podaje na podstawie reprezentatywnego przykładu, 

przez który należy rozumieć takie warunki umowy, na których kredytodawca spodziewa 

się zawrzeć co najmniej 2/3 umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy 

średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania 

na rynku umów danego rodzaju. Celem rzetelnego wypełnienia wymienionego 

obowiązku kredytodawca jest zobowiązany gromadzić odpowiednie dane w celu 

ustalenia na ich podstawie reprezentatywnego przykładu. 

Kolejną istotną odrębnością jest spoczywający na kredytodawcy obowiązek 

dokonania oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy przed zawarciem umowy kredytu. 

Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od 

konsumenta lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub 

zbiorów danych kredytodawcy. Konsument jest zobowiązany do przedstawienia, na 

żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny 

zdolności kredytowej. W przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej, a w 

konsekwencji odmowy udzielenia konsumentowi kredytu kredytodawca ma obowiązek 

niezwłocznego i bezpłatnego poinformowania konsumentach o powodach odmowy i 

wskazania bazy danych, z której korzystał i w konsekwencji dokonał negatywnej oceny 

zdolności kredytowej. 

Ponadto na kredytodawcy ciąży obowiązek udzielenia konsumentowi przed 

zawarciem umowy wyjaśnień dotyczących treści przekazanych informacji oraz 

postanowień zawartych w umowie, która ma zostać zawarta, w sposób umożliwiający 

konsumentowi podjęcie decyzji dotyczącej umowy o kredyt konsumencki. Obowiązku 

tego nie należy utożsamiać z przekonywaniem lub nakłanianiem konsumenta do 

określonego zachowania lub przyjęcia danego rozwiązania. Obowiązek udzielania 

wyjaśnień ciąży na kredytodawcy i nie jest uzależniony od ewentualnego wniosku lub 

pytania składanego przez konsumenta. Niniejszy obowiązek wynika wprost z przepisów 

u.k.k (art. 11) i powinien być realizowany bez wezwania przez kredytodawcę
15

. 

                                                                                                                         
działalność gospodarczą lub zawodową), który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu. 
14 Konsument w rozumieniu przepisów K.c., a zatem osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności 

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
15 Z. Ofiarski, Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, Wyd. el. LEX 2014, komentarz do art. 11. 
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Co do zasady umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie 

pisemnej
16

 i niezwłocznie dostarczona przez kredytodawcę konsumentowi. Treść 

umowy powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Przepisy 

u.k.k. szczegółowo określają jakie elementy muszą w umowie się znaleźć
17

. 

Z uwagi na ochronę interesów konsumentów ustawodawca określa w 

odniesieniu do umów kredytu konsumenckiego jaką maksymalną kwotę mogą wynieść 

tzw. pozaodsetkowe koszty kredytu, czyli wszystkie koszty, które konsument ponosi w 

związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek. Do kosztów tych 

należy przede wszystkim prowizja. Maksymalna wysokość tych kosztów obliczana jest 

według następującego wzoru: 

 
Poszczególne symbole we wzorze oznaczają: MPKK jest to maksymalna wysokość 

pozaodsetkowych kosztów kredytu, K jest to całkowita kwota kredytu, n jest to okres 

spłaty wyrażony w dniach, R jest to liczba dni w roku. Jednocześnie pozaodsetkowe 

koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty 

kredytu. 

Podobnie ustawodawca określa maksymalną wartość rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania, stosując wzór: 

 
Poszczególne litery i symbole użyte we wzorze oznaczają:  

X – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;  

m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu;  

k – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m;  

Ck – kwotę wypłaty k;  

tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a 

dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0;  

m’ – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat;  

l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat;  

Dl – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat;  

Sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a 

dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat. 

 W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjmuje się 

następujące założenia: 

1) umowa o kredyt będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz że 

kredytodawca i konsument wypełnią zobowiązania wynikające z umowy o kredyt w 

terminach określonych w tej umowie; 

                                                 
16 Przepisy mogą dopuszczać inną formę zawarcia umowy o kredy konsumencki. 
17 Artykuły 30 – 33 u.k.k.  
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2) kwoty wypłacane i spłacane przez strony umowy o kredyt konsumencki nie muszą 

być równe ani nie muszą być płacone w równych odstępach czasu; 

3) datą początkową będzie data pierwszej wypłaty raty kredytu; 

4) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach 

lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 

366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy 

miesiąc ma 30,41666 dni; 

5) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po 

przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego 

miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa 

albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1; 

6) równanie to może być zapisane w postaci jednej sumy z wykorzystaniem koncepcji 

przepływów (Ak), które mogą być dodatnie lub ujemne – zapłacone lub otrzymane 

w okresach 1 do k, wyrażonych w latach. 

Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu 

przed terminem określonym w umowie, a kredytodawca nie może uzależnić 

wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta. W przypadku 

spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu 

ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania 

umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Kredytodawca może zastrzec w 

umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem że ta spłata 

przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota 

spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność 

przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu. Prowizja za spłatę 

kredytu przed terminem nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres 

między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok. W sytuacji 

gdy okres kredytowania nie przekracza jednego roku, prowizja za spłatę kredytu przed 

terminem nie może przekraczać 0,5% spłacanej części kwoty kredytu. W każdym 

przypadku jednak prowizja nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które 

konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed 

terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy, a także nie może być wyższa 

niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą. 

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w 

terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny. Jeżeli umowa o 

kredyt konsumencki nie zawierała wszystkich wymaganych prawem elementów, 

konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia 

dostarczenia uzupełnionej o te elementy umowy. Kredytodawca jest zobowiązany przy 

zawarciu umowy wręczyć konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojej nazwy (ew. imienia i nazwiska) i adresu. 

Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem 

złoży pod wskazany przez kredytodawcę adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
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Dla zachowania terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt 

konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty 

kredytu. Konsument zwraca kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z ww. 

odsetkami nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu 

od umowy. 

 

Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat 

działalności reklamowej firm pożyczkowych 

W maju 2013 roku nakładem pracy Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów w Poznaniu ukazał się raport
18

 z kontroli reklam pozabankowych 

instytucji finansowych oferujących pożyczki konsumentom będący wynikiem kontroli 

przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich przeprowadzonej przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Działania kontrolne objęły 25 

wybranych przedsiębiorców i miały miejsce od stycznia do kwietnia 2013 roku. 

Ponadto, od 22 stycznia do 4 lutego 2013 roku, przeprowadzony został przegląd reklam 

ukazujących się w prasie oraz mediach elektronicznych (Internet, telewizja, telegazety). 

Reklamy oceniano pod kątem występowania w nich treści mogących stanowić praktykę 

naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 Ustawy z dnia 16 

lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów
19

. 

Głównym celem raportu było ustalenie i przedstawienie stopnia przestrzegania 

przez pozabankowe instytucje finansowe przepisów prawa w zakresie reklamy pożyczek 

oferowanych konsumentom. Tak jak różnorodne są firmy pożyczkowe, tak różnorodne 

są środki i formy stosowanych przez nich działań reklamowych. Co do zasady 

wykorzystywane są wszystkie dostępne media i nośniki, a więc prasa, radio, telewizja, 

telegazeta i internet, nośniki reklamy zewnętrznej, tj. billboardy, plakaty i ulotki. 

Przedsiębiorcy udzielający pożyczek konsumentom posługują się zarówno reklamą 

wizerunkową, polegającą na stwarzaniu i utrwalaniu w świadomości konsumentów 

istnienia określonej marki oraz jej pozytywnego wizerunku, jak i reklamą dotyczącą 

konkretnej oferty pożyczki, w której eksponowane są wybrane cechy oferty. 

Przeprowadzona kontrola działań reklamowych firm pożyczkowych wykazała 

szereg nieprawidłowości. Wykryte uchybienia polegały na naruszeniu obowiązków 

podawania w reklamie kredytu konsumenckiego wymaganych danych dotyczących 

kosztów pożyczki, stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych oraz czynów 

nieuczciwej konkurencji naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ogółem 

zakwestionowano 32 reklamy stosowane przez 23 podmioty poddane badaniu. W 

związku z faktem, iż w niektórych przypadkach w reklamie występowały treści, które 

zawierały więcej niż jedno naruszenie, całkowita liczba naruszeń wyniosła 41. 

                                                 
18 https://uokik.gov.pl/download.php?plik=13278 (dostęp 3 czerwca 2016 r.) 
19 Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm. 
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Uogólniając wnioski do jakich doszedł UOKiK można stwierdzić, że firmy 

pożyczkowe w swym materiałach promocyjnych wykorzystują podobne, a nierzadko 

identyczne wręcz slogany. Zjawisko to szczególnie widać w przypadku hasła "bez BIK". 

Stwierdzono 9 takich naruszeń. Ujawniono 31 nieprawidłowości mających charakter 

nieuczciwych praktyk rynkowych w reklamach stosowanych przez 19 przedsiębiorców. 

Zdecydowana większość, 27 nieprawidłowości polegała na czynnym wprowadzaniu 

konsumentów w błąd (art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 sierpnia 

2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
20

 (zwanej dalej: 

u.p.n.p.r.)) , tj. poprzez podawanie informacji, które mogą wpływać na decyzje 

konsumentów. Oprócz posługiwania się wymienionymi powyżej hasłami „bez BIK” (lub 

podobnymi), sugerującymi pewność uzyskania pożyczki, zakwestionowane praktyki 

polegały na publikowaniu reklam, w których eksponowano szczególne cechy oferty (np. 

najniższe koszty pożyczki lub najniższe oprocentowanie), wyróżniające ofertę na tle 

ofert innych przedsiębiorców. Rzecz jednak w tym, że po analizie przedstawionych 

przez pożyczkodawców informacji okazało się, że deklaracje takie nie były zgodne z 

rzeczywistością. Jeden przedsiębiorca dopuścił się biernego wprowadzenia w błąd (art. 6 

ust. 1 i 3 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r.), a przypadek ten dotyczył prezentacji 

kosztu pożyczki przy użyciu bardzo drobnej, nieczytelnej czcionki. Osobną grupę 

stanowią 3 ujawnione przypadki stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych uznanych 

za nieuczciwe w każdych okolicznościach. Są to naruszenia najpoważniejsze, 

pochodzące z tzw. czarnej listy praktyk zawartej w art. 7 u.p.n.p.r., a polegające na 

posługiwaniu się w reklamach bez uprawnień certyfikatem „RZETELNA firma” oraz 

prezentowaniu (2 przypadki) uprawnień przysługujących konsumentom z mocy prawa 

jako cechy wyróżniającej swoją ofertę. Sprzeczność działań reklamowych z ustawą o 

kredycie konsumenckim stwierdzono w 9 przypadkach. Pozostałe naruszenie ma postać 

czynu nieuczciwej konkurencji, określonego w art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
21

. 

Podkreślenie wymaga, że naruszeń nie stwierdzono u 14 przedsiębiorców, 

których działania podlegały badaniu w oparciu o przekazane przez nich materiały 

reklamowe UOKiK-owi. 

Charakter stwierdzonych naruszeń skłania do wniosku, iż konsumenci winni 

być uważni i ostrożni w korzystaniu z reklam przy poszukiwaniu oferty pożyczkowej 

oraz wykazywać daleko idący krytycyzm wobec deklaracji ukazujących atrakcyjność 

oferty względem ofert innych przedsiębiorców. W przypadkach, w których reklamy 

eksponują informacje odnoszące się do kosztów pożyczki nieodzowna będzie 

weryfikacja tych informacji w oparciu o formularz informacyjny oraz wzór umowy, 

którą konsument ma podpisać. 

Pomijając aspekt zgodności treści reklamy z prawem, należy zwrócić uwagę, że 

prowadzenie intensywnej kampanii marketingowej usług pożyczkowych niewątpliwie 

wpływa zachęcająco na korzystanie z tych usług, co samo w sobie może stanowić 

                                                 
20 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 3. 
21 Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm. 
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zagrożenie w sytuacji nieodpowiedzialnego zarządzania budżetem domowym przez 

konsumentów
22

. 

Podsumowanie 

Wartość rynku pożyczek udzielanych przez instytucje pozabankowe rośnie z 

roku na rok w sposób dynamiczny. Działalność biznesowa tych podmiotów nie podlega 

żadnemu specjalistycznemu nadzorowi. Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość 

umów zawieranych przez firmy pożyczkowe ma charakter konsumencki organem, który 

monitoruje funkcjonowanie tych podmiotów i ich relację z konsumentami jest Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oczywiście wszelkie spory wynikłe na gruncie 

wykonania umowy pożyczki, czy to udzielonej na gruncie k.c., czy to w formie kredytu 

konsumenckiego mogą zostać poddane rozstrzygnięciu przez sądy powszechne. 

Jednakże zdaniem Autora celowym byłoby objęcie wszelkiej zorganizowanej 

działalności pożyczkowej nadzorem. Naturalnym wydaje się, aby zadaniem tym zajęła 

się Komisja Nadzoru Finansowego analogicznie do swych obowiązków sprawowanych 

względem banków (w tym spółdzielczych), czy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Kredytowych. Pozwoliłoby to ingerować już na wcześniejszym etapie, choćby ustalania 

wzorców umownym umów o kredyt konsumenckich, tak aby niejako profilaktycznie 

dostosować te umowy do standardów opracowanych chociażby w u.k.k. Także 

działalność reklamowa firm pożyczkowych byłaby baczniej obserwowana, co miałoby z 

pewnością przełożenie na tworzenie rzetelnego, pełnego i zrozumiałego przekazu 

medialnego. Bezsprzecznie istnienie pozabankowych instytucji pożyczkowych jest 

pożytecznym zjawiskiem umożliwiającym klientowi wybór spośród szerszej oferty 

usług. W praktyce rynkowej podmioty te zapełniają niszę krótkoterminowych pożyczek 

mniejszych kwot pieniężnych, co jest możliwe przede wszystkim dzięki większej 

elastyczności, a przede wszystkim dzięki zminimalizowaniu formalności. 

Wzmiankowana elastyczność pozabankowych instytucji pożyczkowych przejawia się w 

oferowaniu przez nie szerszego dostępu do usług finansowych przez co dostęp do nich 

mają również osoby „wykluczone z rynku bankowego” z uwagi na np. złą historię 

kredytową. Z kolei dominacja na rynku mikropożyczek, prócz wskazanych powyżej 

powodów, jest możliwa także dlatego, że banki uznają tego typu usługi za mało 

dochodowe
23
. Duże odformalizowanie działalności omawianych podmiotów sprawia, że 

osoba pełnoletnia, posiadająca rachunek bankowy i uzyskująca stałe miesięczne dochody 

może uzyskać pożyczkę w ciągu 10 minut – w przypadku niektórych podmiotów o 

dowolnej porze dnia i nocy przez 7 dni w tygodniu. Co w odniesieniu do oferty banku 

jest niemożliwe. Z drugiej strony wybór tej formy kredytowania się wiąże się z 

większymi kosztami po stronie odsetek i innych kosztów, jak np. prowizja, czy 

ubezpieczenie. Dlatego wciąż silną pozycję na rynku pożyczek długoterminowych mają 

banki. 

 

                                                 
22 G. Kotliński, K. Waliszewski (red.), Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, 

Warszawa 2012, s. 125-127. 
23 G. Kotliński, K. Waliszewski (red.), Instytucje parabankowe…, s. 125. 
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LEGAL REGULATION OF THE LENDING ACTIVITIES OF 

FIRMS EXCLUDED FROM A SUPERVISION OF FINANCIAL 

SUPERVISION COMMISSION 

Summary: Loan services are offered by a diverse group of entities, some of which categories are 

not subject to supervision by the Financial Supervision Commission. Subject of the study is an 

analysis of the legal regulation of activity of these entities. The aim of the study is to determine 

whether the current legal situation leads to the conclusion that the interests of both the lender and 

the borrower are properly protected. 

Keywords: shadow bank; shadow banking; short term loan; KNF; UOKiK. 
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Anna Panek 

 
Anna Panek – Marketing w social media 

MARKETING W SOCIAL MEDIA 

Streszczenie: Artykuł prezentuje social media jako ciągle rozwijającą się branżę. Firmy mogą w 

ten innowacyjny sposób promować swoje produkty i usługi, a dzięki temu ciągle pozyskiwać 

nowych klientów. Obecnie ciężko sobie wyobrazić dużą, dobrze prosperującą firmę, która nie 

istnieje w social media. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o stworzeniu 

odpowiedniego wizerunku własnej firmy w sieci poprzez adekwatnie dobraną strategię promocji 

dla własnej branży.  

Słowa kluczowe: marketing, social media, inbound marketing 

Wprowadzenie 

Social media to strony internetowe i aplikacje, które umożliwiają interakcje 

pomiędzy użytkownikami tworzącymi wirtualną społeczność. Interakcja zachodzi 

poprzez tworzenie informacji, dzielenie się nią i jej wymianę. Co wykracza poza 

dotychczasową komunikację społecznościową. Ma ona najczęściej postać tekstu, grafiki, 

zdjęcia czy też filmu. Dzięki ogólnej dostępności media społecznościowe całkowicie 

zmieniły sposób komunikacji wszelkich organizacji, społeczności oraz indywidualnych 

osób i stały się naturalnym miejscem wymiany informacji
1
. Social media pierwotnie 

zostały stworzone do budowania relacji pomiędzy użytkownikami danego portalu, 

jednak dzięki rozwoju technologii media społecznościowe nie ograniczają się do jednej 

funkcji. Obecnie są one wspaniałym narzędziem marketingowym. 

W zależności od typu treści umieszczanych w social media serwisy możemy 

podzielić na podstawowe kategorie takie jak mikroblogi np. Twitter, społeczności 

treściowe (contentowe) np. Youtube i serwisy społecznościowe np. Facebook, Google+. 

Jednak granice pomiędzy poszczególnymi social mediami zacierają się poprzez 

wprowadzanie nowych możliwości. Przykładem który warto wymienić jest 

wprowadzenie na Facebooku filmów i odtwarzanie ich bezpośrednio na osi czasu bez 

konieczności odsyłania do pierwotnego źródła, co wcześniej byłojh domeną YouTube
2
. 

 

Inbound marketing 

Inbound Marketing to aktywny marketing przychodzący. Ma za zadanie 

przedstawienie użytecznej treści odbiorcy, a także usprawnienie jej znalezienia poprzez 

pozycjonowanie i akcje marketingowe w Social Media. To podejście do marketingu jest 

                                                 
1 10 sposobów na zbadanie klienta http://mamstartup.pl/poradnik-startupowca/5623/10-sposobow-na-zbadanie-
klienta(dostęp: 23.02.2016r) 
2 Marketing w social media, http://www.marketing101.pl/marketing-w-social-media#contents10(dostęp: 

23.02.2016r) 
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stosunkowo nowe, a jego popularność wzrasta z roku na rok. A kluczem do sukcesu w 

marketingu jest ciągły rozwój, tworzenie nowych trendów i wprowadzanie 

innowacyjnych rozwiązań. Ta strategia zdobywa popularność na świecie i wychodzi 

poza działy marketingu. Jest ona pomocna w promocji firmy w sieci oraz transformacji 

pozyskanych użytkowników w rzeczywistych klientów korzystających z usług i 

produktów danej firmy. Inbound Marketing to strategia łącząca elementy Content 

Marketing, pozycjonowania(SEO) oraz mediów społecznościowych. 

Podstawowym składnikiem Inbound marketingu jest treść, której zadaniem jest 

nawiązanie swoistej więzi między firmą a jej klientami. Odbywa się to poprzez 

zapoznawanie się potencjalnych klientów z treściami, które z ich punktu widzenia są 

wartościowe, bo są tworzone i publikowane przez osoby odpowiedzialne w firmie za 

sprawy marketingu i sprzedaży. Zamieszczone treści powinny być użyteczne i skłaniać 

do kolejnych odwiedzin. Najbardziej pożądany jest efekt stworzenia użytkownikowi 

nawyku odwiedzania danego profilu. Pomimo że Content Marketing jest kwintesencją i 

podstawą Inbound'u, samo tworzenie treści nie wystarczy. Potencjalny klient musi 

przecież odnaleźć daną treść, co w dobie ogromnej ilości materiałów dostępnych online 

wcale nie jest takie łatwe. Pierwszym skojarzeniem, które przychodzi nam do głowy są 

oczywiście wyniki wyszukiwania w popularnych wyszukiwarkach internetowych, takich 

jak Google, Yahoo czy Bing. Im wyższą pozycję zajmuje dana strona, tym większe 

szanse na to, że ktoś ją odwiedzi. Praktycznie zawsze internauci biorą pod uwagę tylko 

pierwszą stronę wyników podczas wyszukiwania. Drugim kluczowym elementem 

Inbound Marketingu jest pozycjonowanie, zwane również SEO (z ang. Search Engine 

Optimization), które łączy się bezpośrednio z Content Marketingiem. Pozycjonowanie 

jest bezpośrednio związane z szybkością i łatwością odnalezienia treści której szukamy. 

Docieramy do trzeciego i ostatniego składnika Inbound Marketingu. Gdy mamy już 

stworzoną interesującą i użyteczną treść oraz nasza witryna zajmuje wysokie miejsce w 

wyszukiwanych pozycjach, wtedy dobrym pomysłem jest wsparcie swoich działań 

potężnym narzędziem jakim są Social Media. Internetowa społeczność łączy się i 

komunikuje wykorzystując przy tym wiele portali społecznościowych. Najbardziej 

widoczne i dominujące to: Facebook, YouTube, Instagram czy Twitter, które stały się 

ikonami Social Media. Co więcej,  ich marka, popularność oraz uznanie przyciągają z 

roku na rok kolejne rzesze użytkowników. Jest to ogromna baza potencjalnych klientów, 

do których warto skutecznie dotrzeć. Tworzenie profilu, który będzie miał dużą ilość 

polubień lub obserwujących nie jest jednak proste
3
.  

Podsumowując InBound Marketing jest on złożonym procesem, zbudowanym z 

trzech ściśle powiązanych ze sobą części takich jak: 

 Content - użyteczna treść 

 SEO - optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych 

 Social Media - portale społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter 

 

                                                 
3Inbound marketing przyszłości http://www.marketing101.pl/inbound-marketing-przyszlosci(dostęp: 

23.02.2016r). 
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Zbudowanie więzi między konsumentem, a marką 

Media społecznościowe tworzone są w wielkości przez ich użytkowników, co 

pozwala zmniejszyć dystans między firmą, a jej klientami. Klient ma łatwy i szybki 

dostęp do umieszczanych przez moderatora strony treści po zalajkowaniu, 

zaobserwowaniu czy też subskrybowaniu. Dzięki social media możesz komunikować się 

ze swoimi klientami, zaangażować ich w tworzenie usług i produktów poprzez 

możliwość wyrażania swoich opinii i sugestii. Działania w social media nie mogą jednak 

obyć się bez dokładnej przygotowanej strategii. Jedynie czynności realizowane 

konsekwentnie mogą zapewnić sukces. Działania te wymagają czasu i dają wymierne 

korzyści dopiero w perspektywie tygodni i miesięcy. Fundamentalnym elementem jest 

regularne publikowanie treści, zdjęć lub filmików na swoim profilu w social media. 

Podczas gdy będą one ciekawsze i bardziej użyteczne dla czytającego będzie istniała 

większa szansa, że zacznie on regularnie czytać publikowane przez nas posty, czy też 

oglądać materiały zdjęciowe lub wideo. 

Może wydawać się, że większe efekty daje kampania o charakterze wirusowym, 

czyli samoczynne rozprzestrzenianie się treści pomiędzy Internautami. Jak pokazuje 

przykład YouTube, wzmożona aktywność użytkowników polegająca na rozsyłaniu i 

wymianie linków do filmu wynosi około 15 dni. Po tym czasie liczba wejść na stronę 

powraca do wcześniejszego stanu. Natomiast ideą Inbound marketingu jest nawiązanie 

stałej relacji między nadawcą a odbiorcą, więc tymczasowy efekt nie jest 

satysfakcjonujący. Nie znaczy to jednak, że należy całkowicie zrezygnować z kampanii 

viralowej, powinna jednak mieć ona charakter uzupełniający do innych działań, 

ukierunkowanych na zdobycie leadów np. W postaci polubień naszego profilu na 

Facebooku. 

Odwiedzający stronę robi to, ponieważ jest świadomy swoich potrzeb i potrafi 

je nazwać oraz odnaleźć w sieci. Za pomocą portali społecznościowych można dotrzeć 

do grona osób, które jeszcze nie skonkretyzowały swoich potrzeb lub nie potrafią ich 

odpowiednio nazwać. Może się to odbić na skuteczności ich poszukiwań. Używanie 

mediów społecznościowych jest więc wyjściem naprzeciw potrzebom użytkowników. W 

ten sposób oszczędzamy ich czas, który jest bardzo cenny. Dobrze przeprowadzona 

kampania w mediach społecznościowych może znacząco podnieść ilość wejść na stronę 

docelową kampanii reklamowej, co przełoży się na wyższą liczbę potencjalnych 

klientów i przeprowadzonych transakcji. Moda na serwisy społecznościowe 

spowodowała gwałtowny wzrost ich liczby, jednakże kilka z nich zdominowało całą 

branżę. Wybór odpowiedniego może przesądzić o sukcesie lub porażce całej kampanii 

marketingowej. Do najpopularniejszych należą obecnie: Facebook, Twitter i Google +. 

 

Jak działać w mediach społecznościowych 

Tworzenie nawet najbardziej wartościowej treści mija się z celem, jeśli nie jest 

ona widoczna dla potencjalnych odbiorców. W XXI wieku Internet rozrósł się do 

niebotycznych rozmiarów, co miesiąc przybywa około 356 tysięcy stron internetowych. 
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To zjawisko pokazuje jak szybko rozrastają się portale internetowe. Duża ilość danych z 

jednej strony daje niemal nieograniczone możliwości znalezienia interesujących nas 

rzeczy, z drugiej ogromny wybór może sprawić, że nie dotrzemy do tych 

najciekawszych. Aby tworzone przez nas materiały nie zagubiły się w tej ogromnej 

przestrzeni należy poświęcić trochę uwagi pozycjonowaniu (SEO). 

Musisz pomyśleć jak typowy Internauta - w końcu jesteś nim i podlegasz takim 

samym prawom. Wpisując w wyszukiwarkę interesujące nas hasło wyskakuje 

przeważnie ogromna ilość wyników wyszukiwania, jednak otwierasz tylko kilka 

pierwszych. Z tego względu właśnie SEO to siła napędowa Inbound Marketingu. 

Korzystając z pozycjonowania można powiększyć ruch użytkowników na stronie, który 

później będzie można przekształcić w klientów Twoich. Obecnie pozycjonowanie to nie 

tylko pozyskiwanie linków i optymalizacja strony w celu uzyskania jak najwyższej 

pozycji w wyszukiwarce internetowej. To także działania w Social Mediach (Facebook, 

Youtube, Instagram, blogi) przede wszystkim liczą się wartościowe treści oraz dbanie o 

wizerunek w sieci, który pozwala na zwiększenie widoczności twojej strony. Jak widać 

SEO wymaga uwagi i zaangażowania, ale efektem będzie wyższa pozycja w wynikach 

wyszukiwania. Bardzo ważnym aspektem optymalizacji i pozycjonowania jest 

wyselekcjonowanie odpowiednich kluczowych słów - stanowią one znaczną część 

pozycjonowania. Dobrze dobrane frazy, które są użyte w odpowiedniej ilości i miejscach 

tekstu mają istotny wpływ na widoczność strony w wyszukiwarce. Przydatny w tym 

momencie okazuje się planer słów kluczowych. Pomaga wybrać kluczowe słowa, na 

które chcesz pozycjonować swoją stronę. Planer po wpisaniu słowa prezentuje jak często 

wybrana fraza była wyszukiwana przez użytkowników wyszukiwarki Google oraz 

podaje sugerowaną stawkę. Dzięki temu można efektywniej dysponować własnymi 

środkami przeznaczonymi na pozycjonowanie strony w sieci. 

Jeżeli firma nie posiada świetnego produktu, dobrego wizerunku, strategii promocji, 

pozycjonowania, a także świetnej strony www to powinna zapomnieć  o social media. 

Najpierw powinna zająć się podstawami. Jeśli jednak posiada potrzebne podstawy to so-

cial media może użyć do
4
:  

 zaprezentowania firmy, 

 zwiększenia ruchu na stronie, 

 pozyskanie potencjalnych klientów, 

 zdobywania wiedzy o rynku, 

 zwiększenia lojalności klientów, 

 zredukowania kosztów na marketing, 

 poprawienie sprzedaży 

Teoretycznie kampania w mediach społecznościowych jest całkiem darmowa. Jednak 

zanim zaczniedziałać w serwisach społecznościowych musisz być świadomy tego, że 

wymaga ona dużej ilości czasu, odpowiednich narzędzi i doświadczenia wśród osób, 

które obsługują daną stronę. Wiedza teoretyczna tutaj nie dużo zdziała, trzeba także 

                                                 
4 Marketing w social media poradnik dla początkujących, A. Sztabkowska www.marketing101.pl/marketing-

w-social-media 
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dobrze dopasować taktykę prowadzenia strony do danej branży i konsekwentnie się jej 

trzymać. 

Użycie internetu i Social Media  

Na podstawie danych przedstawionych przez We Are Social z 2014 roku aż 

67% Polaków to aktywni użytkownicy internetu, 41% używa Internetu na urządzeniach 

mobilnych, a 34% posiada aktywne konto w social media. Z biegiem czasu z internetu 

na urządzeniach stacjonarnych korzystamy coraz rzadziej (w stosunku do roku poprzed-

niego spadek o 39%) na korzyść internetu na urządzeniach mobilnych - w porównaniu z 

rokiem ubiegłym wzrost dziennego czasu użytkowania o 277%. Średnio w internecie 

spędzamy aż 4 godziny i 51 minut dziennie na laptopie lub PC. Z kolei na urządzeniach 

mobilnych  średnio 1 godzinę i 49 minut dziennie. Jednak te proporcje szybko ulegają 

zmianie, oczywiście na korzyść urządzeń mobilnych, co jest znacznie wygodniejsze w 

dzisiejszych czasach
5
.  

 

Aktywność Polaków w social media 

Zgodnie z danymi pochodzącymi z raportu We Are Social media 

społecznościowe zajmują przeciętnego Polaka około 2 godziny dziennie. Marketing w 

social media poradnik dla początkujących, A. Sztabkowska 

http://www.marketing101.pl/marketing-w-social-media Najaktywniejszym serwisem 

społecznościowym jest Facebook. Na drugim miejscu pod względem aktywności 

znajdują się Google+, a trzecie przypada Naszej Klasie i Twitterowi. Podobną, o połowę 

niższą od Twittera i Naszej-klasy aktywnością charakteryzują się LinkedIn, Badoo, 

Instagram i Pinterest. Według danych IRCenter z 2014 co 6 polski internauta korzysta z 

Facebooka codziennie. W serwisie Youtube 33% internautów ogląda filmy kilka razy w 

tygodniu. Z pozostałych mediów korzystamy średnio kilka razy w miesiącu. Spośród 

internautów przebadanych przez Mobile Institute w 2014 roku 45% stwierdziło, że 

korzysta z Social Media w zasadzie non-stop, 43% że kilka razy dziennie, 9% raz 

dziennie. Pozostałe 3% odwiedza media społecznościowe, gdy dostanie powiadomienie:  

kilka razy w miesiącu, raz na miesiąc lub rzadziej. 

Ludzie wykorzystują głównie Social Media do utrzymywania kontaktów prywatnych 

(72%), poszukiwania informacji i wiadomości(59%), poszukiwania informacji o 

znajomych (38%) i wreszcie do oglądania i śledzenia profili marek (34%). Natomiast 

15% badanych odpowiedziało, że zdecydowanie śledzi profile marek w mediach 

społecznościowych, 36% że raczej tak, 39% że raczej nie i 10%, że zdecydowanie nie. 

Osoby, które nie śledzą marek argumentują to głównie tym, że platformy takie jak 

Facebook służą im głównie do utrzymywania kontaktów prywatnych. 50% osób 

niezainteresowanych śledzeniem marek odpowiedziało, że nic nie jest w stanie ich 

przekonać do zmienienia tego stanu rzeczy, natomiast druga połowa przyznała, że gdyby 

                                                 
5 Marketing w social media poradnik dla początkujących, A. Sztabkowska www.marketing101.pl/marketing-
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marki udostępniały ciekawe treści wtedy wzrosłaby możliwość śledzenia ich.  Marketing 

w social media poradnik dla początkujących
6
. 

Social media na świecie 

34% Polaków posiada aktywne konta w serwisach społecznościowych. Na 

świecie pod tym względem najwyższym wynikiem może poszczycić się Singapur - aż 

66% aktywnych kont! To o ponad połowę więcej od średniej światowej, która wynosi 

29%. Argentyna przoduje w czasie spędzanym w social media - jej mieszkańcy korzy-

stają z nich przez 4,3 godziny dziennie. Dla porównania średnia światowa w tej kategorii 

wynosi 2,4h. Przeciętny Polak spędza o 0,3h mniej czasu w social media niż przeciętny 

mieszkaniec świata i aż o 2h mniej od przeciętnego Argentyńczyka. Ilość aktywnych 

użytkowników najpopularniejszych na świecie serwisów społecznościowych obecnie 

jest już mierzona w setkach milionów. Facebook pozostawia za sobą konkurencję daleko 

w tyle z wynikiem 1336 milionów, co daje nam ponad miliard użytkowników. Drugie 

miejsce przypada Qzone, chińskiemu serwisowi społecznościowemu. Posiada o ponad 

połowę mniej aktywnych kont - 629 milionów. Nie ma wersji angielskiej na stronie web, 

przetłumaczona została jedynie aplikacja. Google+ zgromadziło 343 milionów 

aktywnych kont, Instagram, 300, Twitter 284, a Tumblr 230
7
.  

Media społecznościowe są dobrym miejscem na sprzedaż i warto się nim lepiej 

przyjrzeć. Jeśli tylko działania będą przemyślane to może być świetny sposób na 

zainteresowanie i pozyskanie klientów. Spore możliwości daje mam tu system 

reklamowy Facebooka, który umożliwia target komunikatów reklamowych w oparciu o 

szereg kryteriów demograficznych, behawioralnych oraz remarketing. Istnieje także 

możliwość wykorzystania narzędzi monitoringu do znalezienia użytkowników, którzy 

poruszają tematy związane z naszą branżą, można umiejętnie przyłączyć się do dyskusji 

i zaproponować rabat na nasze produkty. Należy pamiętać, że w marketingu nie ma 

uniwersalnych, gotowych rozwiązań, dla każdego produktu i rynku należy szukać 

odpowiednich metod promocji.  

 

Wybór platformy reklamowej 

Ważnym momentem jest wybór odpowiedniego serwisu społecznościowego. 

Najpopularniejszym jest Facebook, ale wybór platformy powinien wynikać z Twojej 

grupy docelowej i celu kampanii. Facebook pozwala na największą różnorodność publi-

kowanych treści - mogą to być teksty, zdjęcia, filmy i ankiety. Z kolei do częstego prze-

kazywania krótkich informacji lepiej sprawdzi się Twitter. Przekrój wiekowy Twittera i 

Facebooka jest bardzo zróżnicowany i właściwie można dzięki nim trafić do każdej 

grupy. Google+ sprawdzi się, jeśli zależy Ci głównie na zwiększeniu ruchu na stronie. 

Jeżeli produkty, które oferuje twoja firma skierowane są do innych firm warto 

                                                 
6 A. Sztabkowska http://www.marketing101.pl/marketing-w-social-media 
7 Marketing w social media poradnik dla początkujących, A. Sztabkowska 

http://www.marketing101.pl/marketing-w-social-media 
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zainteresować się platformą LinkedIn. Jest to międzynarodowy serwis społecznościowy, 

który specjalizuje się gównie w kontaktach zawodowo-biznesowych. 

Jeżeli twój produkt ma trafić do osób młodych dobrym wyborem może być pro-

fil na Instagramie, Tumblrze czy Pintereście - charakteryzują się one najszybszym wzro-

stem aktywnych użytkowników. Największą grupą ich użytkowników są osoby w prze-

dziale wiekowym 16-34 lata. Instagram wydaje się wyjątkowo interesującą opcją na 

fajne wypromowanie własnych produktów poprzez pokazanie ich na zdjęciach i 

oznaczenie odpowiednimi hasztagami dla łatwiejszego wyszukiwania. Możesz także 

spróbować wyjść poza utarte granice marketingu w social media i założyć firmowe 

konto na Snapchacie. Ta innowacyjna opcja sprawdzi się w wypadku odbiorców w 

wieku 16-24 lata. Stanowią oni aż 57% jego użytkowników. Social media: jak wybrać 

odpowiednią platformę? Lista 75 portali i aplikacji społecznościowych
8
 

Nie możemy zapomnieć o Youtubie - toszósta wśród najczęściej odwiedzanych 

przez Polaków stron w sieci oraz druga największa na świecie wyszukiwarka tuż po Go-

ogle.Top100 najczęściej odwiedzanych stron w Polsce w 2015 
9
 Polacy już przekonali 

się do oglądania filmików na Youtubie i robią to coraz częściej, zastępując w ten sposób 

tradycyjną telewizję. Dlatego także może okazać się przydatny w promocji marki. Mo-

żesz założyć kanał swojej firmy i zamieszczać na nim materiały video prezentujące 

Twoją firmę lub produkt. Dużo prostszym jednak i mniej kosztownym wyjściem jest 

współpraca z vlogerami(video sponsorowane), którzy pokażą nasz produkt i zachęcą do 

zakupu. Ta opcja jest także dużo bardziej efektywniejsza, ponieważ subskrybenci mają 

większe zaufanie do swoich ulubionych youtuberów, niż na przykład do 

nierozpoznawalnych osób w tradycyjnych reklamach. Blogi i vlogi odrywają dość dużą 

rolę w podjęciu decyzji zakupu danego produktu lub rezygnacji z niego, właśnie dzięki 

rekomendacji lub odradzeniu go przez blogera lub vlogera. 

Warto bliżej przyjrzeć się Facebookowi ze względu na jego dużą popularność 

wśród Polaków. Facebook to serwis społecznościowy powstały 4 lutego 2004 roku. 

Obecnie liczba jego aktywnych użytkowników wynosi 1 miliard 336 milionów. Jest naj-

popularniejszym serwisem społecznościowym w Polsce. Pozwala zarejestrowanym 

użytkownikom na tworzenie stron, grup i wydarzeń, a także komunikowanie się za po-

mocą wiadomości.. Oferuje szeroki wachlarz możliwości promocji skierowanej do użyt-

kowników portalu. Na przykład strony - publiczne profile, które ułatwiają firmom, orga-

nizacjom i markom kontakt z innymi użytkownikami Facebooka. Można na nich publi-

kować aktualizacje, zdjęcia i organizować wydarzenia. Osoby, które polubiły Twoją 

stronę zobaczą to wszystko w aktualnościach. 

 

Ucz się od najlepszych 

Marki, którym udało się zgromadzić najwięcej polubień to między innymi Co-

ca-Cola (96,5 mln), Youtube (81,5 mln), Red Bull (45 mln), Oreo (41,8 mln), Converse 

(37,43 mln), Playstation (37,7 mln), Starbucks Coffee (36,1 mln). Te marki posiadają 

                                                 
8 http://blog.bloomboard.co/2016/07/14/social-media-75-platform-spolecznosciowych 
9 http://seoparty.net/top100-najczesciej-odwiedzanych-stron-w-polsce-w-2015/ 
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bardzo popularny produkt, jednak nie tylko to doprowadziło do takiej ilości polubień na 

Facebooku. Istotny jest tutaj sposób w jaki prowadzony jest fanpage. Wśród najpopular-

niejszych stron najwięcej znajdziemy fanpage’ów należących do marek żywności, ale 

też odzieży i obuwia, elektroniki i innych serwisów internetowych. Źródła to aktualne na 

pisanie pracy liczby polubień funpagów na facebooku 

Fanpage Coca-coli choć łączy fanów z całego świata, to jego język zostaje 

dopasowany w zależności od tego gdzie korzystasz z Facebooka. To doskonała opcja, 

ponieważ wszystko dzieje się na jednym fanpag’u i taka ogólnoświatowa strona będzie 

miała więcej polubień. Niektóre marki wolą jednak zakładać osobny fanpage dla każde-

go kraju - np. Playstation, a jeszcze inne prowadzą go tylko w języku angielskim tak jak 

np. Converse. Warto sprawdzać jak działają duże, popularne w social media marki i w 

ramach możliwości i potrzeb przekładać to na swoją strategię. Dla przykładu przyjrzyj-

my się Coca-coli. Przedstawiciel marki odpowiada na komentarze. Zamieszczane są 

zdjęcia przedstawiające produkt w różnych sytuacjach, a także organizowane są 

konkursy. Kluczowym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę jest fakt, że wszystko 

dzieje się regularnie i nie możemy      o tym zapominać. Świetnym sposobem na 

podwyższenie zaangażowania użytkowników, którzy polubili twoją stronę, a także 

zwiększenie zainteresowania marką jest zorganizowanie konkursu. 

 

Jak działać w  mediach społecznościowych? 
10

  

Dbajmy o to aby użytkownicy łatwo mogli informować o naszej stronie swoich 

znajomych. Stwórz na stronie przyciski, które dadzą możliwość szybkiemu 

umieszczaniu treści na portalach społecznościowych oraz automatycznie importuj 

najciekawsze treści do swoich profili w serwisach społecznościowych. Portale 

społecznościowe typu Facebook dają niezwykle łatwą komunikacje ze swoją grupą 

docelową, którą możemy informować o zbliżających się wydarzeniach, organizować 

konkursy, udzielać rabatów oraz tworzyć dyskusje na temat produktów czy też usług 

swojej firmy. Jednak najpierw konieczne jest zgromadzenie własnej społeczności, która 

będzie zainteresowania naszymi produktami. Dobrym sposobem jest prowadzenie 

publicznego profilu na Facebooku i tam tworzenie swojej społeczności. Kolejny krok to 

budowanie swojego wizerunku i zaufania. Stań się wizytówką swojej firmy, przekazuj 

ludziom wartościowe treści, wypowiadaj się na trudne tematy i spraw, aby użytkownicy 

czuli się ważni. Musisz także aktywnie uczestniczyć w dyskusjach i prowokować 

rozmowy na temat swoich produktów, jednak pamiętaj by nie narzucać się potencjalnym 

klientom. Po prostu przedstaw im w oryginalny sposób, że masz do zaoferowania 

wartościowy produkt. Nie zapominaj o systematycznym dodawaniu postów i 

aktywności. Pokazuj swoje osiągnięcia, dziękuj za wsparcie użytkownikom oraz 

podejmuj współprace z innymi i promujcie się nawzajem. Na początku swojej 

działalności w mediach społecznościowych nie skupiaj się jedynie na sprzedaży, bo 

możesz wtedy niewiele osiągnąć. Poprzez społeczność budujesz wizerunek i zaufanie 

                                                 
10 Podlaski A., Marketing spłecznościowy, tajniki skutecznej promocji w social media, s. 111-115. 
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użytkowników, a więc w dość łatwy sposób mogą Ci pomóc w dalszym rozwoju, a zyski 

przyjdą później na razie skup się na odpowiedniej promocji. 

 

Podsumowanie 

Dawniej model komunikacji z klientem był jednostronny poprzez telewizje, 

radio, gazety, strony internetowe itp. - a przez to także mniej wiarygodny. Obecnie 

mamy możliwość dialogu z konsumentem, co wydaje się być nieocenione. Umożliwia 

on wymianę opinii o produktach i usługach, co daje cenne informacje właścicielowi 

odnośnie wad i zalet oferowanego asortymentu i możliwościach jego doskonalenia. 

Pozwala również na ocenę przez Internautę pomysłu na wprowadzenie nowego produktu 

lub usługi do oferty przedsiębiorstwa, dzięki czemu klient zyskuje poczucie, że ma on 

pewien udział w funkcjonowaniu firmy. Marki zyskują sympatię, zaufanie i większą 

wiarygodność, a klienci zyskują świadomość, że producent się nim interesuje i dba.  

Social media marketing to silnie rozwijająca się branża. Nie ma się czemu 

dziwić, gdyż można dzięki niej sporo zyskać. Gra warta jest  świeczki, chociażby ze 

względu na niskie nakłady finansowe związane z działalnością w Social Media. Oferuje 

ona możliwości, nie tylko dla ogromnych korporacji, ale przede wszystkim dla małych i 

średnich przedsiębiorstw. Daje im szansę na wybicie się spośród szarego „biznesowego 

tłumu”. Każdy kanał social media może być dobrym narzędziem, aby stworzyć ciekawą 

reklamę, która zainteresuje naszym produktem bądź usługami. Najważniejsze, to znać 

oczekiwania grupy docelowej i do niej maksymalnie dopasowywać treści oraz wszystkie 

materiały promocyjne.  

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na promocję w Social Media. U 

podstaw zrozumienia portali społecznościowych leży zmiana sposobu myślenia o e-

komunikacji. Przekaz przestał być jednostronnym komunikatem nadawcy do 

anonimowego odbiorcy. Internet nastawiony jest na dialog, a klient otrzymał możliwość 

uczestniczenia w działaniach firmy - może publicznie wyrazić niezadowolenie lub 

pochwalić produkt.
11

. 
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Summary: The article features social media as trade which is constantly developing. Firms can in 

that innovative way promote their products and services. Thanks to it they can still draw the new 

customers. Nowadays, it’s hard to imagine big, developed firm which is absent from social media. 

Therefore, each businessman should remember about creating a suitable picture of his own firm in 

the network by properly selected strategy of promoting to his own trade.  

Keywords: marketing, social media, inbound marketing  
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Katarzyna Kiełbalska 

 
Katarzyna Kiełbalska – Facebook jako nadzędzie marketingowe 

FACEBOOK JAKO NADZĘDZIE MARKETINGOWE 

 

Streszczenie: W publikacji przedstawiono historię i rozwój mediów społecznościowych oraz to 

jaki wpływ wywierają one na użytkowników. Omówiono najważniejsze treści dotyczące 

Facebooka, tego jak zmieniał się od czasu gdy pełnił rolę portalu do kontaktów z przyjaciółmi do 

teraz, gdy stał się jednym z najbardziej znanych narzędzi marketingowych. 

 

Słowa kluczowe: Facebook, reklama, media społecznościowe 

 

Wprowadzenie 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Internet stał się jednym z 

najważniejszych mediów i kanałów komunikacji. Nieograniczony oraz szybki dostęp do 

informacji z całego świata sprawił, iż medium to stało się dominujące wśród 

tradycyjnych mediów, jakimi są: prasa, radio i telewizja. O potędze i sile Internetu, jako 

ogromnym potencjale do rozwoju, pisali wielokrotnie znawcy świata nauki i mediów, 

przewidując już pod koniec XX wieku, że globalna sieć World Wide Web stanie się 

jednym z najważniejszych kanałów komunikacji. Dziś, wraz ze zmieniającymi się na 

świecie trendami, obserwujemy również istotną zmianę w odbieraniu mediów i 

informacji. Ówczesne społeczeństwo, zwłaszcza ludzie młodzi, chcą samodzielnie 

poszukiwać informacji w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Internet usprawnia także 

kontakty z przyjaciółmi. Jednak komunikacja za pomocą Internetu nie ogranicza się dziś 

wyłącznie do mediów internetowych (serwisy online, telewizja, portale informacyjne).
1
 

Wzrastającą siłą stają się internetowe portale społecznościowe (ang. Social media), które 

gromadzą w jednym miejscu miliony osób o podobnych zainteresowaniach, 

preferencjach i oczekiwaniach.  

Rozwój mediów społecznościowych wniósł nową jakość w sposób 

komunikowania się firm z otoczeniem. Coraz więcej przedsiębiorstw traktuje media 

społecznościowe jako ważne narzędzie reklamy swoich produktów czy usług. Można się 

spodziewać, że niebawem najpopularniejszym portalem na świecie będzie Facebook, z 

którego – możliwe że już wkrótce-zacznie korzystać więcej osób niż ze słynnej 

wyszukiwarki Google. To nie futurologia, to już się dzieje. Wszystko za sprawą nawału 

treści dostępnych w sieci: Miliardów witryn, trylionów artykułów, niezliczonych ilości 

odsyłaczy oraz wpisów na forach. Tak wygląda dziś wirtualna rzeczywistość. Przez 

ogrom informacji w sieci trudno się przebić, trzeba się sporo naszukać, żeby znaleźć coś 

wartościowego. Dlatego właśnie tak szybko rośnie liczba użytkowników w mediach 

                                                 
1 K. Fabjaniak – Czerniak: Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations [w:] 

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 
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społecznościowych, których podstawą jest dzielenie się informacją ze znajomymi, a 

więc wszelkiego rodzaju reklamowanie.
2
 

 

Czym są media społecznościowe? 

Łatwy dostęp do mediów społecznościowych wymagający jedynie urządzenia z 

dostępem do Internetu oraz kompetencji generowania treści w odpowiednim serwisie 

sprawił, że dziś niemalże każdy z nas jest w stanie stać się medium trafiającym z 

komunikatem do potencjalnie wielomilionowej liczby użytkowników. To zachęca do 

aktywnych działań i częstej obecności. W tego typu serwisach każdy użytkownik nie 

tylko emituje treść, będąc nadawcą, ale także w czasie rzeczywistym odbiera odpowiedzi 

i komunikaty innych użytkowników, stając się odbiorcą. Użytkownicy tworzą sieć 

powiązań umożliwiającą przepływ informacji wieloma różnymi kanałami. Komunikat 

wygenerowany przez jedną osobę może zostać podchwycony przez innego członka 

społeczności i przekazany dalej, rozprzestrzeniając się w sieci niczym wirus przenoszący 

się z człowieka na człowieka. 

Encyklopedie i słowniki definiują serwis społecznościowy jako witrynę, która 

istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niej grupę osób. Jako przykład wymieniane są 

takie serwisy jak najpopularniejszy jeszcze kilka lat temu na świecie MySpace, 

oczywiście Facebook oraz polska NK.pl. Co ciekawe, Wikipedia w tym zakresie – aż 

trudno uwierzyć – pomija samą siebie, a jest przecież najstarszym z wielkich serwisów 

społecznościowych i zarazem jedną z najlepiej znanych marek internetowych świata.  

Ten przykład pokazuje, jak często popełniamy błędy, myśląc o mediach 

społecznościowych. Nie mamy wątpliwości, że należą do nich portale, których 

użytkownicy tworzą profile, dodają zdjęcia, budują grona znajomych i kontaktują się ze 

sobą, ale to zdecydowanie zbyt wąskie podejście. Do kategorii social media należą 

bowiem wszystkie witryny, których zawartość tworzą użytkownicy, niezależnie od tego, 

jakim służy ona celom – rozrywkowym, biznesowym, edukacyjnym bądź innym.
3
 

 

Najważniejsze cechy mediów społecznościowych 

Nie tylko interaktywność przyczynia się do rosnącej przewagi mediów 

społecznościowych nad innymi kanałami komunikacji marketingowej. Do 

najważniejszych cech mediów społecznościowych można zaliczyć: 

- kierunek przepływu informacji – w mediach społecznościowych każdy może stać się 

źródłem wiadomości. Nadawcą może być każdy, oraz jednocześnie- nadawca może być 

odbiorcą. Zaciera się znana z tradycyjnych mediów granica pomiędzy tym, kto 

profesjonalnie tworzy komunikat, a tym, kto biernie go wysłuchuje, 

-dostępność – cechą o fundamentalnym znaczeniu dla popularności i możliwości 

szybkiego rozwoju mediów społecznościowych jest ich dostępność dla użytkowników. 

                                                 
2 T. Bonek, M. Smaga: Biznes na Facebooku i nie tylko. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, 

s. 11. 
3 T. Bonek, M. Smaga: Biznes na Facebooku…, op. cit., s.13 
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Wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu, by w pełni wykorzystywać funkcje 

oferowane przez poszczególne serwisy. Najczęściej jedynym formalnym wymogiem 

dołączenia do społeczności jest wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego. 

Koniecznie należy też zauważyć, że dostęp i korzystanie z mediów społecznościowych 

ma zazwyczaj bezpłatny charakter, 

- szybkość – ważną cechą wpływającą na atrakcyjność mediów społecznościowych jest 

szybkość przekazywania komunikatów. Większość serwisów nastawiona jest na 

bezpośrednią wymianę informacji pomiędzy pozostającymi online użytkownikami. 

Dzięki temu wysłana wiadomość niemal natychmiast dociera do odbiorcy, umożliwiając 

mu reakcję, która niezwłocznie jest widoczna, 

- użyteczność – media społecznościowe oferują różnorodne funkcje oraz stwarzają wiele 

możliwości zastosowania. O ile radio oferowało jedynie odbiór fonii, a telewizja dodała 

do dźwięku warstwę video, Internet jest medium multimedialnym i konwergentnym, 

łączącym wszystkie możliwe środki przekazu. W serwisach społecznościowych 

znajdziemy teksty, zdjęcia, grafiki i ilustracje, nagrania audio oraz video. Serwisy 

społecznościowe nie posiadają określonego profilu zawartości, oferują użytkownikom 

możliwość tworzenia treści o dowolnej tematyce. Korzystając z jednego serwisu 

otrzymujemy dostęp do wielu informacji z różnych dziedzin życia. Wielotematyczność 

mediów społecznościowych sprawia, że znajdują one bardzo szeroką liczbę zastosowań: 

Mogą być wykorzystywane jako narzędzie do komunikacji z przyjaciółmi, 

nawiązywania nowych znajomości, szukania odpowiedzi na pytania, prezentacji oferty 

firmy, budowania wizerunku osoby lub marki, pobierania materiałów, promowania 

wydarzeń, itd
4
, 

- trwałość – możemy ją rozpatrywać na dwa sposoby. Pierwszy z nich oznacza okres 

przez jaki informacja jest dostępna w sieci. Raz wyemitowana treść jest bezterminowo 

dostępna dla innych użytkowników aż do momentu, w którym autor zdecyduje się ją 

usunąć. W mediach społecznościowych dostęp do wiadomości ma charakter trwały, 

nieuzależniony od czasu publikacji, miejsca i dostępu. Drugie podejście rozumienia 

trwałości odnosi się do integralności komunikatu. Dowolny materiał upubliczniony w 

sieci staje się łatwo dostępny dla innych użytkowników, którzy mogą go ściągać, 

modyfikować i publikować w nowej, zmienionej wersji, co w tradycyjnych mediach 

było niemożliwe. Kreatywność użytkowników to potencjał, który można wykorzystać w 

szeroko pojętym marketingu. Przekaz reklamowy zwielokrotniany przez użytkowników 

to świetna forma promocji, pod warunkiem, że zachowuje cały czas swoje główne 

przesłanie 

- kontrola – kontrola nad treściami publikowanymi w mediach społecznościowych ma 

charakter ograniczony. Media społecznościowe, w odróżnieniu od tradycyjnych, nie 

należą do określonego właściciela i wydawcy, który ma głos decydujący nad ich 

profilem. Serwisy są tworzone przez niezależnych użytkowników, którzy mogą 

swobodnie wyrażać własne zdanie na każdy temat. Brak tu cenzury prewencyjnej 

                                                 
4 P. Kaźmierczyk: ABC Mediów społecznościowych, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dostęp w Internecie na 03.03.2016 r. 
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uniemożliwiającej publikację określonych treści. Materiały, które łamią prawo są 

usuwane przez cenzurę następczą. Warto jednak mieć świadomość, że raz opublikowany 

materiał dotarł do konkretnej liczby osób, która miała możliwość jego utrwalenia i może 

być on dalej rozpowszechniany.
5
 

 

Rodzaje mediów społecznościowych 

 Aby uporządkować wiedzę o mediach społecznościowych, należy wymienić 

następujące ich rodzaje: 

– serwisy, których użytkownicy tworzą profile i korzystają z nich przeważnie w 

celach towarzyskich czy rozrywkowych (Facebook, Google+, NK) 

– mikroblogi wykorzystywane do wymieniania się informacjami ze znajomymi. 

Można w nich zamieszczać krótkie wiadomości tekstowe i linki do innych stron 

(Twitter, Blip) 

– społeczności profesjonalistów, w których użytkownicy nawiązują kontakty 

biznesowe (LinkedIn, Goldenline) 

– społeczności branżowe 

– portale, których zawartość tworzą użytkownicy, zamieszczając teksty, grafiki, 

fotografie, materiały video, materiały humorystyczne (Wikipedia, YouTube, 

Pinterest, Wrzuta, Digart, Demotywatory, Kwejk)  

– tematyczne portale społecznościowe, skupiające miłośników danej dziedziny. 

Idealny przykład to portal Filmweb.pl wiążący polskich fanów kina 

– serwisy dziennikarstwa obywatelskiego, w których artykuły na różne tematy 

publikują amatorscy redaktorzy  

– fora dyskusyjne – serwisy skupione najczęściej wokół jednej branży 

– serwisy opinii i rekomendacji, których użytkownicy oceniają produkty lub 

usługi (Opineo.pl) 

– serwisy e-commerce wykorzystujące mechanizmy społecznościowe: aukcje, na 

których zarówno firmy jak i osoby prywatne handlują nowymi lub używanymi 

przedmiotami  

– serwisy social lending, w których prywatne osoby pożyczają sobie nawzajem 

pieniądze (kokos.pl) 

– kantory społecznościowe, gdzie internauci wymieniają między sobą waluty 

(Walutomat.pl) 

Elementy społecznościowe pojawiają się również w portalach, których 

zawartość tworzą redakcje. Większość takich serwisów prowadzi fora dyskusyjne lub 

oferuje możliwość komentowania artykułów. Niektóre starają się wykorzystać potencjał 

internautów jeszcze bardziej i wprowadzają specjalne sekcje dziennikarstwa 

obywatelskiego. Są w nich publikowane informacje i zdjęcia nadsyłane przez 

użytkowników, a te najważniejsze nierzadko trafiają na strony główne portali
6
. 

 

                                                 
5 P. Kaźmierczyk: ABC Mediów…, op. cit. 
6 T. Bonek, M. Smaga: Biznes na Facebooku…, op. cit., s.14-15 
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Facebook – miliardy użytkowników w zasięgu kliknięcia 

Facebook jest obecnie nie tylko największym serwisem społecznościowym, ale 

także notowanym na amerykańskiej giełdzie gigantycznym przedsiębiorstwem. Ponad 

miliard użytkowników z całego świata posiada konto na Facebooku. Codziennie w 

serwisie generowane są setki tysięcy komunikatów. To medium o największym zasięgu 

umożliwiające stosunkowo łatwe nawiązanie kontaktu z nieograniczoną liczbą 

odbiorców
7
. 

W Polsce z Facebooka korzysta aktywnie około 17 milionów osób, czyli 

teoretycznie z naszym przekazem mamy możliwość dotarcia do co trzeciego mieszkańca 

naszego kraju. Nowych użytkowników serwisu ciągle przybywa, więc potencjał 

polskojęzycznego Facebooka stale rośnie. W serwisie warto być obecnym nie tylko z 

powodu mody, ale także dlatego, że stanowi on świetne narzędzie do działań 

marketingowych.
8
 Założenie i prowadzenie własnego fanpejdża na Facebooku nic nie 

kosztuje. Jedynym wkładem jest czas potrzebny na tworzenie ciekawych treści 

publikowanych na profilu. 

Facebook jest doskonałym miejscem do budowania świadomości marki, 

kształtowania wizerunku lub umacniania relacji z użytkownikami. Pod względem 

zasięgu jest obecnie drugim serwisem społecznościowym w Polsce. Statystyczny 

użytkownik odwiedza go prawie codziennie, spędza w nim dużo czasu i wykonuje 

różnego rodzaju aktywności. Można więc dotrzeć do masowej publiczności, a ponieważ 

system reklam na Facebooku pozwala na precyzyjne określanie docelowego odbiorcy, 

mogą tu być prowadzone efektywne działania skierowane również do wąskich grup
9
. 

Facebook jest także dobrym miejscem do promowania sprzedaży. Można tą 

drogą dotrzeć do klientów z rozmaitymi informacjami. Dzięki konkursom, tanim 

reklamom, a także mechanizmom wirusowym kampanie promujące sprzedaż niskim 

kosztem rozprzestrzeniają się na szeroką skalę. Portal ten ma także duży potencjał w 

kampaniach wprowadzających na rynek nowe produkty. 

 

Zalety reklamy na Facebooku  

Facebook oferuje fantastycznie dostosowaną do grupy docelowej platformę 

reklamową. Umożliwia tworzenie reklam internetowych skierowanych do osób w 

konkretnych lokalizacjach, grupach wiekowych na całym świecie. Poza tym Facebook 

pozwala użytkownikom „lubić” reklamy, a także zamykać te wersje, których „nie lubią”, 

co oznacza, że platforma na bieżąco dostarcza skuteczniejsze i lepiej targetowane 

reklamy do  indywidualnych upodobań użytkownika. 

Jedną z najważniejszych zalet reklam w serwisie jest interaktywność, która 

umożliwia utrzymanie relacji z użytkownikami sieci. Możliwe jest pogłębianie 

komunikacji przedsiębiorstwa i wypracowanie korzystnych dla obu stron rozwiązań. 

                                                 
7 P. Kaźmierczyk: ABC Mediów…, op. cit.  
8 Tamże 
9  T. Bonek, M. Smaga: Biznes na Facebooku…, op. cit., s.31 
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Ważną zaletą jest brak barier geograficznych i czasowych. Firmy mogą poszukiwać grup 

docelowych, do których kierują swój asortyment na całym świecie. Globalny charakter 

reklamy on-line sprawia, że nie jesteśmy ograniczeni do wąskiej grupy odbiorców lecz 

sami możemy decydować o jej zasięgu. Internet daje nam wiele możliwości dotarcia 

z przekazem reklamowym do poszczególnych grup docelowych. Działania reklamowe 

w sieci są znacznie tańsze niż tradycyjne formy reklamy. Możemy sobie zatem pozwolić 

na długotrwałe kampanie promocyjne i wykorzystanie różnych narzędzi e-marketingu. 

Możemy reklamować się nie tylko odpowiednio pozycjonując stronę, czy podejmując 

aktywność w mediach społecznościowych – możemy również podjąć próbę pozyskania 

adresów e-mailowych potencjalnych klientów zainteresowanych naszą firmą i wysłać im 

określony mailing czy też zamieścić banner reklamowy na stronach o bardzo 

różnorodnej tematyce. Reklama internetowa powinna być elastyczna. O ile 

w tradycyjnych środkach przekazu raz stworzoną reklamę ciężko jest modyfikować, 

o tyle Internet pozwala na przekształcenia, jeśli okażę się, że nie spełnia ona właściwie 

swojej roli. Na bieżąco możemy monitorować efekty prowadzonych kampanii, 

wykorzystywać różne rodzaje mierzenia skuteczności przekazu, a nawet zmieniać formę 

aktywności promocyjnej w zależności od potrzeb rynku. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni 

z efektów działań reklamowych, możemy bez większego problemu wprowadzić zmiany 

i nie wiąże się to dla nas ze znacznym wydatkiem finansowym. Dodatkowo reklama 

internetowa jest dużo tańsza niż ta wykorzystywana przez tradycyjne media, dzięki 

czemu coraz większa grupa przedsiębiorstw decyduje się na właśnie taką formę
10

. 

                                                 
10Główne wady i zalety reklamy internetowej, www.heuristic.pl/blog/e-marketing/Glowne-wady-i-zalety-

reklamy-internetowej;147.html, 10.03.2016 
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Rysunek 1 Przykład reklamy na Facebooku 

Źródło: www.facebook.com/MarkaLuksja/?fref=ts 

 

Fanpage i działania prowadzące do sukcesu  

Fanpage definiuje się jako stronę na Facebooku, mającą na celu promować 

osobę, firmę, markę itd. Służy do komunikacji pomiędzy użytkownikami serwisu 

społecznościowego. 

Obecność firmy lub instytucji na Facebooku nieodzownie wiąże się z 

prowadzeniem fanpagea. Jest to darmowa forma obecności w serwisie umożliwiająca  

podjęcie w nim aktywności. Publikowane komunikaty będą widoczne dosłownie dla 

wszystkich. Zawartość fanpejdży buduje wizerunek marki i zwiększa świadomość 

klientów. Za pośrednictwem fanpejdża mamy możliwość prowadzenia dialogu z 

klientami. Dodatkowym atutem fanpejdży jest to, że ich obsługa nie wymaga wiedzy 

specjalistycznej. 
11

 

Posiadanie własnego fanpejdża i zamieszczanie tam od czasu do czasu 

komunikatów to stanowczo za mało. Aby osiągnąć sukces, konieczne są przemyślane, 

                                                 
11 P. Kaźmierczyk: ABC Mediów…, op. cit. 
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systematyczne  działania. Należy ustalić strategię i odpowiedzieć na kilka bardzo 

istotnych pytań związanych z funkcjonowaniem w mediach społecznościowych.  

Na samym początku trzeba zastanowić się kto będzie odbiorcą naszych 

komunikatów. Facebook jest bardzo popularnym serwisem, gdzie wiadomości 

kierowane są do wszystkich przez co niektórzy nie mają świadomości, że konkretny post 

jest skierowany właśnie do niego. Dlatego też konieczne jest zdefiniowanie grupy 

docelowej i dostosowanie komunikatów do jej wymagań.  

Mając określony krąg odbiorców należy zdecydować czego dotyczyć będą 

publikowane przez nas treści. Komunikaty nie mogą być chaotyczne i przypadkowe, 

powinny układać się w spójną całość. Warto pamiętać, że po pewnym czasie jednolita 

treść znudzi odbiorców. Należy więc urozmaicać publikowane przez nas treści, 

prezentowane przez nas tematy powinny być możliwie jak najbardziej zróżnicowane ale 

ciągle prezentujące logiczną całość. 

Wiedząc, o czym chcemy mówić i jakie treści publikować powinniśmy 

zastanowić się nad formą. Należy wybrać język jakim będziemy się posługiwać. Inaczej 

pisane są posty publikowane przez ministerstwa, ośrodki naukowe, a inaczej przez firmy 

odzieżowe, restauracje czy celebrytów. Warto dostosować język do grupy docelowej, 

będzie on wtedy najbardziej zrozumiały. Potencjalni klienci odniosą wówczas wrażenie, 

że reklamowana marka jest częścią ich środowiska. 

 

Publikowanie postów na Facebooku  

Kiedy mamy już strategię komunikacyjną i określony pomysł na samych siebie, 

możemy zacząć publikować. Nasza komunikacja nie powinna się ograniczać jedynie do 

postów. Media społecznościowe to dialog. Ważnym aspektem są odpowiedzi na 

komentarze oraz lajkowanie i komentowanie postów innych użytkowników.  

Publikując powinniśmy pamiętać, że nasz komunikat ma służyć realizacji 

określonych celów, ale przede wszystkim ma być ciekawy i atrakcyjny. Każdy post 

powinien być dostosowany do gustu odbiorcy. Nasze komunikaty powinny łączyć w 

sobie informację i rozrywkę; taka forma jest o wiele bardziej atrakcyjna dla odbiorcy. 

Posty służą promocji, dlatego warto wplatać w nie przekaz marketingowy służący 

identyfikacji konkretnej marki i przybliżaniu jej oferty. Posty mają przyciągać uwagę 

odbiorców. Im bardziej kreatywny jest nasz przekaz, tym większym zainteresowaniem 

cieszy się wśród użytkowników.  
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Rysunek 2 Reklama firm posiadających fanpage na Facebooku 

Źródło: www.facebook.com/pages/?category=top 

 

Kiedy i ile publikować  

Najlepiej publikować dwa posty dziennie, jeśli to możliwe rano i wieczorem. 

Publikowanie postów o takich porach jest korzystne ponieważ dotrą one do bardzo dużej 

liczby odbiorców. Praktyka pokazuje, że wówczas największa część użytkowników 

Facebooka jest aktywna, a więc nasze posty zyskują największą oglądalność. Warto 

podkreślić, że od ilości dużo ważniejsza jest jakość naszych komunikatów. Publikujemy 

treści ciekawe, przyciągające uwagę. Teksty wymuszone i powielające się mogą 

zniechęcić do nas potencjalnych klientów. 

Posty należy publikować wówczas, gdy nasi odbiorcy są najbardziej aktywni. 

Wielu odbiorców korzysta z Facebooka zaraz po rozpoczęciu pracy,  duża część 

korzysta z serwisu pomiędzy 13:00 a 14:00, zaś okresem największej aktywności 

użytkowników są godziny wieczorne. Jeśli chodzi o dni najatrakcyjniejszym czasem na 

publikację jest weekend. W tygodniu roboczym warto publikować w poniedziałek i 

piątek.  
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Rysunek 3.  Wykres przedstawiający aktywność użytkowników Facebooka w 

poszczególnych godzinach dnia. 

Źródło: ABC Mediów społecznościowych 

 

Podsumowanie 

Media społecznościowe to wciąż bardzo młody obszar rynku i prowadzenia 

działań marketingowych. Powstałe na początku XXI wieku narzędzie marketingowe 

wciąż nie zostało dobrze zbadane, coraz prężniej się rozwija stwarzając nowe 

możliwości. Posiadając wiedzę na temat mediów społecznościowych możemy 

swobodnie się po nich poruszać. Znając ich korzyści i wiedząc, że mają przewagę nad 

tradycyjnymi mediami swobodnie możemy wykorzystywać social media w celu 

uzyskania korzyści . W stworzonym przez Marka Zuckerberga serwisie drzemie 

ogromny potencjał. Zakładając własny fanpejdż i skutecznie nim administrując, możemy 

zyskać nie tylko pozytywny wizerunek dobrze prosperującego przedsiębiorstwa, ale 

także zdobyć klientów. 
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FACEBOOK AS A MARKETING TOOL 

 
Summary: The publication will be described the history and development of social media and 

how it influenced their users. Will discuss the most important content on Facebook, how it 

changed from the time when he served as the portal to contact with friends now, to time when it is 

acting as one of the most popular marketing tools. 

 

Keywords: Facebook, advertisement, social media 
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Ewa Puzio 

 

Ewa Puzio – Komunikacja marketingowa w budowaniu wartości marki na przykładzie przedsiębiorstwa logistycznego 

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W BUDOWANIU 

WARTOŚCI MARKI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

LOGISTYCZNEGO 

 

Streszczenie: W artykule przedstawiono na konkretnym przykładzie wykorzystanie konkretnych 

form komunikacji marketingowej w budowaniu marki. Na podstawie przeglądu literatury oraz 

analizy studium przypadku zidentyfikowano narzędzia służące budowaniu marki przedsiębiorstwa 

logistycznego. 

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, marka, wartość marki, kapitał marki, modele 

komunikacji marketingowej 

Wprowadzenie 

Wartość marki określić można jako długofalowy trend, który ma na celu 

sprawdzenie, czy marka dostosowuje się do nieustannie zmieniającego się otoczenia. 

Wiąże się to z ciągłym inwestowaniem w klientów w celu zaspokojenia ich potrzeb 

poprzez działania marketingowe. Znaczącą rolę w wykreowaniu marki odgrywa 

bezpośrednie jej doświadczenie. Wartość marki rozpatrywać można w trzech aspektach. 

Narzędzia komunikacji marketingowej mogą pomóc w uwypukleniu pewnych zalet 

oferty oraz w zapamiętaniu marki. Z biegiem czasu zastosowane działania mają na celu 

stworzenie pewnego zaufania klienta wobec danej marki, co wyrazić można poprzez 

wzrost aktywów księgowych. Artykuł ma na celu przedstawienie form komunikacji 

marketingowej w budowaniu wartości marki. 

 

Marka jako kapitał przedsiębiorstwa – ujęcie definicyjne 

Nie istnieje uniwersalna definicja marki. W uproszczeniu można przyjąć, że 

marka jest szczególną nazwą, znakiem, symbolem, wzorem lub ich kombinacją, która 

nadawana jest przez sprzedawcę lub ich grupę, mającą na celu identyfikację wyrobu lub 

usługi na tle innych konkurentów
1
. O sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa, a co za tym 

idzie o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa decyduje nie tylko kapitał, 

lecz także niematerialna wartość firmy. Szczególne znaczenie ma wartość marki (brand 

eqiuty), która reprezentuje wszystko to, co znaczy ona dla danej firmy. 

                                                 
1 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, 

s. 626. 
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Wartość marki rozpatrywać można w trzech różnych aspektach, biorąc pod 

uwagę
2
: 

– relacje występujące między konsumentem a marką (wizerunek, skojarzenia, 

wyobrażenia, oczekiwania w stosunku do konkretnej marki), 

– lojalność konsumentów wobec marki (wierność, zaufanie, przywiązanie, 

przyzwyczajenie do korzystania z danej marki), 

– ocenę finansowa marki (dające się wydzielić aktywa księgowe).  

Z terminem wartość marki jest ściśle związany termin „kapitał marki”. Ogólna 

koncepcja kapitału marki zawiera w sobie dwa powyższe pojęcia: kapitał marki jako 

miarę marketingową i wielkość niemonetarną oraz wartość marki jako miarę finansową i 

wielkość monetarną
3
. Marketing wiąże się z oceną „produktywności” marki, a finanse 

zajmują się pomiarem finansowej „efektywności” marki. Rysunek 1 przedstawia relację 

między kapitałem marki a wartością marki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1 Relacja między kapitałem marki a wartością marki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Irmscher, Modeling the Brand Equity 

Concept, „Marketing and Research Today” 1993, May. 

 

Z ujęcia wynika, że jest ona czynnikiem wpływającym na zdolność 

generowania zysku przez firmę, jednak marka dostarcza dodatkowych wartości 

niematerialnych o charakterze niefinansowym, które wraz z kapitałem stanowią o 

przyszłym sukcesie firmy. 

Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że przedsiębiorstwa poszukują 

sposobów, by wyróżnić się wśród konkurentów na rynku, a jednocześnie zachować 

ustalone atrybuty, które odgrywają znaczącą rolę w podtrzymaniu lojalności klientów
4
. 

Wykorzystują w tym celu pozycjonowanie. J.N. Kapferer definiuje je jako proces 

mający na celu zaprezentowanie atrybutów marki (zarówno wyróżniających jak i 

                                                 
2 P. Patkowski, Potencjał konkurencyjny marki – jak zdobyć przewagę na rynku, Wydawnictwo Poltext, 

Warszawa 2010, s. 37-38. 
3 G. Urbanek, Zarządzanie marką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 33. 
4 Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, red. S. Makarski, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 104.  

KONCEPCJA KAPITAŁU MARKI 

Kapitał marki: 

- miara marketingowa 

- wielkość niemonetarna 

Wartość marki: 

- miara finansowa 

- wielkość monetarna 
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motywujących) na tle ofert konkurencyjnych
5
. Inne ujęcie określa pozycjonowanie jako 

„działanie związane z kształtowaniem oferty i image przedsiębiorstwa, prowadzące do 

zajęcia wyraźnego, znaczącego miejsca w pamięci odbiorców docelowych
6
”. Jest to 

więc tworzenie w umysłach odbiorców pewnego wyobrażenia o marce, w celu 

osiągnięcia zamierzonej pozycji względem konkurentów. J. Low i K.P. Cohen określili 

następujące elementy kształtujące wartości niematerialne
7
: 

- przywództwo, 

- realizacja strategii, 

- komunikacja i jawność, 

- sieci i sojusze, 

- technologie i procesy, 

- kapitał ludzki, 

- organizacja w miejscu pracy, 

- innowacyjność, 

- kapitał intelektualny, 

- elastyczność, 

- wartość marki, 

- reputacja. 

Zatem do czynników kształtujących skojarzenia tworzące wizerunek marki 

można zaliczyć sytuację zakupu, typ użytkownika, cechy produktu oraz inne korzyści, 

które nie zawsze znajdują się pod pełną kontrolą firm. Proces kształtowania marki ma na 

celu stworzenie pozytywnego wizerunku marki, co jest potwierdzeniem jakości danego 

produktu lub usługi i docelowo w długim okresie wiąże konsumenta z daną marką. Cel 

ten można osiągnąć za pomocą różnorodnych instrumentów i działań, w obrębie których 

kluczową rolę przypisuje się komunikacji marketingowej. 

 

Komunikacja marketingowa i jej rola w budowaniu wartości marki 

Budowanie silnej marki jest procesem długofalowym, w którym istotną rolę 

odgrywa realizacja skutecznego przekazu informacyjnego. Sukces w kształtowaniu 

wartości marki jest więc uzależniony od umiejętności koordynowania działaniami w 

ramach komunikacji marketingowej. Proces ten charakteryzuje się znaczną złożonością. 

Wspomagają go działania marketingowe z zakresu komunikacji marketingowej. W 

jednym z opracowań usystematyzowano 41 identyfikowalnych instrumentów, którymi 

mogą posłużyć się przedsiębiorstwa. Obejmują one 16 form, takich jak
8
: reklama, 

promocja, promocja sprzedaży, public relations, public relations i publicity, sprzedaż 

osobista, personel sprzedaży, komunikacja osobowa, marketing bezpośredni, sponsoring, 

marketing wydarzeń i doświadczeń, marketing interaktywny, marketing szeptany, targi i 

                                                 
5 J.N. Kapferer, Strategic Brand Management-New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity, 

Kogan Page, London 1995, s. 35-37. 
6 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 283. 
7 J. Low, K.P. Cohen, Niematerialna wartość firmy, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006, s. 55. 
8 J.W. Wiktor, Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 71. 
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wystawy, komunikacja w mediach społecznościowych oraz event marketing. Poprzez 

wymienione media, nośniki i środki przekazu przedsiębiorstwo powinno realizować 

długookresowe cele, w tym strategię budowania wartości marki. 

W literaturze coraz częściej występuje termin komunikacja marki. Według jednego 

z autorów „wszystko co stanowi markę to komunikacja
9
”. Powyższe stwierdzenie 

pozwala sądzić, że wszystkie działania komunikacyjne na rzecz kształtowania wartości 

marki można interpretować jako komunikacja marki. 

Dobór działań oraz przebieg procesu komunikacji marketingowej uzależniony jest 

od zastosowanego modelu przekazywania informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. 

J.W. Wiktor prezentuje trzy następujące modele
10

: 

- model komunikacji interpersonalnej, 

- model komunikacji masowej, 

- model komunikacji w hipermedialnym środowisku komputerowym. 

Model komunikacji interpersonalnej opisuje proces zachodzący pomiędzy 

sprzedawcą  

a kupującym i dotyczy przekazywania informacji. Jest najprostszym z istniejących 

modeli, gdyż dotyczy najbardziej naturalnej postaci komunikowania się w relacji jeden-

do-jeden
11

 (rysunek 2). 

 

 

 

 

Rysunek 2 Relacja w modelu komunikacji interpersonalnej 

Źródło: J.W. Wiktor, op. cit., s. 42. 
 

Relacja dotyczy wzajemnego informowania się stron procesu komunikacji. 

Istotą przekazu, będącego centralnym punktem procesu jest wspólnota celów i interesów 

stron. Ważnym elementem procesu komunikacji jest również informacja zwrotna, 

zarówno pozytywna, jak i negatywna.  

Przekaz w modelu komunikacji interpersonalnej może mieć zróżnicowaną 

formę i treść. Po stronie sprzedawcy przekazem może być
12
:oferta sprzedaży, pokaz i 

demonstracja produktu, ekspozycja towaru na półce sklepowej, wysłanie 

kwestionariusza ankiety do określonej grupy odbiorców, udzielenie informacji w postaci 

instrukcji obsługi danego produktu, gwarancja producenta itp. Po stronie nabywcy 

natomiast przekazem może być
13
: pytanie o cenę i pozostałe warunki transakcji, 

sprawdzenie jakości produktów, weryfikacja referencji sprzedawcy, zapoznanie się z 

                                                 
9 P. Feldwick, Brand Communications [w:] Brands and Branding (The Economist Series), Bloomberg Press, 
USA 2004, s. 128. 
10 J.W. Wiktor, op. cit., s. 41. 
11 Ibidem, s. 42. 
12 Ibidem. 
13 T. Taranko, Komunikacja marketingowa –istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer SA, Warszawa 

2015, s. 36. 

Nadawca 

komunikatu 

Przekaz  

(komunikat) 

Odbiorca 

komunikatu 



257 

 

potencjalnymi korzyściami przygotowanymi dla odbiorcy. Model komunikacji 

interpersonalnej różni się od innych modeli tym, że kontakt pomiędzy uczestnikami 

procesu komunikowania ma charakter osobowy oraz występują w niej bezpośrednie 

interakcje pomiędzy sprzedawcą a nabywcą. Rozszerzony model komunikacji 

interpersonalnej zakłada przekazywanie informacji za pomocą mediów przy 

występowaniu sprzężenia zwrotnego. Pozwala to na indywidualizację oferty. W ten 

sposób dostosowujemy sposób komunikacji oraz rozwiązania handlowe do potrzeb 

potencjalnego nabywcy
14

. 

Kolejny model – komunikacji masowej – opiera się na komunikacji firmy z 

rynkiem za pomocą mass mediów, przez co relacja ta określana jest mianem jeden-do-

wielu. Sytuację tę przedstawia rysunek 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Model masowej komunikacji marketingowej 

Źródło: J.W. Wiktor, op. cit., s. 45 oraz D.L. Hoffman, T.P. Novak, op. cit., s. 52. 

 

Podstawową cechą modelu jest jednostronność komunikatu. Ta sama 

informacja przekazywana jest do wielu odbiorców, którzy tworzą duże, jednorodne 

grupy. W modelu tym nie jest realizowana koncepcja komunikacji indywidulanej, gdyż 

pomija się indywidualne potrzeby i preferencje poszczególnych odbiorców. Występuje 

brak informacji zwrotnej lub jest ona ograniczona. Model komunikacji interpersonalnej 

wyklucza również interakcję uczestników procesu komunikacji. Na bazie omawianego 

modelu tworzone są kampanie reklamowe kierowane do dużych segmentów rynku. 

Stosunkowo nowym modelem komunikacji jest model komunikacji 

w hipermedialnym środowisku komputerowym. Model ten wykształcił się poprzez 

rozwój interaktywnych mediów (głównie poprzez Internet – strony WWW). Opiera się 

na komunikacji nowego typu, określanej mianem wielu-do wielu
15

. Interakcje 

zachodzące pomiędzy stronami mogą przyjmować charakter osobowy lub techniczny. 

Obecnie zaczęto zauważać dominację po stronie interakcji technicznej, ponieważ 

nadawcy oraz odbiorcy przekazu kontaktują się głównie z medium. Model komunikacji 

w hipermedialym środowisku komputerowym przedstawia rysunek 4. 

 

                                                 
14 Ibidem, s. 37. 
15 Ibidem, s. 38. 
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Rysunek 4. Model komunikacji marketingowej w hipermedialnym środowisku 

komputerowym 

Źródło: J.W. Wiktor, op. cit., s. 46 oraz D.L. Hoffman, T.P. Novak, op. cit., s. 52. 

 

W powyższym modelu medium funkcjonuje w środowisku dwuwymiarowym – 

rzeczywistym i hipermedialnym. Nadawcy i odbiorcy wykorzystują istniejące już strony 

WWW na potrzeby własne. W ten sposób tworzą nowe strony internetowe, bazy danych, 

lub przeglądają strony wraz z ich zawartością. Nadawca umieszcza wybrane przez siebie 

treści w Internecie, natomiast odbiorca w dowolnym czasie może odebrać komunikat 

marketingowy
16
. Postęp techniczny oraz technologiczny, który przyczynił się do 

rozwoju Internetu ma znaczący wpływ na dominację tego modelu komunikacji 

marketingowej nad innymi. 

Niezależnie od wykorzystanego modelu komunikacyjnego, jego istotą jest 

opracowanie właściwego przekazu (komunikatu). Komunikat jest jednym z elementów 

procesu komunikacji marketingowej (proces kształtowania relacji firmy z jej 

otoczeniem). Jest to zestaw informacji skierowanych do odbiorcy, który w znaczący 

sposób wpływa na kształtowanie świadomości istnienia, znajomość, wizerunek oraz 

preferencje odnośnie produktu tuż przed zetknięciem się z nim. Komunikaty do 

odbiorców to również informacje na temat wyglądu produktu, jego ceny oraz sposobu 

dystrybucji. Przekaz zawierający powyższe elementy powinien charakteryzować się 

następującymi cechami
17

: 

- prostotą (używanie zrozumiałego języka), 

                                                 
16 T. Taranko, op. cit., s. 39. 
17 G. Rosa, Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2005, s. 9. 
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- jasnością wypowiedzi (przedstawienie informacji w sposób klarowny), 

- zwięzłością (jak najkrócej), 

- precyzją (użycie merytorycznych sformułowań), 

- sensem (zgodność informacji z tematem), 

- organizacją (następowanie po sobie odpowiednich elementów), 

- przyjaznym wydźwiękiem (przedstawienie treści w sposób pozytywny), 

- różnorodnością wrażeń (wykorzystanie różnych punktów widzenia w celu 

uzyskania efektu bezstronności i obiektywności), 

- dopasowaniem do odbiorcy. 

Rozumienie przekazu przez odbiorców jest uwarunkowane odpowiednim 

skonstruowaniem informacji przez firmy. Ponadto przekaz powinien być wcześniej 

zaplanowany, spójny oraz skoordynowany w czasie i przestrzeni. Następstwem 

odebranego komunikatu jest zaistnienie pewnych reakcji po stronie odbiorców, 

umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych marek oraz ich pozycjonowanie
18

. 

 

Komunikacja marketingowa w budowaniu marki przedsiębiorstwa 

logistycznego – studium przypadku 

UPS jest przedsiębiorstwem globalnym, posiadającym jedną z najbardziej 

rozpoznawalnych marek na świecie. Zajmuje się doręczaniem przesyłek. Firma ta jest 

globalnym dostawcą specjalistycznych usług transportowych i logistycznych. Swoim 

zasięgiem obejmuje ponad 200 krajów i regionów. Przewaga konkurencyjna UPS jest 

wynikiem wieloletniej pracy doświadczonej kadry wspomaganej zaawansowanymi 

technologiami, dostępem do globalnych zasobów oraz zintegrowanej sieci aktywów 

rzeczowych, technologicznych i ludzkich
19
. Na sukces firmy, oprócz kapitału, wpływ 

mają wartości niematerialne i prawne, do których zaliczyć można wartość marki. Proces 

kształtowania wartości marki wspomagają działania z zakresu komunikacji 

marketingowej. 

Analizie poddano działania komunikacyjne realizowane na rynku polskim. 

Największa międzynarodowa telewizyjna kampania reklamowa w historii firmy 

pod hasłem „Osiągniesz więcej” dotarła do Polski w 2005 r. Miała na celu 

zaprezentowanie roli UPS w społeczeństwie – zarówno w czasie obecnym oraz 

przyszłym. Celem jej było ukazanie UPS jako firmy globalnej, wizjonerskiej, z 

optymizmem patrzącej w przyszłość, gotowej stawić czoło pojawiającym się 

wyzwaniom, przy równoczesnym dostarczeniu większej ilości produktów na większym 

obszarze geograficznym. W jednym ze spotów ukazano francuskiego gwiazdora Jean’a 

Reno, którego wybrano ze względu na ogólnoświatową atrakcyjność oraz umiejętność 

wniesienia ciepła i człowieczeństwa do spotu. Stworzone reklamy miały za zadanie 

przedstawić UPS jako nowoczesną, innowacyjną firmę oraz jako tradycyjną i 

                                                 
18 Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, op. cit., s. 108. 
19Historia firmy, www.ups.com/content/pl/pl/about/history/index.html [12.04.2016]  
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niezawodną markę
20

. Kampania przeprowadzona została w 23 krajach i objęła prasę, 

outdoor, reklamę online oraz reklamy telewizyjne. 

 Kolejny program komunikacyjny UPS (lata 2011–2012) podkreślał, w jaki 

sposób przedsiębiorstwo wyprzedziło konkurencję poprzez oferowanie najbardziej 

zróżnicowanego spectrum usług logistycznych. Kampania reklamowa pod hasłem „We 

love Logistics” ukazała zamiłowanie spółki do realizacji specjalistycznych usług 

transportowych oraz rozwiązań z zakresu łańcucha dostaw umożliwiające uzyskiwanie 

przewagi konkurencyjnej przez klientów UPS, stąd akcja skierowana została głównie do 

kadry decyzyjnej, managerów, dyrektorów oraz właścicieli małych i średnich firm. 

Kampania objęła bannery na popularnych portalach, serwisach gospodarczych i 

finansowych oraz stronach głównych serwisów największych dzienników
21

. 

 Ostatnia europejska kampania UPS pod hasłem „Wspólnie tworzymy 

rozwiązania” ruszyła w 2015r. Podkreślona została w komunikacie wiedza oraz 

doświadczenie pracowników. Nowe pozycjonowanie marki w Europie ukazuje unikalne 

kompetencje UPS, pozwalające w fachowy sposób odnieść się zarówno do małych firm, 

jak i dużych przedsiębiorstw międzynarodowych. Podkreślono, że przedsiębiorstwo na 

przestrzeni lat nieustanie dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku. 

Ze zwykłej firmy logistycznej UPS przekształciło się w partnera świadczącego 

kompleksowe usługi. W spotach wykorzystano prawdziwe historie klientów firmy. 

Kampania przedstawia pasję ponad 400 000 pracowników UPS, wykorzystujących 

swoją wiedzę do tworzenia idealnych rozwiązań dla klientów. Kampania telewizyjna, 

internetowa oraz prasowa dotarła na rynki międzynarodowe, z którymi współpracuje 

UPS
22

. 

 Przedstawione fakty wskazują, że przedsiębiorstwo UPS wykorzystując model 

masowej komunikacji marketingowej przekazuje komunikaty odbiorcom głownie za 

pomocą reklamy. W realizowanych kampaniach wykorzystuje również mass-media 

w postaci telewizji oraz Internetu, a także prasę oraz outdoor. Treści reklamowe mają na 

celu m.in. pomoc w długofalowym budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa i jej marki, 

możliwość wielokrotnego oddziaływania na konsumenta , co umożliwia lepsze 

zapamiętanie reklamy oraz zbudowanie zaufania wobec przedstawionej marki. Jak 

wynika z przekazywanych treści, UPS tworzy reklamy wizerunkowe, mające na celu 

zwiększenie stopnia identyfikacji i znajomości firmy na rynku. Kampanie reklamowe 

UPS dążą do wzbudzenia zainteresowania i zaufania u potencjalnego klienta, co 

przekłada się na wzrost sprzedaży oferowanych usług. Ukazują również osiągniętą 

przewagę konkurencyjną na tle innych marek. 

 

 

                                                 
20 UPS dostarcza więcej w nowej kampanii reklamowej; 

www.marketing.org.pl/archiwum/index.php/go=2/act=4/did=0/aid=m423aa08ca9e3c [12.04.2016] 
21 We love logistitcs- nowa odsłona kampanii ups, www.wirtualnemedia.pl/artykul/we-love-logistics-nowa-
odslona-kampanii-ups [12.04.2016] 
22 Rusza europejska kampania ups wspólnie tworzymy rozwiązania; 

www.ups.com/content/pl/pl/about/news/press_releases/20150427_campaign.html [12.04.2016] 
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Podsumowanie 

O sukcesie przedsiębiorstwa decyduje nie tylko kapitał, lecz również posiadane 

wartości niematerialne i prawne, do których zaliczyć można wartość marki. Budowanie 

trwałych relacji i kształtowanie stabilnego wizerunku opiera się podporządkowaniu 

celów komunikacyjnych nadrzędnym celom organizacji. Marka jest podstawowym 

elementem identyfikującym przedsiębiorstwo na tle konkurencji. Kluczem do jej 

budowy jest tworzenie komunikatów o odpowiedniej treści i formie, co uzależnione jest 

od zastosowanego modelu komunikacji marketingowej pomiędzy nadawcą  a odbiorcą.  

Budowa skutecznie perswazyjnego komunikatu powinna w szczególności uwzględnić 

aspekt językowy. Sam tekst nie wystarczy jednak, by pozostać w pamięci konsumentów, 

stąd skuteczność komunikatu uzależniona jest ponadto od zastosowanego obrazu, 

dźwięku oraz koloru. 

UPS jest przedsiębiorstwem reprezentującym doskonałość biznesową. 

W 2010 r.  firma uplasowała się na 31. miejscu wśród 100 najlepszych globalnych marek 

według rankingu Interbrand. UPS realizuje kampanie wizerunkowe, mające na celu 

zwiększenie stopnia rozpoznawalności marki. Przedsiębiorstwo reaguje na zmiany w 

otoczeniu, dzięki czemu dostosowuje swoje usługi do aktualnych potrzeb wybranej 

grupy klientów.  
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TECHNOLOGIA DIGITAL SIGNAGE W KAMPANIACH 

REKLAMOWYCH 

 

Streszczenie: W artykule przedstawiono sposoby wykorzystywania w  kampaniach reklamowych 

nowoczesnej technologii Digital Signage. Zaprezentowano wady i zalety oraz kierunki rozwoju 

omawianego kanału komunikacji marketingowej. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie 

uwagi na istotną rolę technologii Digital Signage w kampaniach reklamowych oraz jej wpływ na 

odbiorców. 

 

Słowa kluczowe: marketing, reklama, technologia  

 

Wprowadzenie 

W warunkach rosnącej konkurencji rynkowej przedsiębiorstwa potrzebują 

skutecznie prowadzonych działań marketingowych. W XXI wieku nie tylko cena i 

jakość są wyznacznikami rozpoznawalności marki czy efektywności sprzedaży. 

Dynamika współczesnego rynku wymagająca ciągłej rywalizacji z konkurencją sprawia, 

iż niezwykle istotne jest utrzymanie ciągłej świadomości marki i komunikacji z 

potencjalnymi klientami.  Reklama jest jednym z elementów skutecznego marketingu 

nierozerwalnie połączonym ze współczesną rzeczywistością. Jest tworzona aby 

informować, wzbudzać zainteresowanie produktem bądź marką, wychwalać, 

rozśmieszać, a niekiedy zaskakiwać. Jednak najważniejszym jej celem jest zachęcenie 

do zakupu określonych towarów bądź usług. Przekaz reklamowy może oddziaływać 

nawet na poziomie podświadomości, ma zatem ukrytą moc, za sprawą której wpływa na 

konsumenta także wtedy, gdy ten nie zdaje sobie z tego sprawy
1
. Konsumenci stają się 

coraz mniej podatni na różne techniki manipulacji i perswazji, które są stosowane w 

komunikacji marketingowej. Nauczyli się selektywnie odbierać informacje płynące z 

przekazów reklamowych. Szum medialny oraz natłok informacji powoduje, iż rzadko 

zwracają uwagę na szablonowe reklamy w telewizji i prasie, a ulotki rozdawane na ulicy 

trafiają do kosza. W związku z tym właściciele marek prześcigają się w 

niekonwencjonalnych pomysłach na przeprowadzenie udanej kampanii reklamowej 

ograniczając przy tym wykorzystywanie „tradycyjnych” form promocji. Kreatywność 

oraz pomysłowość twórców, a także dobór odpowiednich form komunikacji z 

konsumentem  decyduje o tym  jak liczne stanie się grono odbiorców reklamy. Postęp 

techniczny powoduje wiele zmian w otaczającym nas świecie. Przekłada się to także na 

kanały komunikacji marketingowej.  Tradycyjne reklamy na billboardach czy plakatach 

                                                 
1  R. Heath: Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki. Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 20-21. 
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są wypierane przez cyfrowe ekrany z zastosowaniem nowoczesnej technologii 

hybrydowej- Digital Signage, opartej na łączeniu treści reklamowych, komunikatów 

multimedialnych oraz informacyjnych, które mogą pochodzić z różnych źródeł.  

 

Digital Signage - innowacyjna technologia cyfrowa 

Internet, rozwój technologii mobilnych oraz kreatywność twórców są 

czynnikami sukcesu ówczesnej komunikacji marketingowej. Rozwiązania, które łączą 

reklamę z  informacjami oraz komunikaty, które są pobierane z kilku odmiennych 

systemów zewnętrznych stanowią innowacyjne i wszechstronne narzędzia w 

komunikacji marketingowej. Takim hybrydowym kanałem komunikacji jest Digital 

Signage- nowoczesna technologia cyfrowa.       

   Wyróżnia się trzy rodzaje Digital Signage: pierwsza z nich 

digital-out-of-home, czyli nośniki reklamowe znajdujące się w wielu miejscach w typie 

outdoor i indoor, kolejna- komercyjne i informacyjne przekazy tworzone dla 

konkretnych klientów. Trzecia opiera się na niekonwencjonalnych projektach jak np. 

infokioski, touchscreeny, technologię kinect bądź kody QR
2
. 

Najpopularniejszymi nośnikami Digital Signage są wielkoformatowe ekrany 

LCD.  Serwer, oprogramowanie oraz ekran budują system emitujący jednocześnie 

przekazy informacyjne i multimedialne pobierane z różnych źródeł. Dotarcie z 

informacją do masowego klienta, w różnych miejscach ułatwiło zwiększenie prędkości 

transmisji danych. Dzięki możliwości wykorzystania wielu różnych nośników 

sieci te mają szerokie spektrum zastosowań: możemy je spotkać w punktach 

informacyjnych, sprzedaży, promocji, a także na wielkoformatowych reklamach 

outdoorowych (zewnętrznych). Technologia Digital Signage daje nieograniczone 

możliwości zmiany wyświetlanych przekazów oraz dowolnego różnicowania treści w 

zależności od czasu, miejsca oraz grup docelowych.
3
  

  

Sukces Digital Signage w kampaniach reklamowych 

W związku z ogromną konkurencją wśród przedsiębiorstw w walce o 

dominująca pozycję na rynku, potencjalni klienci stają się coraz bardziej wymagający i 

chcą być traktowani w sposób indywidualny. Jednostkowe podejście do konsumenta 

wymaga przyglądania się jego upodobaniom, a także płynnej segmentacji na potrzeby 

dostosowywania tematyki przekazu
4
. 

Digital Signage oprócz najnowszych, inteligentnych technologii związanych z 

transferem danych czy  doskonałą jakością obrazu,  do osiągnięciu sukcesu jako przekaz 

reklamowy potrzebuje także wysokiej jakości, kreatywnych treści. Kolosalny wpływ na 

                                                 
2 E. Witek: Komunikacja wizerunkowa. Nowoczesne narzędzia. Astrum, Wrocław 2015, s. 156-157 
3 M. Gębarowski: Nowoczesne formy promocji. Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 
2007, s. 141-142. 
4 M. Tesławski: Strategia Marketingowa. Instrukcja budowy silnej marki. Słowa i Myśli, Lublin 2015, s. 180-

181 
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sukces kampanii reklamowych z zastosowaniem technologii cyfrowych ma także 

lokalizacja nośników. Nośnik zamontowany przy ruchliwej ulicy w dużym mieście musi 

wyświetlać zdecydowanie inną treść, niż ten, który znajduje się w ekskluzywnym 

sklepie z biżuterią. Powodzenie kampanii reklamowej z użyciem systemu Digital 

Signage, czyli efektywne dotarcie z przekazem do odbiorców opiera się na synergii 

treści i technologii. 

Dzięki coraz szybszym łączom internetowym oraz formatom kompresji obraz o 

doskonałej jakości, może być wyświetlany na nieograniczonej ilości nośników, w 

dowolnych lokalizacjach. Zwiększa się także interakcja z odbiorcą przekazu. Czujniki 

ruchu, systemy rozpoznawania gestów, reakcji, nastroju, a także płci umożliwiają 

dynamiczne zmiany wyświetlanych materiałów i ciągłe dopasowywanie ich do zdarzeń 

występujących w danej chwili oraz indywidualnych oczekiwań konsumenta
5
. 

Treści wyświetlane na cyfrowych  nośnikach zazwyczaj są dopasowane do 

miejsc, gdzie się znajdują. Oprócz reklamy emitowane są informacje, które pasują do 

danej lokalizacji, np. na stacjach benzynowych są to aktualne wieści o pogodzie, 

wypadkach, bądź korkach, w przychodniach lekarskich- wiadomości dotyczące 

profilaktyki zdrowia, a w klubach fitness materiały na temat sportu i spędzania w sposób 

aktywny wolnego czasu. Badania dowodzą, iż dodatkowe zastosowanie takich 

rozwiązań content marketingowych ma wpływ na większą oglądalność oraz powoduje 

lepsze zapamiętywanie przez odbiorców. Z badań wynika, iż 9 na 10 osób zwraca uwagę 

na reklamę emitowaną na ekranach LED, a aż 87% z nich potrafi ją odtworzyć
6
. 

 

Wady i zalety reklam w technologii Digital Signage   

Nośnik cyfrowy daje mnóstwo możliwości usprawnienia komunikacji 

marketingowej. Ogromnym plusem w stosunku do tradycyjnych reklam outdoorowych 

jest ograniczenie bariery technicznej. Digital Signage nie wymaga drukowania obrazów, 

pozwala dostosowywać lyout do otoczenia, a aktualizacja treści odbywa się 

natychmiastowo. Technologia cyfrowa uniezależnia także od warunków pogodowych, 

często będących przeszkodą dla ekip zajmujących się przyklejaniem plakatów
7
. 

 Reklama zewnętrzna to najmniej inwazyjna forma reklamy. Nie pojawia się 

podczas oglądania filmu bądź przeglądania stron internetowych, nie odciąga uwagi, nie 

złości i nie rozprasza. Konsumenci stykają się z nią najczęściej w momentach, kiedy 

mają chwilę wolnego czasu np. gdy czekają na pociąg, jadą metrem, stoją w korku, w 

                                                 
5 Digital Signage - odkryj potencjał cyfrowego przekazu, http://nf.pl/manager/digital-signage-odkryj-potencjal-

cyfrowego-przekazu,,49812,83 (dostęp: 05.03.2016r) 
6 Badania zostały przeprowadzone przez Massachusetts Institute of Technology 
7 DOOH – cyfrowe wyjście z domu. Dokąd nas doprowadzi? , http://nowymarketing.pl/a/4380,dooh-cyfrowe-

wyjscie-z-domu-dokad-nas-doprowadzi (dostęp: 05.03.2016r) 

http://nowymarketing.pl/a/4380,dooh-cyfrowe-wyjscie-z-domu-dokad-nas-doprowadzi
http://nowymarketing.pl/a/4380,dooh-cyfrowe-wyjscie-z-domu-dokad-nas-doprowadzi
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kolejce w sklepie bądź ćwiczą na siłowni. To wpływa na lepszy odbiór przekazu 

reklamowego
8
. 

Powierzchnia ekranu, na której wyświetlane są treści może być podzielona na 

kilka odmiennych sfer. Obok reklam jednocześnie jest emitowana prognoza pogody, 

notowania giełdowe walut, wskaźnik emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wiadomości 

dnia lub inne informacje. Odpowiedni podział ekranu i synchronizacja treści zwiększają 

efektywność odbioru przekazu. 

Multimedialne spoty reklamowe połączone z różnymi informacjami przyciągają 

uwagę, zwiększają atrakcyjność komunikatu, co powoduje, iż często trafiają do grup 

odbiorców szczególnie odpornych na tradycyjne formy reklamy oraz do osób 

zapracowanych, ludzi biznesu, którzy w wielu przypadkach nie mają czasu na oglądanie 

telewizji. Można do nich dotrzeć za pomocą ekranów w luksusowych sklepach, klubach 

fitness czy lożach VIP. Z kolei cyfrowe reklamy w komunikacji miejskiej, czy na 

stadionach przyciągają wzrok młodych konsumentów, którzy zwykle czytają mało gazet, 

zamiast radia słuchają odtwarzaczy muzyki, nie zwracają uwagi na ulotki, a przeglądając 

Internet korzystają z Adblocka- wtyczki dla przeglądarek blokującej wyświetlanie się 

reklam. Nowoczesne ekrany cyfrowe są efektowne i interesują odbiorców, więc co za 

tym idzie powodują wzrost atrakcyjności oraz rozpoznawalności marki.  

Kolejną zaletą jest możliwość instalowania systemów eye-trackingowych. 

Automatycznie wychwytują one każde spojrzenie odbiorcy na ekran. Śledzą także ruch 

gałek ocznych, dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia ile osób kierowało swój 

wzrok na monitor i jak długo patrzyło na reklamę. Za sprawą eye-trackingu kampanie 

Digital-out-of-home staną się dokładniej rozliczane od reklam internetowych, gdyż 

podstawą zweryfikowania liczby odbiorców zamiast kliknięcia myszką będzie 

spojrzenie. 

 Zdaniem wielu wadą każdej reklamy outdoorowej, jest fakt, iż zakłócają one 

wygląd miasta bądź otoczenia zbyt krzykliwymi obrazami, często o dużych formatach 

nie pasującymi do krajobrazu okolicy. Kontrowersje wywołuje także ustawianie 

wielkoformatowych ekranów w bliskim sąsiedztwie dróg, gdyż mogą one rozpraszać 

kierowców oraz innych uczestników ruchu. 

 Technologia Digital Signage stosowana na wielkoformatowych ekranach 

niestety jest nadal stosunkowo droga. Zainteresowani reklamą swojej marki na 

cyfrowych nośnikach muszą ponieść dosyć wysokie koszty związane z zakupem sprzętu. 

 

Przykładowe zastosowania 

Ekrany cyfrowe z systemem Digital Signage dają ogromne możliwości 

komponowania i zmiany wyświetlanych treści w zależności od miejsc, czasu, a także 

grona odbiorców. Z tego względu ich zastosowanie jest niemalże nieograniczone.  

                                                 
8 http://nowymarketing.pl/a/6259,krzysztof-bernatowicz-goldbach-audience-reklama-dooh-dociera-dKrzysztof 

Bernatowicz (Goldbach Audience): Reklama DOOH dociera doskonale tam, gdzie nie docierają inne media, 

oskonale-tam-gdzie-nie-docieraja-inne-media (dostęp: 05.03.2016r) 

http://nowymarketing.pl/a/6259,krzysztof-bernatowicz-goldbach-audience-reklama-dooh-dociera-doskonale-tam-gdzie-nie-docieraja-inne-media
http://nowymarketing.pl/a/6259,krzysztof-bernatowicz-goldbach-audience-reklama-dooh-dociera-doskonale-tam-gdzie-nie-docieraja-inne-media
http://nowymarketing.pl/a/6259,krzysztof-bernatowicz-goldbach-audience-reklama-dooh-dociera-doskonale-tam-gdzie-nie-docieraja-inne-media
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Wszystkie lokale gastronomiczne na rynku dążą do zwiększenia 

rozpoznawalności wśród konsumentów, a co za tym idzie zwiększenia sprzedaży. Dzięki 

programom graficznym można z łatwością zmienić zdjęcie serwowanej potrawy w 

apetyczne obrazy kuszące samym wyglądem.  Klient może zdecydować się dodatkowo 

na pyszną kawę bądź nie powstrzymać się od zamówienia apetycznie wyglądającego 

deseru.  

 

Rysunek 1.  Ekran z zastosowaniem technologii Digital Signage 

Źródło: www.reachdigitalsignage.com/ 

 

W restauracjach bardzo popularne stały się także monitory, które prezentują aktualnie 

serwowane posiłki wraz z cenami. Takie rozwiązanie daje możliwość wprowadzenia 

bieżących korekt w menu bądź cenniku bez konieczności czasochłonnego i kosztownego 

drukowania statycznych kart czy plansz. Przekaz może być dodatkowo poszerzony o 

informacje pogodowe bądź wieści ze świata oraz wzbogacony o animację reklamową 

przedstawiającą logo firmy, które w ten sposób utrwala się w świadomości klientów. 

Digital Signage to także szansa dla restauracji sieciowych- stwarza możliwość 

elastycznego sterowania popytem na regionalne, lokalne, bądź sezonowe specjały. 

Monitory zawieszone w centrach handlowych oprócz treści jakie wyświetlają 

często są nowoczesnym uzupełnieniem wnętrz sklepów bez względu na oferowany przez 

nie asortyment. Aranżacja ekranów w przestrzeni sklepowej ma nie mniejsze znaczenie 

niż wyświetlany obraz. Pionowe, wysokie ekrany znakomicie zastępują manekiny 

znajdujące się w sklepowych witrynach, a nośniki zlokalizowane w obrębie strefy 

kasowej przypominają klientom o promocjach, sezonowych ofertach, bądź promują 

markę. Natomiast reklamy multimedialne umieszczane przed wejściem do sklepu 

zachęcają ciekawą kreacją i komunikatem bądź ciekawą ofertą. 
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Rysunek 2.  Ekran z zastosowaniem technologii Digital Signage w drogerii 

Źródło: www.konferencja.digital-signage.pl/ 

 

Telewizja sklepowa nie jest nowością. Jednak Digital Signage to coś więcej niż 

zwykła reklama multimedialna. Jedną z możliwości jaką daje związaną z możliwością 

natychmiastowej zmiany treści jest synchronizowanie wyświetlanych reklam ze stanami 

w magazynie. Za sprawą tego system pomaga sprzedać nadmiar towaru znajdującego się 

w asortymencie sklepu
9
. 

Kolejna zaawansowana funkcja nośników reklamy w technologii Digital 

Signage pozwala na dopasowanie treści przekazu reklamowego do informacji 

otrzymywanych od różnych czujników, m.in. badających pogodę. Niejednokrotnie 

zdarza się, że latem gdy pada deszcz konsumenci z chęcią zakupiliby parasol, jednak 

wszędzie widzą reklamy lodów bądź zimnych napojów.  System ten daje możliwość 

zbudowania „strategicznej” kampanii reklamowej dostosowanej do niemalże każdych 

zmian w otoczeniu oraz nawet chwilowych preferencji zakupowych konsumenta. 

Digital Signage doskonale sprawdza się także w branży hotelarskiej. System 

może spełniać funkcję tablicy informacyjnej prezentując ofertę, jednocześnie 

wyświetlając materiały promocyjne oraz  reklamować usługi dodatkowe, które są 

dostępne w hotelu. Dzięki możliwości natychmiastowego targetowania zmiana 

wyświetlanych treści może być zależna np. od dnia: w weekendy klienci zobaczą inne 

treści, niż goście, którzy mieszkają w hotelu w trakcie tygodnia. Aby konsumenci 

                                                 
9 Dignital signage - odkryj potencjał cyfrowego przekazu, http://nf.pl/manager/digital-signage-odkryj-

potencjal-cyfrowego-przekazu,,49812,83 (dostęp: 06.03.2016) 

http://nf.pl/manager/digital-signage-odkryj-potencjal-cyfrowego-przekazu,,49812,83
http://nf.pl/manager/digital-signage-odkryj-potencjal-cyfrowego-przekazu,,49812,83
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poczuli się zadbani i dobrze poinformowani, na ekranach cyfrowych mogą pojawiać się 

sylwetki osób z personelu, z którymi spotkają się w danym dniu. 

Nowoczesna technologia cyfrowa stanowi także ułatwienie dla pracowników 

banków oraz instytucji ubezpieczeniowych. Produkty oraz oferty bankowe i 

ubezpieczeniowe wymagają bardzo częstej aktualizacji. Na ekranach 

wielkoformatowych oprócz reklam usług mogą być wyświetlane informacje biznesowe, 

notowania giełdowe, kursy walut,  a także promocyjne kody QR. Jeżeli ekran znajdujący 

się w placówce bankowej bądź ubezpieczeniowej jest dotykowy, jego część może zostać 

wykorzystana na aplikację z systemem kolejkowym. Takie rozwiązanie umożliwia 

śledzenie danych dotyczących klientów: jakimi informacjami są zainteresowani oraz 

które stanowiska obsługi są najbardziej oblegane w zależności od pory dnia. 

 

Kampanie reklamowe i społeczne z zastosowaniem technologii Digital 

Signage 

Nośnik cyfrowy daje wiele możliwości ulepszenia i usprawnienia komunikacji 

marketingowej. Innowacyjne kampanie reklamowe i społeczne  na ekranach 

wyposażonych w technologię Digital Signage wyróżniają się wśród innych form 

reklamy nie tylko ruchomym obrazem, ale także niekonwencjonalnymi rozwiązaniami 

twórców. Należy pamiętać, iż czynnikiem determinującym powodzenie każdej kampanii 

jest przede wszystkim treść przekazu, którego zadaniem jest przyciągnięcie uwagi 

odbiorców.  

Jedną z cech reklamy cyfrowej jest możliwość targetowania przekazu do 

konkretnej grupy odbiorców lub lokalizacji. Pracownicy działu marketingu marki 

samochodowej Mini Cooper na dużym ekranie zamontowanym przy ruchliwej ulicy w 

Londynie w kampanii promocyjnej kierowali przekaz do konkretnych osób- kierowców 

z przejeżdżających aktualnie samochodów ich marki. Samochody były wypatrywane 

wcześniej przez grupę ochotników, którzy za pomocą specjalnej aplikacji zaznaczali 

cechy pojazdu bądź pasażerów i na bieżąco tworzyli spersonalizowany przekaz. Tym 

sposobem kierowca szarego Mini Coopera widział na ekranie napis: „Early start Mr. 

Grey Mini driver?”, a kremowego, nieco przybrudzonego: „Is that a Cream Mini under 

that dust?”  
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Wyświetlane komunikaty zapraszały także na postój w wyznaczonym miejscu, 

gdzie właściciele otrzymywali firmowe gadżety oraz bon na darmowe tankowanie. 

Przykład kampanii reklamowej samochodu Mini Cooper doskonale pokazuje jak szybko 

można dokonywać zmian treści przekazu wyświetlającego się na nośnikach cyfrowych.   

Ciekawym przykładem zastosowania technologii Digital Signage jest kampania 

reklamowe Tate- galerii sztuki znajdującej się w Londynie. Na kreacje, które promowały 

muzeum składały się zdjęcia reprodukcji obrazu znajdującego się w bogatym zbiorze 

galerii oraz komunikat dopasowany do aktualnych warunków otoczenia. System 

automatycznie wybierał z dostępnej puli kompozycje wyświetlanych treści, które były 

najbardziej odpowiednie do danego dnia tygodnia, godziny czy pogody. Tym sposobem 

w pochmurne lub deszczowe dni odbiorcy na wielkoformatowym ekranie mogli 

podziwiać kompozycję składającą się z obrazu przedstawiającego sztorm i  komunikatu 

z pocieszającym przysłowiem: „Don’t forget. Every cloud has a silver lining”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kampania reklamowa galerii sztuki Tate jest przykładem zastosowania 

systemu, który automatycznie dobiera wyświetlane treści do otoczenia. Łączy reklamę 

miejsca z zostającymi w pamięci komunikatami oraz popularyzowaniem sztuki. 

 Ekrany z zastosowaniem technologii Digital Signage doskonale sprawdzają się 

w sieci restauracji McDonald’s. System umożliwia wyświetlanie się 

zsynchronizowanych obrazów przestawiających zestawy dań dopasowane do konkretnej 

pory dnia. Rano klientów kusi m.in. kawa, w porze obiadowej apetycznie wyglądające 

zestawy obiadowe, zaś popołudniu do wyświetlanych treści dodawane są desery i 

koktajle.  

Rysunek 3. Zdjęcie ekranu prezentującego kampanię reklamową marki Mini Cooper 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=e5bEB0tmMQI 

Rysunek 4. Zdjęcie ekranu prezentującego reklamę galerii Tate 

Źródło:www.creativereview.co.uk/cr-blog/2014/june/ad-of-the-week-tate-

britain-welcome-to-london 

https://www.youtube.com/watch?v=e5bEB0tmMQI
http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2014/june/ad-of-the-week-tate-britain-welcome-to-london
http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2014/june/ad-of-the-week-tate-britain-welcome-to-london
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Ekran podzielony jest na kilka części. Na każdej znajduje się inne danie, dzięki czemu 

klient na powierzchni jednego monitora widzi polecane podczas danej pory dnia 

zestawy, co służy ułatwieniu wyboru, a jednocześnie przyciąga apetycznym wyglądem i 

nakłania do podjęcia dodatkowych decyzji zakupowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezwykle poruszającą kampanię społeczną w Wielkiej Brytanii stworzyła fundacja 

zajmująca się przeciwdziałaniem agresji w stosunku do kobiet- Women’s Aid. 

Wykorzystując możliwości reklamy cyfrowej oraz technologię eye-trackingu stworzyli 

realizację, której celem było uświadomienie odbiorcom, iż nie mogą pozostawać 

obojętni wobec osób dotkniętych problemem przemocy. Ogromny ekran umieszczony w 

Rysunek 5.  zdjęcie ekranu prezentującego reklamę Mc Donald’s 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=OfjrDRYXcHs 

Rysunek 6 Zdjęcie ekranu cyfrowego prezentującego kampanię społeczną  

Źródło:http://nowymarketing.pl/a/5183,powrot-dooh-przyszlosci-czyli-jak-juz-

wkrotce-bedzie-wygladac-digital-signage 

https://www.youtube.com/watch?v=OfjrDRYXcHs
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ruchliwym miejscu w Londynie prezentował piękną kobietę z pobitą twarzą. Jeżeli nikt z 

przechodniów nie patrzył w stronę monitora obraz nie ulegał zmianie. W momencie, gdy 

przynajmniej jedna osoba skierowała swój wzrok na ekran z twarzy kobiety znikały 

blizny i siniaki. Im więcej przechodzących osób zwróciło uwagę na wyświetlany obraz 

tym mniej widoczne były ślady pobicia, a kobieta stawała się coraz piękniejsza. Na dole 

ekranu na bieżąco wyświetlały się twarze odbiorców, którzy choć na chwilę zatrzymali 

się przed monitorem i za pomocą specjalnej aplikacji zdecydowali się wesprzeć 

fundację
10

. Kampania cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców 

Londynu. Zdobyła także wiele prestiżowych nagród m.in. w kategorii „najlepsza 

kampania interaktywna”. 

 

Podsumowanie 

Dynamiczny rozwój zewnętrznej reklamy cyfrowej wiąże się z kilkoma 

przyczynami. Jedną z nich jest ciągle spadająca efektywność reklamy telewizyjnej. W 

związku ze zmieniającymi się przyzwyczajeniami ludzie spędzają coraz mniej czasu w 

domu przed telewizorem, wykorzystując go na wyjście do klubu, restauracji  lub kina.  

Rozwój technologii niemalże w każdej sferze życia codziennego stwarza 

konieczność podążania za  nowoczesnością. Dzieje się tak również w kwestiach 

związanych z marketingiem. Także konsumenci wymagają od reklamy czegoś więcej niż 

standardowy przekaz nakłaniający ich do zakupu produktów, na który w wielu 

przypadkach są uodpornieni. System Digital Signage sprawia, że reklama jest czymś 

więcej. Daje możliwość synergii działań marketingowych, polegających na zwiększeniu 

rozpoznawalności marki oraz pozyskaniu nowych klientów z innymi informacjami bądź 

kreatywnymi przekazami. Treści wyświetlane na cyfrowych nośnikach można w 

natychmiastowy sposób zmieniać, komponować i dostosowywać do otoczenia. Poprzez 

możliwość wykorzystania różnych nośników sieci te mają szeroki wachlarz zastosowań: 

można spotkać je w punktach informacyjnych, sprzedaży, promocji a także na 

wielkoformatowych nośnikach outdoorowych. 

Obecnie reklamy znajdują się w każdym miejscu, gdzie konsumenci mają kilka 

wolnych minut, w czasie których mogą je dostrzec. Aby przekaz marketingowy był 

skuteczny, musi zawierać informacje, które są proste do zapamiętania, wywołują 

skojarzenia, zostając tym sposobem na dłużej w podświadomości odbiorcy. Zaletą 

systemu Digital Signage jest fakt, iż technologia ta pozwala w skuteczny sposób  

przyciągnąć uwagę odbiorcy wysokiej jakości obrazem i nowoczesnym charakterem 

oraz pokazać na jednym ekranie treści  związane nie tylko z reklamą produktu czy 

marki, ale także wiadomości i zagadnienia z różnych dziedzin, które mogą 

zainteresować potencjalnego klienta. 

 

                                                 
10 Powrót dooh przyszłości czyli jak juz wkrótce będzie wyglądać digital signage, 

http://nowymarketing.pl/a/5183,powrot-dooh-przyszlosci-czyli-jak-juz-wkrotce-bedzie-wygladac-digital-

signage (dostęp: 07.03.2016) 

http://nowymarketing.pl/a/5183,powrot-dooh-przyszlosci-czyli-jak-juz-wkrotce-bedzie-wygladac-digital-signage
http://nowymarketing.pl/a/5183,powrot-dooh-przyszlosci-czyli-jak-juz-wkrotce-bedzie-wygladac-digital-signage
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Summary: The article shows some ways of using Digital Signage in advertising campaigns  and 
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to important role of Digital Signage in advertising campaigns and what effect it has on recipients. 
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Karolina Kosiba – Wykorzystanie technologii augmented reality w kampaniach reklamowych 

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII AUGMENTED REALITY 

W KAMPANIACH REKLAMOWYCH  

 

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono definicję AR oraz to w jaki sposób współczesny marketing 

wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości w kampaniach reklamowych. Jego celem 

jest zwrócenie uwagi na to jak istotną rolę odgrywa w reklamach AR oraz w jaki sposób wpływa 

na potencjalnego klienta.  

Słowa kluczowe: rozszerzona rzeczywistość, marketing 

 

Wprowadzenie  

 W obecnych czasach coraz większy dostęp do Internetu czy rozwój wielu 

nowoczesnych technologii spowodował idealne warunki do powstania nowych 

metod komunikacji marketingowej oraz pomysłów jak oddziaływać na rynek. 

Standardowe kanały komunikacji marketingowej stały się coraz mniej efektywne. W 

związku z tym rynek poszukuje nowych technologii, które czerpie głównie z 

Internetu oraz telefonii komórkowej. Jako że środowisko internetowe jest już dobrze 

znane,  marketingowcy skupiają się na telefonii komórkowej, a dokładniej 

wykorzystaniu urządzeń typu smartfon. Specjaliści w zakresie marketingu z wielkim 

powodzeniem wykorzystują nowe rozwiązania w innowacyjnych działaniach 

marketingowych. Jednym z nich jest technologia AR, która w  czasach rosnącej 

konkurencyjności przedsiębiorstw jest jednym z najbardziej niekonwencjonalnych 

narzędzi współczesnego marketingu na rynku.   

 Wraz z gwałtownym rozwojem reklamy technologia AR spełnia coraz  

większą rolę- jest istotnym elementem ułatwiającym bezpośrednie nawiązanie 

kontaktu z klientem. Dzięki realizacji kampanii reklamowych za pomocą AR, 

przedsiębiorca stwarza możliwość skojarzenia marki z informacją dodatkową o 

produkcie, utożsamienia się z nim i jego bezpośrednim poznaniem. Rozszerzona 

rzeczywistość ma swoje wykorzystanie w wielu różnych środowiskach m.in. w 

medycynie, lotnictwie, motoryzacji, podczas szkoleń, w  muzeach, aż wreszcie w 

marketingu, gdzie markery AR są stosowane w trakcie kampanii reklamowych. 

 Reklama towarzyszy nam wszędzie, jest informacją o tym co się pojawiło 

na rynku i na co być może warto zwrócić uwagę.  Atakuje nas z każdej strony 

niezliczoną ilością informacji, które często nieświadomie zostają w naszej pamięci. 

Jest tworzona aby informować, a także wzbudzać zainteresowanie produktem lub 

marką. Reklama w różnych formach to do dnia dzisiejszego najbardziej popularna 
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oraz najskuteczniejsza forma promocji, która dobrze wykonana powoduje wzrost 

popytu na dany produkt
11
. Potencjał rozszerzonej rzeczywistości w marketingu jest 

ogromny, a zastosowanie we wszelkiego rodzaju kampaniach reklamowych jest 

bardzo szerokie.  

Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w marketingu jest technologią łączącą w 

innowacyjny sposób świat realny i wirtualny za pomocą obrazu z kamery, na który 

nakładana jest w czasie rzeczywistym grafika. AR ma ogromny potencjał w dialogu 

z konsumentem podczas kampanii marketingowych
12
. Postęp techniczny 

spowodował wiele zmian w otaczającym nas świecie. Tradycyjne reklamy nie są już 

odbierane w zamierzony sposób, dlatego nowoczesne technologie cieszą się coraz 

większym powodzeniem w kampaniach reklamowych. Przedsiębiorcy dążą do 

stworzenia idealnych kampanii reklamowych,  idealnego wypromowania produktu, 

a nowoczesne techniki pomagają im osiągnąć zaplanowane cele i zwiększyć 

sprzedaż
13

. 

 

Augmented Reality - rozszerzona rzeczywistość  

 Augmented Reality w przetłumaczeniu na język polski oznacza 

rzeczywistość rozszerzoną. Termin ten oznacza rodzaj działalności współpracujący z 

systemami informatycznymi, który wykorzystuje obraz pochodzący ze świata 

rzeczywistego i nakłada na niego elementy wirtualne, głównie w postaci grafiki 

komputerowej
14
. Pojęcie to cechuje się połączeniem w rzeczywistym czasie 

realnego, prawdziwego świata, który najczęściej przedstawiany jest jako obraz 

rejestrowany przez kamerę wraz z cyfrowym obrazem. Zazwyczaj na obraz 

pochodzący z obiektywu aparatu nakładana jest generowana w rzeczywistym czasie 

grafika 3D, obrazy czy zdjęcia, dzięki czemu możemy oglądać obiekt z każdej 

strony. Dźwięk jest bardzo częstym elementem, który wspomaga technologię AR.

  

 Ronald Azuma definiuje AR jako technologię, która
15

: 

– łączy świat realny z wirtualną rzeczywistością,  

– umożliwia swobodę ruchów w trzech wymiarach,  

– jest interaktywna w czasie rzeczywistym.  

Aby móc w pełni posłużyć się rozszerzoną rzeczywistością potrzebujemy 

następujących elementów
16

:  

                                                 
11 A. Dejnaka: Strategia reklamy, marki, produktów i usług, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013, s.7. 
12 E. Witek:  Komunikacja Wizerunkowa. Nowoczesne narzędzia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2015, 
s.157-158. 
13 M.Bronowicz: Komunikacja wizualna, Public relations Reklama Branding, Wydawnictwo ASTRUM, 

Wrocław 2014, s.84-86. 
14 M. Bartosik, M.Pilip, P.Kozera: Poszerzona rzeczywistość, Kraków 2008, s.1. 
15 Rzeczywistość rozszerzona, 

http://pl.wikipediaencyklopedia.org/wiki/Rzeczywisto%C5%9B%C4%87_rozszerzona. [Dostęp 06.03.2016]. 
16 Ł. Żur, Magiczny świat Augmented Reality w służbie Twojej firmy. http://www.comarch.pl/erp/nowoczesne-

zarzadzanie/numery-archiwalne/magiczny-swiat-augmented-reality-w-sluzbie-twojej-firmy/ [Dostęp 

07.03.2016]. 

http://www.comarch.pl/erp/nowoczesne-zarzadzanie/numery-archiwalne/magiczny-swiat-augmented-reality-w-sluzbie-twojej-firmy/
http://www.comarch.pl/erp/nowoczesne-zarzadzanie/numery-archiwalne/magiczny-swiat-augmented-reality-w-sluzbie-twojej-firmy/
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– zestawu czujników, które określają położenie konsumenta w stosunku do 

jego otoczenia czyli np. kamera czy odbiornik GPS wbudowany chociażby 

w telefon komórkowy,  

– urządzenia, którego działanie powoduje przetwarzanie napływających 

danych i zdecyduje co i w jakiej formie ma się wyświetlić,  

– wyświetlacza, którego zadanie opiera się na łączeniu obrazu rzeczywistego, 

z tym generowanym przez komputer.  

 W obecnych czasach rozwój rozszerzonej rzeczywistości wynika z 

olbrzymiego rozwoju urządzeń mobilnych, które są zdolne przetwarzać skomplikowane 

trójwymiarowe grafiki. Dynamiczny rozwój telefonii komórkowej w naszym 

społeczeństwie spowodował, że technologia AR skierowana jest do milionów ludzi. 

Pomimo to wciąż jest niesamowitą nowością, która wzbudza zainteresowanie i 

wyróżnia produkt na tle konkurencji.  Obecnie dobrze przygotowana kampania 

reklamowa, która wykorzystuje technologie AR może przynieść o wiele lepsze efekty 

niż tradycyjne formy promocji. Aplikacje, które są zazwyczaj powiązane z kampaniami 

reklamowymi dają możliwość interakcji z klientem co skutkuje zwiększonym 

przywiązania do marki
17

.  

 W celu odtworzenia AR wystarczy  posiadać odpowiednią aplikację na naszym 

komputerze czy smartfonie, która wykorzystuje obraz z kamery, na który nakładana jest 

w czasie rzeczywistym wygenerowana grafika 3D. Jej działanie polega na nakierowaniu 

obiektywu na znacznik znajdujący się na opakowaniu produktu, ulotce czy plakacie, 

dzięki czemu możemy obserwować pojawiającą się na ekranie treść generowaną 

komputerowo. Najlepszy wpływ na wynik sprzedaży przedsiębiorstwa mają 

interaktywne filmy 3D, dzięki którym możemy chociażby obejrzeć wizualizację domu 

podczas przeglądania projektu architektonicznego. AR poszerza rzeczywistość, 

uzupełnia ją  o rzeczy, których nie znamy oraz daje możliwość dostrzegania zalet 

produktu w wizualizacji 3D
18

.  

 

Historia AR  

 Swoje początki AR zawdzięcza Ivan’owi Sutherlan’owi, który był pionierem 

grafiki  komputerowej. Podczas lat 60-tych XX wieku wraz ze studentami Uniwersytetu 

Harvada i Utah rozpoczął intensywne prace nad AR. W latach siedemdziesiątych i 

osiemdziesiątych AR najmocniej rozwinęła się dzięki pracy dla sił powietrznych USA i 

NASA. Pojęcie Augmented Reality po raz pierwszy wprowadził Tom Caudell- 

naukowiec z firmy Boeing w 1990 roku
19

 podczas eksperymentalnego systemu, który 

miał za zadanie ułatwić pracownikom rozeznanie się w ogromnej ilość kabli. W czasach 

rosnącej konkurencji  możemy zauważyć bardzo intensywne prace nad AR, których 

                                                 
17 Augmented Reality przyszłością mobilnego marketingu?, http://nowymarketing.pl/a/1324,augmented-
reality-przyszloscia-mobilnego-marketingu [Dostęp 06.03.2016]. 
18 Pardel P., Przegląd ważnych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości. Studia informatyczne, t. 30, nr 1 (82), R. 

2009, s. 35. 
19 Ł.Żur, Magiczny świat Augmented Reality w służbie Twojej firmy. http://www.comarch.pl/erp/nowoczesne-

zarzadzanie/numery-archiwalne/magiczny-swiat-augmented-reality-w-sluzbie-twojej-firmy/ [Dostęp 

07.03.2016]. 

http://nowymarketing.pl/a/1324,augmented-reality-przyszloscia-mobilnego-marketingu
http://nowymarketing.pl/a/1324,augmented-reality-przyszloscia-mobilnego-marketingu
http://www.comarch.pl/erp/nowoczesne-zarzadzanie/numery-archiwalne/magiczny-swiat-augmented-reality-w-sluzbie-twojej-firmy/
http://www.comarch.pl/erp/nowoczesne-zarzadzanie/numery-archiwalne/magiczny-swiat-augmented-reality-w-sluzbie-twojej-firmy/
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celem jest wywarcie korzystnego wpływu na działania marketingowe.  W Polsce 

technologia AR swoje początki miała we wrześniu 2009r. dzięki pośrednictwu ADV.pl w 

ramach współpracy z francuską firmą. W maju 2010r. mogliśmy już oceniać rezultaty jej 

działania gdyż stworzyła ona projekt kampanii reklamowej dla samochodu Volvo.   

 Jeszcze kilka lat temu mogłoby się wydawać, że Augmented Reality to 

jedynie domena pracujących nad nią naukowców, a obcowanie z nią w codziennym 

życiu wydawać by się mogło nieosiągalne. Jednak w dzisiejszych czasach aplikacje, 

przedstawiające obraz rzeczywisty wspomagany grafiką generowaną przez 

komputery, są już dostępne na komputery, smartfony czy tablety, co jest kluczowym 

elementem w ukazaniu wykorzystania technologii AR w kampaniach reklamowych. 

Obecnie coraz więcej branż w Polsce wykorzystuje technologię rozszerzonej 

rzeczywistości w swoich kampaniach reklamowych, ponieważ  zdają sobie sprawę, 

iż monotonne reklamy i ogromny natłok informacji nie wpływają korzystnie na 

efektywność sprzedaży przedsiębiorstwa. Technologię AR w Polsce wykorzystują 

przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, a mianowicie koncerny motoryzacyjne, 

banki czy sklepy IKEA.  

 

Wykorzystanie technologii AR w kampanii reklamowej Grupy 

Żywiec 

 Grupa Żywiec w 2012 roku zadebiutowała na polskim rynku podczas 

wprowadzania nowego produktu, a mianowicie piwa Desperados Red. Działania 

kampanii reklamowej poszerzono właśnie o technologię Augmented Reality oraz 

połączonoz bezpośrednią interakcją z użytkownikiem. Ta niestandardowa reklama dzięki 

zaawansowanej technologii mobilnej jest świetnym rozwiązaniem. Marka oferuje 

oryginalny produkt, a ponadto ukazuje szerokie spektrum zalet AR. 

Desperados Red bez wątpienia znacznie wyróżnia się na tle innych piw swoją 

wyjątkowością zupełnie jak rozszerzona rzeczywistość, którą prezentuje marka. Aby ją 

uruchomić wystarczy pobrać na swoje urządzenie mobilne bezpłatną aplikację, a 

następnie nakierować obiektyw kamery na reklamę. Po tym działaniu możemy 

obserwować  burzącą się ścianę, zza której wyłania się gramofon wraz z butelką, 

zaczyna grać muzyka, a użytkownik może wcielić się w głównego bohatera AR i na 

żywo w dowolny sposób skrachować utwór. 
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Rysunek 1. Zastosowanie technologii AR w kampanii reklamowej Desperados Red 

Źródło: www.hurtidetal.pl/article/art_id,8350-/desperados-red-prezentuje-interaktywna-

rozszerzona-rzeczywistosc/ (dostęp: 07.03.2016) 

 

W kampanii reklamowej Desperados Red zastosowano technologię AR w taki 

sposób, aby potencjalni klienci byli aktywnymi uczestnikami reklamy i na własnym 

przykładzie zagłębili się w świat marki. Celem Grupy Żywiec było zaangażowanie 

użytkowników poprzez dostarczenia im rozrywki, którą wyraża tożsamość marki. 

Kampania skutkowała pozytywnym odbiorem grupy docelowej, gdyż mogła  

bezpośrednio zaangażować klienta w markę oraz wpisała się w nowoczesny wizerunek 

produktu
20
. Ponadto liczba odwiedzin strony mobilnej wzrosła o ponad 20 tysięcy, a 

świadomość nowego produktu po wdrożeniu kampanii wzrosła o około 75 procent. 

Kampania reklamowa w 2013 roku nominowana była na gali Mobile Trends Awards 

2012. 

 

Wykorzystanie technologii AR w kampanii reklamowej firmy IKEA  

AR to ciekawa alternatywa dla branż, którym ciężko jest zaoferować klientowi 

bezpośrednie wypróbowanie produktu. Świetnym przykładem może być tutaj branża 

wnętrzarska, której często wielkogabarytowy produkt klient może oglądać tylko na 

ekspozycji. Firma IKEA stworzyła zatem innowacyjny katalog, na którego stronach 

zostały dodane znaczniki, dzięki czemu po zeskanowaniu generowały one w danym 

miejscu wirtualną wizualizację mebli. Za pomocą urządzenia mobilnego konsument 

może zobaczyć jak wybrany przez niego produkt będzie wyglądał w danym miejscu w 

                                                 
20Desperados Red bawi się Augmented Reality. Jedna z pierwszych tego typu kampanii w Polsce, 

http://gomobi.pl/case-studies/desperados-red-bawi-sie-augmented-reality-jedna-z-pierwszych-tego-typu-

kampanii-w-polsce/ [Dostęp 07.03.2016]. 

http://www.hurtidetal.pl/article/art_id,8350-/desperados-red-prezentuje-interaktywna-rozszerzona-rzeczywistosc/
http://www.hurtidetal.pl/article/art_id,8350-/desperados-red-prezentuje-interaktywna-rozszerzona-rzeczywistosc/
http://gomobi.pl/case-studies/desperados-red-bawi-sie-augmented-reality-jedna-z-pierwszych-tego-typu-kampanii-w-polsce/
http://gomobi.pl/case-studies/desperados-red-bawi-sie-augmented-reality-jedna-z-pierwszych-tego-typu-kampanii-w-polsce/
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jego mieszkaniu
21

. Zastosowanie technologii AR w tej kampanii reklamowej uwzględnia 

w znacznym stopniu kontekst funkcjonowania produktu. Tradycyjne narzędzia 

sprzedażowe nie są w stanie zaoferować takiej usługi, ponieważ w realnym świecie jest 

to technologicznie zapośredniczony mechanizm „wypróbuj zanim kupisz”. 

 

 

Rysunek 2.  Zastosowanie technologii AR w kampanii reklamowej firmy IKEA 

Źródło: www.businessinsider.com/ikeas-2014-augmented-reality-catalog-2013-8 

(dostęp: 06.03.2015) 

 

Branża motoryzacyjna jako pionier w wykorzystywaniu AR 

Nowoczesna technologia Augmented Reality od 2010 roku wykorzystywana jest 

coraz chętniej w reklamach.  W Polsce technologię tę zastosowała również w tym 

samym roku firma Volvo, co warto nadmienić- jako jedna z pierwszych w Polsce.  

Krajowy oddział tej firmy zdecydował się na wykorzystanie AR w kampanii reklamowej 

nowego modelu S60.  Markerem czyli nośnikiem AR była w tym przypadku ulotka 

informacyjna. Dzięki połączeniu technologii rozszerzonej rzeczywistości wraz z 

broszurą mamy możliwość poznania trójwymiarowego modelu samochodu Volvo S60, 

zobaczyć jego warianty kolorystyczne, a także dwa filmy. Jeden z nich prezentuje 

karoserię i wnętrze samochodu, drugi natomiast opisuje system dzięki któremu Volvo 

rozpoznaje obiekty na swojej trasie. Zaawansowana technologia AR pozwala klientowi 

osobiście „wejść do rozszerzonej rzeczywistości i z bliska zobaczyć samochód”.  

Volvo w chwili obecnej jest jedną z branż, które często wykorzystują 

technologię AR w swoich kampaniach. Kolejny projekt który zaprezentowała firma to 

aplikacja wykorzystująca AR. Volvo połączyło swoje siły z YouTube dzięki czemu 

                                                 
21 W świecie wirtualnej rzeczywistości. Część 3 - Augmented Reality i sprzedaż, 

http://nowymarketing.pl/a/7839,w-swiecie-wirtualnej-rzeczywistosci-czesc-3-augmented-reality-i-sprzedaz 

[Dostęp 06.03.2016]. 

http://nowymarketing.pl/a/7839,w-swiecie-wirtualnej-rzeczywistosci-czesc-3-augmented-reality-i-sprzedaz


281 

 

stworzyła pierwszą reklamę topu YouTube z Augmented Reality. Dzięki aplikacji 

użytkownik może brać udział w wirtualno-rzeczywistym wyścigu modelem S60. 

Konsument poruszając się przykładowo ulicą i kierując obiektyw aparatu na trasę, którą 

przemierza może brać udział w wyścigu, który odzwierciedla się na urządzeniu 

mobilnym. Aplikacja skutecznie prezentuje wszechstronność marki Volvo; m.in. 

ekscytującą dynamikę i bezpieczeństwo jazdy. AR opracowało możliwość włączenia 

przeszkód takich jak np. kamienie, głazy, stożki czy pojawiające się nagle na drodze 

zwierzęta, czyli  sytuacje jakie w rzeczywistości mogą spotkać potencjalnego nabywcę 

samochodu w trakcie jazdy. 

 

 
Rysunek 3.  Zastosowanie technologii AR w aplikacji reklamującej samochód marki 

VOLVO 

Źródło: screenschot: www.youtube.com/watch?v=JuYYK4IRK4E (dostęp: 06.03.2016). 

 

Taka symulacja znacznie wpływa na konsumenta, pozwala mu utożsamić  

się z samochodem i wpływa na jego decyzje o zakupie. Rezultaty jakie osiągnęła marka 

Volvo to: 

– 61 milinów wyświetleń na YouTube,  

– 192 319 kliknięć na baner reklamowy YouTube,  

– 9,6% stopa oddziaływania na baner reklamowy (przy standardzie 2,1%), 

– ruch strony powiększony o 293%
22

. 

                                                 
22 Volvo s60 augmented reality app, https://www.thinkwithgoogle.com/case-studies/volvo-s60-augmented-

reality-app.html [Dostęp 06.03.2016]. 

https://www.youtube.com/watch?v=JuYYK4IRK4E
https://www.thinkwithgoogle.com/case-studies/volvo-s60-augmented-reality-app.html
https://www.thinkwithgoogle.com/case-studies/volvo-s60-augmented-reality-app.html
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Rysunek 4 Zastosowanie technologii AR w aplikacji reklamującej samochód marki 

VOLVO 

Źródło: screenschot: www.youtube.com/watch?v=JuYYK4IRK4E (dostęp: 06.03.2016) 

 

Od jesieni 2015 roku firma Volvo współpracuje z twórcą gogli HoloLens czyli  

Microsoft nad ich wykorzystaniem  w branży motoryzacyjnej
23
.  Gogle te wykorzystują 

AR tworząc hologramy, które po nałożeniu na otoczenie pozwalają na bezpośrednią 

interakcję z nimi. Klient podczas wizyty w salonie będzie mógł obejrzeć auto w 

wybranej przez siebie wersji, kolorze czy wyposażeniu. Dzięki temu potencjalny 

nabywca będzie mógł dostosować przyszły samochód do własnych potrzeb, a ponadto 

zobaczyć jak będzie on wyglądał „na żywo”. Taka możliwość stwarza wielkie 

perspektywy marketingowe, gdyż klient z pewnością będzie wolał udać się do salonu w 

którym kupi  produkt, który wcześniej obejrzał. Obecnie szwedzki producent rozważa 

możliwość prezentacji oferowanych modeli Volvo bez konieczności wychodzenia z 

domu. 

                                                 
23 Microsoft opracuje nową technologię dla Volvo Car Corporation, http://media.volvo.pl/2015/11/microsoft-

opracuje-nowa-technologie-dla-volvo-car-corporation/ [Dostęp 07.03.2016]. 

https://www.youtube.com/watch?v=JuYYK4IRK4E
http://media.volvo.pl/2015/11/microsoft-opracuje-nowa-technologie-dla-volvo-car-corporation/
http://media.volvo.pl/2015/11/microsoft-opracuje-nowa-technologie-dla-volvo-car-corporation/
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Rysunek 5. Zastosowanie technologii AR w kampanii reklamowej samochodu marki 

VOLVO 

Źródło: screenschot: www.youtube.com/watch?v=lG_esBB6HEU (dostęp: 07.032016) 

 

Podsumowanie 

Augmented Reality czyli rzeczywistość rozszerzona to nowa forma 

postrzegania przestrzeni jaka nas otacza. Jest to system wiążący świat realny z tym 

wygenerowanym przez komputer. Technologia AR rozeznaje się w otoczeniu za pomocą 

kamer i czujników położenia, dzięki czemu rozpoznaje obiekty świata rzeczywistego i 

nakłada na nie wirtualne elementy.  Daje to możliwość prezentacji wirtualnych obiektów 

w świecie rzeczywistym. Rozszerzona rzeczywistość to bardzo istotny element w 

kampaniach reklamowych. Pozwala potencjalnemu klientowi zapoznać się z daną marką 

czy produktem, a ponadto daje mu możliwość jego bezpośredniego poznania. Bardzo 

często wykorzystanie AR w kampanii reklamowej powoduje jej unikalność, czego 

skutkiem jest zakotwiczenie się danej marki czy produktu w umysłach ludzi, a zarazem 

pozytywne jej kojarzenie. Również chwytliwość wpływa w znacznym stopniu na 

identyfikowanie produktu z marką lub na odwrót - dobre wykorzystanie AR w reklamie 

będzie się zawsze dobrze kojarzyło z produktami tej marki. Im lepiej stworzona reklama 

za pomocą technologii AR tym większa przewaga wśród konkurencji.  

Technologia AR w marketingu wykorzystuje wiele kanałów dystrybucji dzięki 

czemu coraz częściej trafia do masowego odbiorcy. W dzisiejszych czasach praktycznie 

każdy człowiek posiada telefon komórkowy zaopatrzony w kamerę co pozwala na 

natychmiastowe skierowanie obiektywu na billboard i zdobycie większej ilości 

informacji na temat interesującego nas produktu. Wykorzystanie tej technologii u wielu 

ludzi wzbudza ciekawość, chcą zapoznać się z działaniem AR, co skutkuje 

niesamowitym zainteresowaniem reklamą, a co za tym idzie zagłębieniem, wejściem w 

prawdziwą aktywną relację z produktem czy marką. W ciągu najbliższych lat 

technologia AR może zawładnąć marketingiem, ponieważ  angażuje ona odbiorców 

czym pomaga sprzedać produkt. Idea AR opiera się na wpłynięciu na wyobraźnię 
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potencjalnego klienta, który dzięki temu może „przetestować” produkt zanim podejmie 

decyzję o jego zakupie. Oparcie kampanii na elementach rozrywki wzbudza pozytywne 

wrażenia u odbiorcy i pomaga w podejmowaniu decyzji. Dzięki AR możemy rozwijać 

nie tylko nowatorskie pomysły, ale też osiągać interesujące narzędzia w strategiach 

marketingowych. 

Potencjał jaki posiada rzeczywistość rozszerzona jest ogromny, firmy coraz 

częściej otwierają się na innowacje po to aby zwrócić uwagę konsumentów poprzez 

zaskakujący przekaz. W obecnych czasach branża reklamowa staje w obliczu wyzwania 

związanego ze skutecznością, budowaniem innowacji i zaskoczeniem. Według 

specjalistów to właśnie AR posiada cechy jakie pożąda konsument co skutkuje 

zainteresowaniem marką i generowaniem zysków. Jedną z tych cech jest umiejętność 

zwrócenia uwagi odbiorcy, poruszenie jego ciekawości czy wzbudzenie chęci 

odkrywania. Rozszerzona rzeczywistość to wysokiej jakości technologia, której 

zadaniem jest pobudzenie do działania, motywowanie konsumenta oraz angażowanie go 

w świat produktu i marki.  
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AUDIOMARKETING JAKO CZYNNIK ODDZIAŁUJĄCY 

NA PROCES ZAKUPU 

 
 

Streszczenie: Artykuł ten nawiązuje do procesu zakupu w którym to klient kierując się wieloma 

czynnikami, podejmuje decyzję polegającą na wyborze odpowiedniego dla siebie produktu. 

Znajdują się tu także podstawowe informacje na temat marketingu oraz oddziaływania marketingu 

sensorycznego na klienta i jego emocje podczas dokonywania decyzji o zakupie. 

 

Słowa kluczowe: marketing, klient, sprzedaż. 

 

 

Wprowadzenie 

Od początku rozwoju handlu kładziono nacisk na zadowolenie klientów i 

budowania zaufania dla danej marki. Cały ten proces nazywany jest jednym słowem - 

marketing. W raz z upływem lat tworzyły się nowe strategie marketingowe, powstawały 

instrumenty i narzędzia mające usprawniać działania na rynku. Pozwalają one zgodnie z 

rynkowymi trendami, na podstawie badań i wiedzy określić potrzeby konsumentów, a 

także sposób działania firm, aby je zaspokoić. Jednym z elementów marketingu, który 

jest bardzo popularny w dzisiejszym świecie jest audiomarketing. Wykorzystuje on 

muzykę aby wywrzeć określone zachowanie na klientów oraz wprawić ich w nastrój 

sprzyjający nabywaniu produktów. Tak też muzyka wolna ma wpływać uspokajająco i 

nakłonić do wolniejszych i większych zakupów, natomiast dynamiczne rytmy sprawiają, 

że decyzje są podejmowane szybko, a prędkość przemieszczania klientów rośnie. Te 

działania już od dawna wykorzystywane są przez wszystkie galerie czy centra handlowe, 

a w szczególności sklepy odzieżowe. 

 

Czym jest marketing 

Marketing otacza ludzi ze wszystkich stron, wykorzystywany jest w każdej 

organizacji, nawet tych nie nastawionych na zysk np. szpitalach czy muzeach. Marketing 

przede wszystkim polega na pracy z drugim człowiekiem i budowaniu relacji. Można 

powiedzieć że marketing ma podwójny cel, z jednej strony jest to właśnie zdobywanie 

nowych klientów, a z drugiej dbanie o tych których zaufanie zostało już pozyskane, 

dlatego teraz należy zagwarantować im odpowiednie warunki. 

Ważnym elementem marketingu jest marketing-mix. Jest to właściwie 

kompozycja marketingowa która zawiera kilka formuł: 4P, 4C, 7P. Zajmijmy się 

najbardziej popularną formułą, czyli 4P. Oznacza ona kolejno: 

- Produkt (ang. product),  

- Cenę (ang. price),  
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- Dystrybucję (ang. place), 

- Promocję (ang. promotion).  

Te cztery elementy połączone razem tworzą marketing-mix.  

Przy analizowaniu produktu zwracamy uwagę na jakość, markę, opakowanie, 

gwarancję oraz poziom zaspokajania potrzeb konsumentów. Cena z kolei jest 

rozpatrywana z dwóch perspektyw - dla nabywców jest wydatkiem, który muszą 

ponieść, aby wejść w posiadanie produktu, natomiast dla przedsiębiorstwa jest 

wynagrodzeniem za poniesione nakłady.   Cenę ustala się za pomocą polityki cenowej, 

wskaźnika elastyczności cenowej popytu, progów rentowności, warunków płatności, 

rabatów i upustów. Dystrybucja zajmuje się sposobem rozmieszczenia gotowych 

produktów na rynku oraz oferowaniem  ich do sprzedaży. Kanały dystrybucji są to 

układy wzajemnie zależnych organizacji zaangażowanych w proces udostępnienia 

produktu bądź usługi konsumentom lub odbiorcom. Syntetycznej ocenie poziomu 

obsługi rynku służą tzw. wskaźnik wartości liczbowej i ważonej dystrybucji. Do 

promocji z kolei zaliczamy reklamę - płatną i bezosobową formę promocji która jest 

adresowana do masowego odbiorcy. 

Public relations to działania związane z utrzymywaniem stosunków firmy z 

otoczenie zewnętrznym oraz wewnętrznym, organizowanie środków finansowych lub 

usług na wspieranie różnorodnej działalności i osiągnięcia określonych celów. Do 

promocji zalicza się również sprzedaż osobistą tj. wszelką komunikację przedsiębiorstwa 

z rynkiem, bezpośredni kontakt sprzedawcy z nabywcą oraz promocję sprzedaży która 

podwyższa stopień skłonności konsumentów do zakupu produktu. Z kolei teoria 4P 

marketing-mix służy do produkcji właściwego i posiadającego odpowiednie cechy 

produktu, dostępnego we właściwym czasie i miejscu, przy właściwych rozmiarach 

promocji oraz właściwej cenie
1
. Firmy stosują tutaj różne taktyki, wymyślają coraz to 

trafniejsze slogany, tworzą ciekawe reklamy, chcą się wyróżnić na rynku. Robią 

wszystko, aby zdobyć klientów i osiągać jak największe zyski poprzez budowanie 

relacji. Marketing w XXI w. jest niemal w każdej dziedzinie życia, pojawia się w 

galeriach handlowych, reklamach radiowych oraz telewizyjnych, w gazetach, 

czasopismach, na forach internetowych a nawet w skrzynkach pocztowych. Najnowsze 

reklamy docierają do klienta bezpośrednio, są do niego dostosowywane i mają na celu 

wejściez nim w interakcję, po to aby stać się częścią życia konsumenta i wzbogacić 

doznania jakie odczuwa. Marketing nie jest już tylko sprzedażą, teraz zaspokaja również 

potrzeby nabywcy. Stosuje się w nim narzędzie, które mają na celu usprawnienie 

procesu sprzedaży oraz troskę o klienta. Możemy więc zdefiniować marketing jako 

proces, w którym następuje wymiana określonych wartości pomiędzy firmą a 

kontrahentem
2
. W momencie kiedy firma zna już oczekiwania potencjalnych nabywców 

oraz swoje otoczenie – rynek, zaczyna tworzyć strategię marketingową. Celem takiego 

działania jest znalezienie interesanta, pozyskanie go, a następnie utrzymanie oraz ciągła 

rozbudowa grupy klientów dzięki promowaniu i tworzeniu wartości które dla odbiorcy 

                                                 
1 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing, PWE, Warszawa 2000, s. 58-67. 
2 B. Dobiegała-Korona, A. Styś: Marketing Wprowadzenie. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 35-37 
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będą wyjątkowe. W tym celu dzieli się rynek na segmenty i wybiera grupę docelową
3
. 

Aby dobrze z nimi współpracować należy wybrać odpowiednią orientację zarządzania 

marketingowego a następnie stworzyć plan i program marketingowy.  

Kolejnym ważnym etapem jest budowa relacji z klientem. Zarządzanie takimi 

relacjami jest indywidualnym i pracochłonnym podejściem firmy do odbiorcy. Jest to 

zdecydowane odejście od marketingu masowego. W koncepcji tej ważny jest 

pojedynczy nabywca, sprzedaż wielu produktów jednemu odbiorcy oraz zdobywanie 

nowych zamówień od obecnych klientów. Zarządzanie relacjami koncentruje się na 

ciągłej interakcji z kontrahentem w długim okresie. Celem budowy i utrzymywania 

takich relacji jest oczywiście zwiększenie satysfakcji oraz zmniejszenie kosztów obsługi, 

promocji i sprzedaży, które jak wiadomo generują duże koszty, zwłaszcza jeśli należy je 

dostosowywać do nowych odbiorców w krótkim odstępie czasu. Zarządzanie relacjami z 

klientem ma na celu wszechstronne zrozumienie kupującego dla konkurencyjnego 

różnicowania oferowanych produktów. Podejmuje się próby udoskonalenia 

identyfikacji, pozyskiwania i utrzymywania klienta, czyli budowanie trwałych i 

zyskownych relacji z odbiorcami. Koncepcja zarządzania relacjami z klientem zakłada, 

iż najważniejsze jest zbudowanie trwałych więzi, a nie maksymalizacja zysku z 

pojedynczej transakcji. Na tej podstawie stworzono programy lojalnościowe, w których 

kupujący dostają zwrot wydanych środków na zakupy w postaci punktów, które później 

mogą wymienić na nowe przedmioty lub uzyskać rabat na kolejne zakupy. Dzięki temu 

sieci sklepów, w których działa dany program lojalnościowy wiedzą, jakie produkty 

najczęściej kupują konsumenci oraz w jakich dniach współczynnik sprzedaży jest 

największy. Jak można zauważyć obie strony czerpią tutaj korzyści. 

 

Jak działa audiomarketing 

 Istotą audiomarketingu jest oddziaływanie poprzez odpowiednią muzykę oraz 

dostosowane do niej spoty reklamowe na zmysły konsumentów dokonujących zakupów 

dzięki czemu klienci wprowadzani są w odpowiedni nastrój. Celem takiej formy 

promocji jest stymulowanie procesów nabywczych poprzez odpowiednie bodźce, które 

mogą mieć znaczący wpływ na cały proces zakupu. Muzyka jest obok zapachu, 

odpowiednio dobranego oświetlenia, ekspozycji produktu, a nawet wystroju punktu 

sprzedaży tylko jednym z wielu elementów oddziaływania na klienta, które mają duży 

wpływ na zachowanie konsumentów oraz mają nakłonić ich do pozostania jak najdłużej 

w miejscach sprzedaży co znacznie zwiększa szanse dokonania zakupu. W ostatnich 

latach marketing muzyczny rozwijał się bardzo szybko, a wszystko to dzięki rozwojowi 

technologii oraz rozpowszechnianiu Internetu na coraz szerszą skalę. Sprawiło to, że 

wiele firm zaczęło się zajmować audiomarketingiem, co doprowadziło do rozwoju tego 

sposobu komunikacji z klientami. Podstawowym celem stosowania muzyki w procesie 

sprzedaży jest więc stworzenie klimatu w taki sposób, aby klient chciał wrócić do 

danego sklepu. Mówimy tu o tworzenie pewnego rodzaju więzi, ale też kreowanie 

                                                 
3 Ibidem, s. 41. 
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własnej marki
4
. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne z powodu ograniczeń 

czasowych i dynamicznego tempa życia konsumentów, aby zachęcić ich do konkretnej 

marki, nad czym pracuje wiele firm. 

Marketingu muzycznego zwanego dalej audiomarketingiem ma więc za zadanie sprawić 

aby nabywca był szczęśliwy i otworzył się na swoje potrzeby dokonując odpowiednich 

zakupów. Warto zauważyć, że każdy sklep, każda branża charakteryzuje się czymś 

innym i to nie ze względu na różnice w sprzedawanym towarze, ale dlatego że panuje 

tam inna atmosfera, którą kreuje właśnie muzyka łączona często z zapachem. Klienci 

często nieświadomie uwalniają swoje emocje i oddają się bez reszty zakupom nie 

wiedząc,że tak wiele bodźców oddziałuje na nich w danym czasie i miejscu. 

Ponadto audiomarketing jest najstarszą i najbardziej znaną usługą marketingu 

sensorycznego, który nie przestał się jeszcze rozwijać. W marketingu klient jest 

najważniejszy podczas świadczenia danej usługi, a dana marka powinna dostosować 

swoją ofertę jak również ofertę audiomarketingową do wybranego wcześniej segmentu, 

dzięki temu może być kojarzona z odtwarzanymi tam utworami muzycznymi. Takim 

działaniom towarzyszy zwiększenie rozpoznawalności co kreuje daną markę na rynku. 

Muzyka dociera do konsumenta w najważniejszym momencie czyli podczas 

podejmowania decyzji. Można z tego wnioskować, że w dzisiejszych czasach klienci 

kupują kierując się emocjami, a w mniejszym stopniu potrzebą
5
.  

Najlepszą porą na zaobserwowanie tego jak działa audiomarketing są święta 

Bożego Narodzenia. Jest to jedyny i niepowtarzalny czas, w którym już kilka tygodni 

przed świętami w galeriach handlowych klienci słyszą kolędy oraz muzykę związaną 

bezpośrednio ze zbliżającymi się świętami. Do najczęściej słyszanych utworów należą 

„Last Christmas” oraz „All I Want For Christmas Is You”. Pomimo tego, że klienci 

zaczynają odczuwać nienawiść do tych utworów muzycznych, choćby ze względu na to 

że słyszą je od początku listopada, w końcu oddają się świątecznej atmosferze, a liczba 

dokonywanych w tym okresie zakupów rośnie
6
. 

 

Wpływ muzyki na nastrój konsumenta 

Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, ma ona na pewno niepodważalny 

wpływ na nastrój oraz zachowanie ludzi. Każdy wybiera dla siebie odpowiedni rodzaj 

muzyki z którym się utożsamia i który wprawia go w dobry nastrój, co w znacznym 

stopniu wpływa na jego samopoczucie. Różne rodzaje muzyki wyzwalają odpowiednie 

dla siebie stany emocjonalne u słuchaczy.I tak też dzieje się w sklepach zarówno tych 

małych jak i wielko powierzchniowych, w których to specjalnie wynajęte firmy zajmują 

się odpowiednią oprawą muzyczną oraz nadawaniem komunikatów reklamowych w celu 

przyciągnięcia oraz informowania klienta.  Na odbiór nadawanych komunikatów i 

                                                 
4 M. Gębarowski, Nowoczesne formy promocji. Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 

2007, s. 69-70. 
5 Audiomarketing, http://www.ims.fm/#Audiomarketing. (dostęp 3.03.2016r.) 
6 M. Książak, Muzyką w klienta. O audiomarketingu słów kilka, 

http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/muzyka-klienta-audiomarketingu-slow/. (dostęp 8.03.2016r.) 

http://www.ims.fm/#Audiomarketing
http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/muzyka-klienta-audiomarketingu-slow/
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słuchanej muzyki ma także znaczenie obecny stan konsumenta, w którym się znajduje. 

Muzyka pobudza człowieka dzięki jej rytmowi i tempie, które wpływają na aktywację 

układu nerwowego
7
. W sklepach mniejszych stosuje się wolniejszą muzykę, a w wielko 

powierzchniowych o nieco szybszym rytmie. Wolna muzyka ma na celu zmniejszenie 

prędkości przemieszczania i wydłużenie pobytuw sklepie, co z kolei wydłuża czas 

poświęcony na dokonanie zakupów i przemyślenia,z kolei szybki rytm muzyki służy w 

sklepach wielko powierzchniowych do przyspieszenia kroku klienta, co sprzyja 

pokonaniu większej drogi i zobaczeniu jak największej ilości artykułów oferowanych 

przez sklep. Większa ilość przebytej drogi między alejkami to większa szansa na zakup 

jednego dóbr które się w nich znajdują. Poza tempem muzyki, bierze się pod uwagę 

także tonację w jakiej utwór jest wykonany. Tonacja durowa uważana za weselszą jest 

więc częściej stosowana, ponieważ jest bardziej lubiana przez społeczeństwo. Ponadto 

muzyka zależy od sezonu, pory roku, a także sprzedawanego asortymentu
8
.  

Z badań przeprowadzonych przez MEC Shopper Report wynika, że większość 

internautów wybiera zakupy w sieci zamiast galerii handlowych.  Wynika to m.in. z 

racjonalności i większej możliwości zaplanowania zakupów internetowych, podczas gdy 

w galeriach jesteśmy atakowani reklamą która oddziałuje na wszystkie nasze zmysły od 

węchu przez wzrok do słuchu włącznie. Zobaczenie i dotknięcie przedmiotu jest 

największą zaletą dla kupującego, cała oprawa towarzysząca zakupom wprowadzić 

może niekiedy w rozkojarzenie i nakłania do zakupienia większej ilości produktów, niż 

jest nam w rzeczywistości potrzebujemy
9
. Na rysunku 1 znajdują się dane dotyczące 

determinantów zakupów w galeriach handlowych. 
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Rysunek 1 Determinanty zakupów w galeriach handlowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MEC Shopper Report, wrzesień 2014, kupujący w galeriach 

handlowych. 

                                                 
7 T. Ćiećwierz, Wpływ muzyki na organizm człowieka oraz jej znaczenie dla społeczeństwa, 

www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=602 (dostęp 6.03.2016r.) 
8 M. Gębarowski: Nowoczesne formy promocji. Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 

2007, s. 71 
9 K. Kacprzak: Outdoor na zakupach. „Media & Marketing Polska” 2016, nr 2-3. 
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 Z powyższego wykresu można wywnioskować, że klient przy wyborze towaru 

kieruje się możliwością jego obejrzenia, przy czym można zakładać że jeżeli znajdzie się 

taka sposobność, widząc już określony produkt sprawdzi też jego właściwości poprzez 

dotknięcie go i sprawdzenie praktyczności czy w przypadku ubrań – skorzystanie z 

przymierzalni, co z kolei znacznie usprawnia proces zakupu oraz samopoczucie po jego 

dokonaniu. 

Galerie handlowe są i będą chętnie odwiedzane w przyszłości, pomimo tak 

dużego rozwoju Internetu oraz możliwości zrobienia zakupów w sieci. Warto też 

zauważyć, że przestrzenie handlowe są ciągle usprawniane oraz dostosowywane do 

potrzeb klientów. Dlatego też wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom i stają się 

ośrodkami kultury. W galeriach handlowych powstają domy sztuki, od dawna już 

znajdują się tam kinaczy strefy gastronomiczne
10

. Wszystko to aby przyciągnąć klientów 

i zaspokoić ich wszystkie oczekiwania. Jak można zauważyć, klient pragnie przeżywać 

emocje, dlatego też nie przychodzi do galerii handlowej tylko na zakupy, chce nowych 

wrażeń, co jest bardzo dobrze widoczne w dzisiejszych galeriach handlowych. 

Warto też zauważyć jak konkretny rodzaj muzyki wpływa na zachowanie 

klientów. Specjaliści ds. marketingu, wykorzystując w punktach sprzedaży dynamiczną, 

chaotyczną i nieskrępowaną żadnymi kanonami muzykę chcą podkreślić charakter 

miejsca i jego dopasowanie do stylu życia odwiedzającej je młodzieży.  

Odpowiednio dobrane dźwięki wprawiają nastolatków w dobry nastrój, co zwiększa ich 

czas spędzany w sklepie. 

Jednym z przykładów budowania marki przy pomocy audiomarketingu jest 

marka Cropp, która zaprosiła Kamila Bednarka i Izę Lach do stworzenia nowej, 

jesiennej kolekcji ubrań. Dzięki czemu utożsamienie marki odzieżowej z konkretnymi 

melodiami odbywa jeszcze bardziej ponieważ główną osią wydarzenia promocyjnego 

Cropp, mającego formę pokazu kolekcji, są koncerty zaproszonych muzyków. Widać 

tutaj jak łatwo można promować swoją markę używając muzyki a jednocześnie 

utożsamiać się z wybranymi utworami
11

. 

 

Podsumowanie 

Jak widać, marketing istnieje w każdym aspekcie naszego życia. Towarzyszy 

nam podczas zakupów oraz w wielu innych sytuacjach. Cały proces reklamy, sprzedaży 

oraz im towarzyszących jest ciągle nadzorowany, a także udoskonalany i nazywany 

marketingiem. Posiada on coraz więcej strategii i metod oddziaływania, które pozwalają 

ciągle określać nowe potrzeby konsumentów oraz sposób działania oraz sposoby ich 

zaspokajania w taki sposób, aby klient czuł się doceniony oraz zadowolony z 

dokonanego wyboru. Tam gdzie są ludzie, tam będzie marketing. Warto pamiętać, że w 

marketingu łączy się wiele elementów w jedną całość, dzięki czemu wszystko 

                                                 
10 Jak audiomarketing wpływa na sprzedaż, http://gastrowiedza.pl/gastronomia-w-internecie/aktualnosc/jak-
audiomarketing-w-restauracjach-wplywa-na-sprzedaz. (dostęp 7.03.2016r.) 
11 M. Książek, Muzyką w klienta. O audiomarketingu słów kilka, 

http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/muzyka-klienta-audiomarketingu-slow/ (dostęp 8.03.2016r.) 

http://gastrowiedza.pl/gastronomia-w-internecie/aktualnosc/jak-audiomarketing-w-restauracjach-wplywa-na-sprzedaz
http://gastrowiedza.pl/gastronomia-w-internecie/aktualnosc/jak-audiomarketing-w-restauracjach-wplywa-na-sprzedaz
http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/muzyka-klienta-audiomarketingu-slow/
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funkcjonuje sprawnie. Reasumując, audiomarketing jest najlepszym z elementów 

sensorycznych marketingu oraz najbardziej rozbudza emocje u klienta, wprawiając go w 

określony nastój, który sprzyja nabywaniu przez niego dóbr oraz podejmowania decyzji. 
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AUDIOMARKETING AS A FACTOR AFFECTING THE BUYING 
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DZIAŁANIA MARKETINGOWE JAKO ELEMENT 

ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

LOGISTYCZNEGO 

 

 
Streszczenie: W artykule podkreślając powiazania pomiędzy marketingiem i logistyką opisano 

możliwości wykorzystania działań marketingowych do budowania przewagi konkurencyjnej przez 

przedsiębiorstwo logistyczne. Kooperacja marketingu i logistyki w znacznym stopniu wpływa na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wspólne oddziaływanie dwóch obszarów stanowi w dzisiejszym 

świecie klucz do sukcesu jakim jest zysk firm. Niniejszy artykuł ma na celu usystematyzowanie 

i wyodrębnienie obszarów marketingu i logistyki, ukazując genezę tej integracji oraz znaczenie dla 

przedsiębiorstw zarówno w konstruowaniu strategii oraz w działalności operacyjnej. 

 

Słowa kluczowe: marketing, przedsiębiorstwo logistyczne, konkurencyjność 

 

Wprowadzenie 

Koncepcja zarządzania marketingowo-logistycznego odgrywa dziś kluczową 

rolę zarówno w teorii, jak i praktyce zarządzania procesami przepływów towarów oraz 

informacji w mikro i makro otoczeniu przedsiębiorstw ze sobą konkurujących. Dogłębna 

analiza literatury pozwala zauważyć rosnącą potrzebę wraz z systemowym i 

syntetycznym kształtowaniem zarządczych procesów oraz potencjałów marketingowych 

i logistycznych w aspektach integracyjnych czy strategicznych
1
. Znajduje to wyraz w 

rozwoju oraz kooperacji procesów marketingowo-logistycznych w strukturach rynku, 

które widoczne są w ewolucji koncepcji zarządzania relacjami z klientami i dostawcami 

oraz w kształtowaniu łańcuchów i systemów tworzenia wartości. 

Motywem przewodnim współczesnych przedsiębiorstw stało się usprawnianie 

działań marketingowych w obrocie towarowym oraz integrowanie się podmiotów w celu 

zwiększenia konkurencyjności, a zarazem umocnienia swojej pozycji na rynku
2
. Na 

współczesnym rynku, w warunkach coraz większej konkurencyjności, zarządzanie 

przedsiębiorstwem koncentruje się na rozwiązywaniu problemów marketingowych i 

logistycznych w sposób zmierzający do uzyskania maksymalnej satysfakcji klientów, 

którzy są najważniejszym ogniwem spajającym marketing i logistykę. Integracja tych 

dwóch obszarów umożliwia stworzenie prawidłowej strategii marketingowo-logistycznej 

przedsiębiorstwa, określając w ten sposób zakres działania firm na rynkach zarówno o 

zasięgu lokalnym, jak i krajowym czy globalnym. Prawidłowo wdrożona strategia staje 

                                                 
1 D. Potwora, Orientacja rynkowa jako koncepcja integrująca procesy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 11. 
2 T. Wojciechowski, Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007, s. 16-

17. 
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się dziś dla przedsiębiorstw jedynym kluczem do utrzymania swojej pozycji i 

możliwości rozwoju. Implementacja strategii prawidłowego zarządzania wymaga zmian 

wewnątrz strukturalnych w przedsiębiorstwach, angażując przy tym kapitał ludzki. 

Szkolenia pracowników bezpośrednio wpływają na prosperowanie firm poprzez 

niwelowanie błędów i szkód często spowodowanych nieświadomością 

niewykwalifikowanej kadry pracowniczej. Dzięki wiedzy i zdobytym umiejętnościom, 

wdrożona strategia zarządzania marketingowo-logistycznego może umocnić pozycję 

przedsiębiorstwa na rynku, jednakże wymagane jest nieustane kreowanie swojego 

wizerunku i marki. 

 

Zarządzenie marketingowo-logistyczne jako podstawa budowania przewagi 

konkurencyjnej w przedsiębiorstwach logistycznych 

Przewaga konkurencyjna odzwierciedla potencjał firmy – zasoby, umiejętności 

i zdolności zapewniające przewagę nad innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku. 

Konkurencyjność można zdefiniować jako wielowymiarową cechę przedsiębiorstwa, 

zarówno wynikającą z jego wewnętrznej charakterystyki, jak i związaną z umiejętnością 

adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu. Jest to cecha określająca wyróżniające 

zdolności przedsiębiorstwa do podejmowania takich działań, które zapewniają stabilny i 

długotrwały rozwój oraz przyczyniają się do budowania wartości rynkowej
3
. Słowa 

„konkurencyjność” używa się ponadto do opisania wzajemnych relacji zachodzących 

pomiędzy przedsiębiorstwami w danym sektorze, a także w przypadku porównywania 

oceny działalności wybranych firm. Oznacza to, że konkurencyjność ma charakter 

względny. Dokonując oceny poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa, staje się przed 

problemem wyboru właściwych obiektów odniesienia oraz przyjęcia odpowiednich 

kryteriów i mierników
4
. Konkurencyjność danej firmy jest analizowana na tle innych, 

porównywalnych podmiotów funkcjonujących w tym samym sektorze. W takim ujęciu 

jest ona postrzegana jako wynik podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań 

związanych z konkurowaniem o klienta
5
. 

Nie od dziś wiadomo, że to klient jest „siłą napędową” przedsiębiorstw, bez 

względu na to w jakiej branży wykonywana jest usługa. Dążąc do utrzymania pozycji na 

rynku, a następnie dalszego rozwoju, firmy skupiają swoją uwagę na działaniach 

marketingowych, których celem jest zarówno promocja przedsiębiorstwa i 

świadczonych przez nie usług, jak również informowanie klientów o rozwoju firmy i 

elastyczne dostosowanie się do ich potrzeb. 

Nadrzędnym celem zarządzania jest osiągnięcie niezbędnego poziomu 

zadowolenia klienta przy zapewnieniu możliwie jak najniższych kosztów przy jak 

najwyższej jakości
6
. Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem to proces integracji 

szeroko rozumianego marketingu z logistyką. Uzupełnianie się dwóch ogniw usprawnia 

                                                 
3 M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009, s. 12. 
4 M. Gorynia, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 141. 
5 Ibidem. 
6 A. Świerczek, Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009, s. 99-100. 
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procesy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Począwszy od rynku zaopatrzeniowego, 

poprzez magazyn dostawców, następnie magazyn przejściowy (w nim proces produkcji), 

aż po magazyn zbytu do rynku zbytu, widoczne są działania wspomagające marketingu i 

logistyki. 

By móc zdefiniować zarządzanie w dwóch płaszczyznach marketingu i 

logistyki, konieczne jest postawienie pytania: ,,czy formy zarządzania mogą 

funkcjonować odrębnie, czy też zawsze występują miedzy nimi tak znaczne sprzężenia 

zwrotne, że powinny (lub muszą) być realizowane w określonej symbiozie?”
7
. Zdaniem 

T. Wojciechowskiego, w procesach gospodarczych nie istnieją całkowicie odrębne cele 

prowadzenia marketingu oraz logistyki. Analizując genezę i rolę logistyki począwszy od 

jej rozwoju, aż po stadium implementacji logistyki w wielu przedsiębiorstwach na 

świecie, nazywa się ją niekiedy ,,zapomnianym instrumentem marketingu”
8
. Jej 

znaczenie dla marketingu podkreślają nawet ci autorzy, którzy uważają ją za dziedzinę 

mniej interesującą i zbyt techniczną. P. Cheverton stwierdził, że logistyka od lat jest 

jednym z najnudniejszych obszarów marketingu, mimo, iż określana jest jako 

najważniejsze ogniwo zarządzania w przedsiębiorstwach i dyktuje warunki ich 

prawidłowego funkcjonowania
9
. 

Dalsza analiza literatury pozwala stwierdzić, że eksperci z obszarów logistyki 

mają własne zdanie na temat marketingu, przypisując mu drugoplanową rolę. P. Blaik 

uważa, że logistyka jest najważniejszym zintegrowanym systemem w przedsiębiorstwie, 

którego celem jest optymalizacja realizowanych działań i celów
10

. Integracja ogniw 

systemu w przedsiębiorstwie umożliwia połączenie marketingu i logistyki w jedną 

nieoderwalną całość, która prawidłowo zarządzająca umożliwi przedsiębiorstwu 

uniknięcia porażek na rynku, a  co za tym idzie, przyczyni się do wzrostu rentowności 

firmy. Jedynym spoiwem dwóch obszarów zarówno marketingu, jak i logistyki jest 

zaopatrzenie oraz dystrybucja. Na rysunku 1 przedstawiono oczami logistyka 

umiejscowienie marketingu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. 

 

 
Rysunek 1  Schemat przebiegu zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
7 T. Wojciechowski, Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007, s. 17. 
8 P. Blaik, Logistyka, PWE, Warszawa 2001, s. 216-217. 
9 P. Cheverton, Kluczowe umiejętności marketingowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 391. 
10 I. Pisz, T. Sęk, W. Zielecki, Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2013, s. 17. 
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Zarządzanie logistyczno-marketingowe stanowi swego rodzaju wyraz 

sprzężenia i integracji dwóch koncepcji zarządzania, tj. logistyki – przekrojowo 

zorientowanej na przepływy, oraz marketingu – zorientowanego głównie na rynek. Obie 

wspomniane koncepcje zarządzania integrują się, determinując strategię działania 

przedsiębiorstwa na rynku.  

Skutkiem tego jest dążenie do zwielokrotnienia efektów każdej z tych koncepcji w 

dążeniu do przewagi konkurencyjnej
11

. 

Do podstawowych zjawisk i przyczyn wywołujących potrzebę występowania 

procesu integracji logistyki i marketingu należy zaliczyć
12

: 

- wzrost stopnia zróżnicowania rynku, 

- nasilającą się konkurencję, 

- integrację procesów gospodarczych oraz procesów decyzyjnych, 

- rozwój nowych technologii. 

Koncepcja zarządzania marketingowo-logistycznego bazuje na trzech głównych 

elementach. Kluczowym ogniwem są zintegrowane działania marketingowo-logistyczne  

w przedsiębiorstwie. Dzięki Marketing-mix czy Logistics-mix możliwe jest osiągnięcie 

zadowolenia konsumenta. W ramy konsumenckie wpisują się kooperanci, którzy 

wpływają na zysk przedsiębiorstwa przy zachowaniu odpowiednich zasad. Zjawisko 

koncepcji zarządzania marketingowo-logistycznego przedstawione zostało na rysunku 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 Koncepcja zarządzania marketingowo-logistycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie F. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 30. 

                                                 
11 Ibidem. 
12 D. Rojek, Marketing and the logistics – together more effectively, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011, s. 112. 
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Rola kampanii marketingowych w budowaniu pozycji rynkowej 

przedsiębiorstwa logistycznego DB Schenker 

Osiągnięcie konkurencyjności na rynku globalnym jest trudnym wyzwaniem 

dla dzisiejszych przedsiębiorstw. By móc strać się liderami na rynku, często ich strategie 

dążą do pozyskania konsumenta poprzez promocję marki i budowanie pozytywnego 

wizerunku w ramach realizowanych kampanii marketingowych
13
. Analizując ich 

efektywność w wielu branżach, zauważyć można zwiększenie zainteresowania zarówno 

marką promowanej firmy, jak i jej produktami wśród odbiorców działań. Dlatego też 

jedną z podstawowych czynności podczas tworzenia kampanii reklamowych jest 

zdefiniowanie jasnego celu kampanii. Jednym z kluczowych celów powinno być 

zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do skorzystania z usług 

przedsiębiorstwa, co wpływa na większy zysk. Równie istotnym krokiem jest określenie 

grupy docelowych odbiorców. Efektywność kampanii marketingowych uwarunkowana 

jest również przez działania promocyjne prowadzone przez konkurencję, okresy 

świąteczne i sezonowe, zaufanie klientów czy zmiany zachodzące w zachowaniu 

konsumentów
14

. 

Jednym z wiodących na rynku zarówno polskim, jak i europejskim 

przedsiębiorstw logistycznych, które realizuje działania marketingowe jest DB Schenker. 

Rosnąca konkurencja w branży TSL spowodowała, że przedsiębiorstwo musiało zadbać 

o własny wizerunek by utrzymać dotychczasowych klientów. 

Pierwszym krokiem przedsiębiorstwa logistycznego była zmiana sposobu 

ewidencjonowania dokumentacji, będąca wynikiem badań marketingowych. Badania 

zlecone rzez firmę DB Schenker wykazały, że nowym trendem na rynkach 

zagranicznych stał się ekologiczny sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Było 

to bezpośrednią przesłanką do opracowania Eco Programu, którego celem było 

promowanie ekologicznej logistyki przedsiębiorstw transportowych. Działanie to 

doskonale wpisało się w aktualną sytuację rynkową, co pozwoliło DB Schenker podjąć 

kolejne kroki w walce z podwyższeniem swojej pozycji na rynku
15

. 

Zarząd firmy postanowił zgodnie z założeniami programu Eco Program, 

zainwestować w ekologiczną technologię drukarską dokumentów handlowych oraz 

broszur promocyjnych. Rysunek 3 przedstawia przykładową publikację, w której 

ukazano proekologiczność przedsiębiorstwa. 

                                                 
13 K. Bachanek, Customer service as a plane of integration Marketing and Logistics [w:] Współczesne 
problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu, PTE, Szczecin 2015, s. 513-514.  
14 Ibidem. 
15 http://www.logistics.dbschenker.pl (z dn. 19.04.2016). 
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Rysunek 3 Eco Program przedsiębiorstwa DB Schenker 

Źródło: http://www.logistics.dbschenker.pl (z dn. 19.04.2016). 

  

 Wdrożenie Eco Programu przyczyniło się do większego rozpoznawania marki 

DB Schenker i utożsamiania ją z firmą przyjazną środowisku. Dzięki pozytywnej opinii 

klientów przedsiębiorstwo umocniło swoją pozycję na rynku, stając się jednym z liderów 

branży TSL. 

 Kolejnym działaniem DB Schenker było inteligentne ukazanie 

przedsiębiorstwa, które dba nie tylko o swoich klientów ale również o własnych 

pracowników. Powstały kodeks ukazywał zadowolonych pracowników, którzy w 

rodzinnej atmosferze dbają o klientów.  Rysunek 4 ukazuje okładkę kodeksu etycznego 

DB Schenker wraz ze zdjęciami pracowników.  

Rysunek 4 Kodeks etyczny DB Schenker 

Źródło: http://www.logistics.dbschenker.pl (z dn. 19.05.2016). 
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Wdrożony sposób budowania renomy przedsiębiorstwa był właściwym 

rozwiązaniem w trudnej sytuacji panującej w branży TSL. DB Schenker inwestując w 

działania marketingowe zyskał klientów, którzy pozwolili by przedsiębiorstwo mogło 

rozwijać się mimo kryzysu gospodarczego w kraju. Obecnie posiadanie przed firmę 

spójnej strategii CSR to wyróżnik na polskim rynku i przewaga konkurencyjna firmy
16

. 

Sytuacja DB Schenker potwierdza, że stworzenie odpowiedniej kampanii marketingowej 

i trafny dobór ich kanałów może mieć znaczący wpływ na jej funkcjonowanie. 

 

Podsumowanie 

Mnogość działań podejmowanych podczas zarządzania współczesnych 

przedsiębiorstw niesie różne efekty, które głównie uwarunkowane są poprzez odbiorców 

świadczonych usług bądź oferowanych dóbr czyli klientów. Integracja marketingu i 

logistyki stała się dziś kluczową determinantą warunkującą prawidłowe zarządzanie 

przedsiębiorstwem. Globalizacja i urbanizacja wysoko rozwiniętych obszarów miejskich 

wpłynęła na rozwój państw, a co za tym idzie rozwój globalnej konkurencji. 

Przedsiębiorstwa walczą ze sobą by uzyskać klienta i odnieść jak największy zysk. 

Analiza rynku logistycznego umożliwia zaobserwować w jak szybkim czasie 

przedsiębiorstwa stają się innowacyjne poprzez implementację proekologicznych 

rozwiązań. Całokształt działań tych firm dąży do jednego celu – poprawienie pozycji na 

rynku poprzez zbudowanie dobrego wizerunku firmy. 
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MARKETING ACTIVITIES AS AN ELEMENT OF INCREASING 

THE COMPETITIVENESS OF LOGISTICS COMPANY 
 

Summary: In an article highlighted the links between marketing and logistics and described the 

possible use of marketing activities to build competitive advantage through logistics company. 

Cooperation of marketing and logistics significantly affects the operation of companies. The 

interaction of the two areas is in today's world the key to the success which is profit. This article 

aims to systematize and separation the areas of marketing and logistics, revealing the origins of 

this integration and the importance for companies in building the strategy and operating activities. 

Keywords: marketing, logistics company, competitiveness
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Aldona Pietryka 

Aldona Pietryka – Problem mobilności w zurbanizowanych obszarach 

miejskich 

PROBLEM MOBILNOŚCI W ZURBANIZOWANYCH 

OBSZARACH MIEJSKICH 

Streszczenie: W pracy poruszono problem mobilności w zurbanizowanych obszarach miejskich. 

Omówiono czynniki wpływające na mobilność społeczeństwa oraz  zmiany demograficzne i ich 

powiązanie z transportem miejskim. Zaproponowano rozwiązania usprawniające system 

infrastruktury transportu miejskiego. 

 

Słowa kluczowe: mobilność, transport miejski, urbanizacja 

Wprowadzenie 

Jednym z najbardziej zauważalnych procesów zachodzących w gospodarce jest 

rozwój miast. Nieodłącznym elementem obszarów miejskich jest utrzymujący się proces 

urbanizacji,  przyczyniający się do wzrostu liczby ludności, a tym samym generujący 

problemy związane z bezrobociem, zanieczyszczeniem środowiska, a przede wszystkim 

komplikacje w systemie mobilności. Aktywność zbiorowości ludzkiej mnoży 

konieczność przesyłu informacji, przewozu ładunków, a także potrzebę przemieszczania 

się osób. Zapotrzebowanie na przewóz stawia władze miejskie przed obowiązkiem 

zorganizowania systemów transportu miejskiego oraz racjonalnego zagospodarowania 

infrastrukturą transportu. Podejmowane w tym kierunku działania powinny być 

zaplanowane nie tylko zgodnie z funkcjonalnością i dogodnością dla mieszkańców, ale 

także ze szczególnym naciskiem na ochronę środowiska. W ramach zarządzania 

mobilnością stosuje się szereg mechanizmów, narzędzi i strategii usprawniających 

mobilność miast. 

 

Mobilność i forma urbanistyczna 

Mobilność jest pojęciem wieloznacznym. Dotyczy zjawisk migracji, jest 

atrybutem zasobów i zachowań lokalizacyjnych; odnosi się do przepływu kapitału, a 

także zachowań komunikacyjnych, czyli różnych przejawów ruchliwości przestrzennej 

będącej przedmiotem zainteresowania inżynierii ruchu, polityki transportowej i 

urbanistyki. Tutaj pojęcie „mobilność” używane będzie w tym ostatnim znaczeniu
1
. 

Istnieje współzależność między wzorcami mobilności i formą urbanistyczną. 

Wzorce mobilności, będące swego rodzaju schematami organizowania i usprawniania 

mobilności, należą do najbardziej charakterystycznych wyznaczników życia miejskiego i 

                                                 
1Z.K. Zuziak: Forma metropolitalna i zrównoważona mobilność. „Czasopismo Techniczne. Architektura” 

2010, nr 1-A  
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najważniejszych czynników budujących formę urbanistyczną. Można też mówić o 

zależności odwrotnej. Takie cechy formy urbanistycznej, jak
2
: 

 intensywność i zwartość zabudowy, 

 wzorce użytkowania terenu, 

 geometria siatki ulic, 

 morfologia tkanki, 

 rozmieszczenie ognisk/centrów aktywności, 

 zintegrowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej i poziom wzajemnych 

powiązań między jej elementami, 

 spójność pojmowana jako zharmonizowanie i niska konfliktogenność, 

 rozkład wartości gruntów, 

 przestrzenna struktura własności, 

mają wpływ na sieć kontaktów i logikę powiązań, a w konsekwencji na wzorce 

ruchliwości przestrzennej (mobilności) i transportochłonność układu 

urbanistycznego
3
. 

Zależność pomiędzy mobilnością a formą urbanistyczną jest przedmiotem 

zainteresowań wielu dziedzin zajmujących się planowaniem przestrzeni. Relacje 

mobilność-struktura urbanistyczna są „fundamentem konstrukcyjnym” licznych 

modeli opisujących dynamikę urbanistycznej struktury przestrzennej.  

W bogatej literaturze obejmującej koncepcje równoważenia mobilności
4
 

zaznacza się wieloaspektowość i złożoność problemu. Pojawiają się ujęcia 

systemowe, jednak warto powtórnie użyć ponadczasowego stwierdzenia Giovanni 

Fusco, który stwierdził, że: „Nie ma sformalizowanej teorii systemów 

zrównoważonej mobilności miejskiej. Dające się zaobserwować wzorce mobilności 

miejskiej uważane są często za niezrównoważone. Nie wiemy jednak jak powinno 

wyglądać miasto o zrównoważonej mobilności. Pomimo to, staje się coraz bardziej 

widoczne, ze systemy mobilności urbanistycznej odgrywają ważną rolę w osiąganiu 

szerszego zakresu zadań odpowiadających równoważeniu rozwoju miejskiego”
5
.  

Pomimo, że istnieją schematy jak prawidłowo pod względem logistycznym 

podchodzić do tworzenia usprawnień w mobilności miejskiej przy uwzględnieniu 

wszystkich aspektów, często odchodzi się od racjonalistycznego zagospodarowania 

przestrzenią miejską. Owe kryterium logistyczności powinno uzależniać od siebie 

kwestię struktury przestrzennej miasta z formą urbanistyczną jak i układ transportu 

oraz wielkość ruchu. Akceptowalny poziom spójności pomiędzy kwestią formy 

miasta a jego funkcjonalnością z uwzględnieniem podłoża ekologicznego wymaga 

                                                 
2 Ibidem,s.79. 
3Ibidem,  
4 Zrównoważona mobilność miejska to proces zmian (rozwój) w organizacji przestrzeni i przepustowości, 

którego celem jest takie kierowanie systemami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi, aby zapewnić 

osiągnięcie wzajemnych powiązań i korzyści w ruchu miejskim, transporcie publicznym oraz 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
5Por. G.Fusco, Looking for Sustainable Urban Mobility through Bayesian Networks, 13th European 

Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, Lucca, Italy, September 8-11, 2003. 
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zatem podejścia systemowego. Takie podejście może przyczynić się do rozwiązania 

problemu odpowiedniego zarządzania mobilnością 

 

Czynniki wpływające na mobilność mieszkańców współczesnych 

miast 

Intensywny rozwój miast staje się wyzwaniem dla transportu miejskiego, 

pociągając za sobą wzrost zapotrzebowania na szybkie, bezpieczne, sprawne i przyjazne 

środowisku perspektywy przemieszczania, uwzględniające szczególne zapotrzebowania 

różnych grup społecznych. 

Wzrost liczby ludności w obszarach miejskich, migracja do miast  ludności 

słabiej rozwiniętych pod względem ekonomicznym, a także wzrost udziału osób w 

wieku poprodukcyjnym stawiają zaostrzone wymagania w stosunku do zakresu oferty 

transportu publicznego. Komunikacja publiczna powinna być bardziej przystępna pod 

względem ekonomicznym, przestrzennym oraz przystosowana do potrzeb nie tylko osób 

starszych i niepełnosprawnych ale także młodzieży. 

Mobilność ludności, rozpatrywana zarówno w skali makro, jak również w skali 

lokalnej (miast), zdeterminowana  jest głównie przekształceniami demograficznymi, 

które dotyczą liczby i struktury ludności oraz zmianami przestrzennymi w miastach. 

Wśród zmian demograficznych można rozróżnić: 

– wzrost liczby ludności w obszarach miejskich, mającej związek z migracją do 

dużych miast oraz migracją zagraniczną, skutkujący wzrostem potrzeb 

przewozowych, 

– zwiększenie liczby ludności w starszym wieku przy jednoczesnym spadku  

liczby dzieci i młodzieży), 

– zmiany w strukturze zawodowej (wzrost liczby osób pracujących w branży 

usługowej. 

Na przestrzeni ostatnich lat można dostrzec zmiany w zakresie  przemieszczania. 

Wśród najważniejszych, powiązanych z mobilnością wyróżnia się: 

 wzbogacanie się ludności, powodujące wzrost wykorzystania transportu 

indywidualnego, 

 zmiany warunków życia, pociągające za sobą większe oczekiwania standardu 

życia, w tym również odnoszących się do jakości usług transportowych, 

 upowszechnienie pracy zawodowej, w szczególności kobiet, co przyczynia się 

do zapewnienia dzieciom opieki (dowozy do przedszkoli, szkół). 

Przedstawione zjawiska tworzą nowy, wyższy i wysoce zróżnicowany poziom 

popytu na przewozy, niż wynika ze standardowych potrzeb przewozowych. Postępujące 

zauważalne zmiany stylu i modelu życia, odzwierciedlają się w przyśpieszeniu jego 

tempa i podwyższeniu aktywności społeczeństwa w różnym wieku. W tej sytuacji 

wymaga się od transportu sprostania wymogom związanym z gospodarnością czasu, 

oferując elastyczność przemieszczania się oraz możliwość spożytkowania czasu 

spędzonego podczas podróży, chociażby poprzez zamieszczenie w środkach 
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komunikacji publicznej telewizorów, a ponadto dostosować się do oczekiwań grup 

ludności zróżnicowanych pod względem zawodowym i wiekowym. 

Do zmian zachodzących w przestrzeniach miastach, które wpływają na szeroko 

pojętą mobilność, możemy w szczególności zaliczyć proces zwiększania się ich 

powierzchni, nazywane „rozlewaniem się miast”, powoduje to pewne komplikacje w 

organizacji transportu miejskiego. Zjawisko to przyczynia się do powstania rejonów o 

zabudowie rozproszonej, które z reguły nie mają wyznaczonych dróg o odpowiedniej 

przepustowości czy też miejsc nawrotowych komunikacji publicznej. Zrealizowana 

zabudowa zwykle już  uniemożliwia rozbudowę układów komunikacyjnych. Ze względu 

na małą liczbę pasażerów i niedostosowaniu dróg, miast kierują w te rejony nieregularne 

połączenia komunikacyjne o nieregularnej częstotliwości. Potencjalny pasażer takiej linii 

jest więc zmuszony do przesiadki, w celu dotarcia do określonego miejsca, co wydłuża 

podróż. 

Transport, łączący organizacje ruchu z wymaganiami społecznymi, ochrony 

środowiska i wymaganiami rozwoju miasta - atrakcyjnego ośrodka gospodarki - jest 

trudny do sfinansowania, a często jego cele są sprzeczne.  

Transport może być „zgodny z miastem" tylko wtedy, gdy będą uwzględniane 

nie tylko aspekty lokalne, ale również regionalne i globalne, gdy planowanie 

komunikacyjne obejmujące miasto i jego otoczenie będzie oparte na stale 

aktualizowanych metodach projektowania inżynierskiego w ramach demokratycznego 

procesu planowania przy udziale wszystkich stron odpowiedzialnych i wszystkich, 

których będzie to dotyczyć
6
.  Planowanie przestrzenne staje się sztuką 

organizowania szeroko pojętej przestrzeni na potrzeby człowieka. Uwzględnione w 

planach instrumenty zarządzania mobilnością pozwalają na ograniczenie stopnia 

zatłoczenia komunikacyjnego w obszarach miejskich a także skłaniają do wyboru 

alternatywnych w stosunku do samochodów, środki transportu. Tego typu działania 

dotyczą m.in. zmniejszania ruchu związanego z wprowadzaniem systemów limitów 

prędkości lub też natężeń ruchu na wybranych trasach, co wpływa także korzystnie na 

pieszych czy rowerzystów, czyniąc te trasy bardziej przyjaznymi. Projektowanie 

„zgodne z miastem” w warunkach polskich powinno obejmować przede wszystkim 

zaoferowanie mieszkańcom wysokiej jakości usług transportu publicznego, 

zagwarantowanie spójnej, gęstej oraz uwzględniającej bezpieczeństwo sieci ścieżek 

rowerowych, a ponadto dobrze oznakowanych i odpowiednio rozbudowanych 

bezpiecznych ciągów pieszych. Nie sposób wymienić wszystkich czynników 

wpływających na mobilność mieszkańców współczesnych miast. W celu usprawnień 

całego systemu wpływającego na mobilność podejmuje się szereg różnych działań i 

innowacji. 

 

                                                 
6 W. Starowicz: Koncepcja rozwoju transportu publicznego w miastach. Ekspertyza, Politechnika Krakowska, 

Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu, Kraków 2010, s. 28-29. 
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Zmiany struktury demograficznej społeczeństwa i ich konsekwencje 

dla transportu miejskiego 

Zapewnienie usług transportowych powinno stanowić gwarancję możliwości 

korzystania z komunikacji miejskiej dla mieszkańców zurbanizowanych obszarów 

miejskich. Przewoźnicy jak i sami organizatorzy transportu w Europie stają przed 

wyzwaniem o podłożu społecznym, ekonomicznym a także ekologicznym, by 

zagwarantować dostępność wszystkim użytkownikom transportu oraz sprostać ich 

wymaganiom w zakresie dostosowania standardów usług przewozowych do potrzeb 

użytkowników.  

Zagadnieniem zasługującym na szczególną uwagę jest obsługa transportowa 

osób starszych. Problem ten został poruszony w projekcie obejmującym europejską 

politykę transportową na lata 2010-2020, w związku ze starzeniem się społeczeństw 

europejskich. Przewiduje się, że do 2060 r. średnia wieku mieszkańców Europy będzie 

prawdopodobnie o 7 lat wyższa niż obecnie, a ludzie powyżej 65 lat stanowić będą 30 % 

ludności, podczas gdy dzisiaj jest to 17 %. Ocenia się, że w wielu krajach OECD od 

2030 roku, co czwarty mieszkaniec będzie miał ponad 65 lat, a od 2050 roku liczba osób 

w wieku powyżej 80 lat zwiększy się czterokrotnie. Polska jest krajem jeszcze 

stosunkowo młodym w porównaniu z innymi krajami europejskimi, średni wiek Polaka 

wynosi 37 lat, a zmiany demograficzne dotyczą również gwałtownego zmniejszania się 

liczby dzieci i młodzieży (0-17 lat). Ich udział w ogólnej liczbie ludności obniżył się do 

22,0%, podczas gdy jeszcze w 1990r. wynosił prawie 30%. Przeciętna długość życia w 

Polsce jest o kilka lat krótsza niż w krajach najbardziej uprzemysłowionych i wynosi 

74,5 roku (mężczyźni 70,4, kobiety 78,8).
7
 

Przedstawione zmiany będą miały w przyszłości kluczowe znaczenie dla 

sprawnego funkcjonowania społeczeństw. Na ogół zakłada się, że ludzie powyżej 

pewnego wieku podróżują stosunkowo mniej niż w młodości. Obecne pokolenia 

seniorów w porównaniu z poprzednimi, ze względu na odmienny styl życia, coraz 

częściej preferują podróże w celach rekreacyjnych. Szacuje się, że ta aktywność będzie 

wykazywać tendencję wzrostową, dzięki poprawie stanu zdrowia oraz coraz to bogatszej 

ofercie podróży. W starzejącym się społeczeństwie usługi transportowe o wysokim 

poziomie bezpieczeństwa, niezawodne, z udogodnieniami i przystosowaniami dla osób o 

ograniczonej sprawności ruchowej będą miały ogromne znaczenie. 

Obecnie starsi ludzie, o ograniczonej zdolności ruchowej, natykają liczne 

przeszkody w poruszaniu się. Zwykłe czynności, takie jak wchodzenie do autobusu, 

prowadzenie  samochodu czy poruszanie się, stają się wyzwaniem o podłożu nie tylko 

fizycznym ale i psychicznym. Tego typu przeszkody należy brać pod uwagę w procesie 

planowania zrównoważonego transportu. Uwzględniając zmiany struktury 

demograficznej zachodzące na przestrzeni kilku ostatnich lat w Polsce, przewiduje się że 

podstawową grupę użytkowników komunikacji zbiorowej będą stanowić osoby starsze. 

                                                 
7W. Starowicz, Koncepcja rozwoju…, op.cit., s.32. 
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Niewątpliwie istotną kwestią jest przystosowanie transportu publicznego do 

wymogów osób niepełnosprawnych. Do głównych zadań koniecznych do zrealizowania 

można zaliczyć: 

 wprowadzenie pojazdów niskopodłogowych bądź takich które posiadają 

platformy przeznaczone specjalnie dla osób niepełnosprawnych,  

 dostosowanie przystanków komunikacji miejskiej,  

 dążenie w sposób bezwzględny do egzekwowania kar za parkowanie pojazdów w 

miejscach przeznaczonych dla inwalidów,  

 zapewnienie czytelnej i jasnej informacji o każdym etapie podróży tak, aby 

niepełnosprawni czuli się bezpiecznie i pewnie
8
. 

Przewaga liczebna osób starszych nad społeczeństwem młodym zmusza do 

zmiany priorytetów w wydatkowaniu środków publicznych. Większą ilość środków 

publicznych trzeba będzie przeznaczyć na świadczenia zdrowotne czy wypłatę emerytur, 

co automatycznie może pośrednio wpłynąć na uszczuplenie środków zbędnych do 

utrzymania i rozwoju infrastruktury transportowej oraz transportu publicznego. 

 

Cele planu zrównoważonej mobilności miejskiej 

Plany zrównoważonej mobilności miejskiej tworzone są na poziomie lokalnym 

i mają na celu przede wszystkim:
9
 

 zapewnienie obywatelom odpowiednich opcji transportowych umożliwiających 

dostęp do najważniejszych celów podróży, 

 poprawę bezpieczeństwa, 

 ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zmniejszenia hałasu i 

redukcję zużywanej energii, 

 poprawę wydajności i efektywności kosztowej transportu osób, 

 poprawę atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego przy osiąganiu 

jednocześnie korzyści dla gospodarki i społeczeństwa jako całości.
10

 

Tworzenie planów zrównoważonej mobilności dotyczy zwiększenia 

efektywności transportu w obszarach miejskich. Wymaga podejścia procesowego oraz 

dobrania odpowiednich narzędzi realizacji. Wśród cech planów wyróżnia się: 

 długoterminową wizję oraz przejrzysty plan wdrażania, który obejmuje 

publiczne i prywatne, pasażerskie i towarowe, zmotoryzowane i niezmotoryzowane 

środki i formy transportu całej aglomeracji miejskiej, 

 podejście partycypacyjne biorące pod uwagę od samego początku wszystkich 

interesariuszy, których on dotyczy, 

                                                 
8 K. Witkowski: Rozwiązania usprawniające system transportu miejskiego. „Logistyka” 2012, nr 2. 
9 Opracowywanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Wytyczne. European Platform on 
Sustainable Urban Mobility Plans. http://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform [8.03.2016] 
10Biała Księga Mobilności 2015, wyd. TOR, s.29 http://transport-

publiczny.pl/BKM/BialaKsiegaMobilnosci2015.pdf [8.03.2016] 
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 zintegrowany i optymalny rozwój dostępnych środków transportu poprzez 

zbilansowanie rozwoju wszystkich istotnych z punktu widzenia miasta środków 

transportu,  

 integrację pionową i poziomą, wymagającą współpracy i konsultacji pomiędzy 

odpowiednimi szczeblami władzy samorządowej,  

 ocenę obecnej i przyszłej skuteczności, wynikającej z przyjęcia ambitnych i 

mierzalnych celów w oparciu o zidentyfikowane wskaźniki,  

 konieczność regularnego monitorowania i cyklicznej oceny realizacji 

przyjętych celów, ich ewentualną zmianę lub korektę,  

 uwzględnianie kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu
11

. 

Transport miejski i mobilność nie powinny być więc celem samym w sobie, ale 

powinny przede wszystkim pozytywnie wpływać na wyższe cele, takie jak dobre 

samopoczucie obywateli i jakość życia. Stanowi to główny punkt wyjściowy dla 

koncepcji planowania zrównoważonej mobilności miejskiej, w która wymaga 

współpracy pomiędzy szczeblami władzy odpowiedzialnymi za ten obszar działalności.  

Najistotniejsze cele planu zrównoważonej mobilności miejskiej powinny być 

skoncentrowane na ludziach, mieć na celu dostępność i jakość życia, zawierać 

długoterminową wizję a także uwzględniać kombinację rozwiązań infrastrukturalnych, 

rynkowych, usługowych, informacyjnych i promocyjnych. Miasto zaangażowane w 

planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej postrzega się jako innowacyjną 

jednostkę patrzącą daleko w przyszłość. Planowanie skierowane na zrównoważony 

transport przyczynia się do optymalnej poprawy sytuacji mieszkańców w zakresie 

mobilności oraz działa na rzecz poprawy jakości powietrza, ograniczenia natężenia 

hałasu a tym samym do poprawy efektów zdrowotnych. W miarę postępu 

cywilizacyjnego, istotną kwestią, którą bierze się pod uwagę podczas tworzenia planów 

zrównoważonej mobilności jest ochrona środowiska.  

  

Podsumowanie 

Tematem mojej pracy była mobilność w obszarach miejskich, a głównie 

problemy, które wpływają na ową mobilność i poniekąd powodują utrudnienia w sferze 

przestrzennej, społecznej czy transportowej. Coraz bardziej istotna staje się kwestia 

mobilności, szczególnie w dobie intensywnego życia, gdzie społeczeństwo ceni sobie 

wygodę i wysoki standard życia. Ze względu na  postęp nie tylko w dziedzinie nauki, ale 

przede wszystkim techniki oraz kształtujące się nowe rozwiązania w zakresie transportu, 

komunikacji i przesyłu informacji, zarządzanie mobilnością jest wyzwaniem przed jakim 

stają władze miejskie i instytucje odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie 

przepustowości w miastach. Zwiększona aktywność zbiorowości ludzkiej przyczynia się 

do konieczności przesyłu informacji, przewozu ładunków, a także usprawnienia w 

przemieszczaniu się osób. Zapotrzebowanie na przewóz stawia władze miejskie przed 

obowiązkiem zorganizowania systemów przewozowych oraz racjonalnego 

                                                 
11 Ibidem, s.29. 
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zagospodarowania strukturą transportu. W ramach usprawnień w mobilności stosuje się 

szereg mechanizmów, narzędzi i strategii usprawniających mobilność miast. Wyzwania 

rozwojowe stojące przed obszarami miejskimi, takie jak społeczne, gospodarcze, 

środowiskowe czy demograficzne skłaniają do szukania innowacyjnych i 

zintegrowanych rozwiązań.  

Punktem wyjściowym planu zrównoważonej mobilności miejskiej powinno być 

więc wpływanie na jakość życia i dobre samopoczucie obywateli, przy jednoczesnym 

logistycznym zagospodarowaniu przestrzenią. Konieczne jest wzajemne dostosowanie 

struktury i funkcji zabudowy korytarzy transportowych oraz jednostek urbanistycznych. 

Zawsze potrzebne jest prawdziwe zaangażowanie władz samorządowych a także 

instytucji odpowiedzialnych za transport, aby był to naprawdę trwały i skuteczny plan.  
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KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI  

NA PRZYKŁADZIE AGLOMERACJI SZCZECIŃKIEJ 

 

Streszczenie: Artykuł przedstawia problematykę rozwoju kolei aglomeracyjnych i regionalnych w 

rejonie Szczecina, zagadnienia związane z koncepcją zrównoważonej mobilności oraz 

zrównoważonego transportu, a także omawia tematykę kooperacji Szczecina z regionami 

peryferyjnymi.  

 

Słowa kluczowe: transport, mobilność, kongestia  

Wprowadzenie 

 Jednym z narzędzi polityki transportowej jest zrównoważona mobilność. Celem 

tej polityki jest wspieranie tych gałęzi transportu, które są uznawane za bardziej 

przyjazne środowisku. W przypadku transportu towarowego powinno się dążyć do 

aktywnego promowania transportu wodnego, kolejowego oraz intermodalnego, a w 

przypadku transportu pasażerskiego powinno się dążyć do stopniowego ograniczania 

rozwoju motoryzacji indywidualnej na rzecz innych sposobów przemieszczania się. 

Stanowi to szczególnie duże wyzwanie na terenie dużych aglomeracji, gdyż często w 

godzinach tzw. „szczytu” występuje zjawisko kongestii. Kongestia to nadmierne 

zatłoczenie. Wynika z tego, że popyt na usługi transportowe w danym okresie czasu 

znacznie przewyższa przepustowość infrastruktury
1
. Zjawisko kongestii nie dotyczy 

tylko transportu samochodowego, lecz również innych gałęzi transportu, ale w 

transporcie drogowym zjawisko występuje szczególnie intensywnie. W języku 

potocznym kongestia w transporcie samochodowym jest określana mianem „korków”, 

W transporcie kolejowym zjawisko kongestii jest powiązane z niedostateczną zdolnością 

przepustową stacji i linii kolejowych, a w transporcie lotniczym wynika z 

niedostatecznej przepustowości infrastruktury punktowej – portów lotniczych.  

 Polska, podobnie jak większość krajów intensywnie się rozwijających, zmaga 

się z gwałtownym rozwojem motoryzacji indywidualnej. Wg danych GUS w Polsce w 

2014   roku na 1000 mieszkańców przypadało 520  pojazdów, a w 2014 r. liczba 

samochodów osobowych zarejestrowanych w Polce wyniosła 20 mln
2
. Wyzwanie dla 

zrównoważonego rozwoju stanowi struktura wieku pojazdów. W Polsce zauważalna jest 

                                                 
1 Znaczenie i źródło kongestii transportowej na przykładzie białostockiej aglomeracji miejskiej, 

www.zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/179/pl/2.3_wappa_halicka.pdf; dostęp 5; marca 2016 r. 
2 Transport – wyniki działalności w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 137.  
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przewaga samochodów starych – pojazdy mające 10 i więcej lat stanowią 79,4% 

zarejestrowanych samochodów osobowych. Ponadto, w Polsce występuje proces 

„starzenia się” samochodów osobowych. Ilość pojazdów starszych niż 10 lat wykazuje 

tendencję rosnącą, jednocześnie mamy do czynienia ze spadkiem ilości samochodów 

nowych (do 5 lat)
3
 . Zauważalny jest niemal dwukrotny wzrost wartości tego 

współczynnika  od 2003 roku, kiedy to w Polsce na 1000 mieszkańców przypadały 

zaledwie 294 pojazdy
4
. Podstawowy problem w przypadku motoryzacji indywidualnej w 

Polsce stanowi niedostateczna podaż infrastruktury drogowejw stosunku do intensywnie 

wzrastającego popytu. Na powyższy problem należy spojrzeć w dwóch aspektach: ruchu 

samochodowego w centrach dużych aglomeracji oraz ruchu tranzytowego. O ile w 

przypadku ruchu tranzytowego zwiększanie przepustowości poprzez rozbudowę 

istniejącej infrastruktury jest zjawiskiem pożądanym, to w przypadku dużych 

aglomeracji miejskich rozbudowa infrastruktury nie dość, że nie zmniejsza problemu 

kongestii, to paradoksalnie może go jeszcze pogłębić. Wynika to z tego, że wraz z 

rosnącą podażą infrastruktury wprost proporcjonalnie wzrasta popyt, i w dłuższej 

perspektywie czasowej wszystkie dotychczasowe działania okazują się niewystarczające 

oraz konieczne staje się pozyskiwanie dalszych połaci terenu poprzez  poszerzanie 

głównych arterii. Wskazuje to na znaczną terenochłonność tej gałęzi transportu.  

 Założenia zrównoważonej mobilności zostały zawarte w polityce transportowej 

Unii Europejskiej. Priorytetem Unii Europejskiej jest wspieranie rozbudowy 

infrastruktury transportowej. Instytucje Unii Europejskiej realizując powyższe założenia 

dążą do pełnego wykorzystania infrastruktury wszystkich gałęzi transportu, ze 

szczególnych uwzględnieniem interesów transportu zbiorowego
5
. Temu celowi ma 

służyć promocja transportu intermodalnego – transportu integrującego transport 

drogowy z żeglugą śródlądową bądź transportem kolejowym. Istotą intermodalności jest 

wykonywanie głównego odcinka przewozu za pomocą transportu kolejowego bądź 

żeglugi, a transport samochodowy pełni jedynie funkcję dowozowo – odwozową
6
. Cechą 

charakterystyczną transportu intermodalnego jest stosowanie jednej jednostki 

ładunkowej na całej trasie przewozu. Transport intermodalny jest promowany przez 

Unię Europejską, która dąży do pełnego wykorzystania zdolności przewozowych 

wszystkich gałęzi transportu. Aby transport intermodalny okazał się konkurencyjny 

względem transportu drogowego musi oferować konkurencyjny czas przejazdu, 

korzystną cenę, a także oferować możliwość przewozu w formie od drzwi do drzwi. Do 

głównych korzyści z zastosowania tej formy transportu zalicza się
7
: 

                                                 
3http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/wskazniki-

zrownowazonego-rozwoju-polski-2015,5,2.html; dostęp 6 marca 2016 r. 
4http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/zrownowazona-mobilnosc-to-wyzwanie-dla-polskich-miast-

50641.html; dostęp 25 stycznia 2016 r.  
5 M. Maruszczak, I. Bojke: Rozwój pasażerskiego transport kolejowego w województwie pomorskim na 
podstawie Pomorskiej Kolei Metropelitalnej. XI Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu i Logistyki, 

Politechnika Wrocławska, Wrocław 2015, s. 119. 
6 Ilustrowany słownik statystyki transportu. Wydanie czwarte, Europejska Komisja Gospodarcza; 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/transport_glossary_4_ed_PL.pdf; dostęp 8 marca 2016 r.  
7 I. Fechner: Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 

2004, s. 26.  
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– zmniejszenie zjawiska kongestii na głównych drogach, 

– ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 

– możliwa redukcja kosztów zewnętrznych transportu. 

Promocji idei zrównoważonego transportu oraz intermodalności ma służyć 

wyznaczenie europejskiej sieci korytarzy transportowych TEN-T. Korytarz transportowy 

to obszar o szerokości ok. 100 km, który integruje przynajmniej dwie gałęzie 

transportowe. Bezpośrednio przez Polskę przebiegają 2 korytarze transportowe
8
: 

– Korytarz Bałtyk – Adriatyk – korytarz o przebiegu północ – południe, polski 

fragment tego korytarza stanowią sieci transportowe łączące porty w Gdańsku 

Gdyni i Szczecinie z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym oraz granicą 

państwa z Czechami i Słowacją. Polska część tego korytarza transportowego 

zawiera m.in. Centralną Magistralę Kolejową (CMK) oraz autostradę A1. 

Autostrada ta stanowi polski fragment drogi międzynarodowej E75.  

– Korytarz Morze Północne – Bałtyk – korytarz o przebiegu zachód – wschód, 

polski fragment tego korytarza stanowi linia łącząca granicę państwową z 

Niemcami z granicą z Litwą. Do polskich fragmentów tego korytarza 

transportowego zalicza się: Autostrada A2, linia kolejowa Poznań – Warszawa 

oraz projektowana droga międzynarodowa Via Baltica łącząca Polskę z krajami 

bałtyckimi. 

Europejska Federacja Transportu i Środowiska pojęcie „zrównoważony 

transport” definiuje jako:„przemieszczanie, które zaspokaja mobilności dzisiejszych 

pokoleń, dbając jednocześnie o stan środowiska”
9
. Unia Europejska, dążąc do 

wspierania zrównoważonej mobilności w swojej działalności kieruje się dwoma 

paradygmatami: shift oraz decoupling. Paradygmat shift zakłada wprowadzenie 

„przesunięć gałęziowych” z transportu samochodowego na te gałęzie transportu, które są 

uznawane za bardziej przyjazne środowisku
10

. Paradygmat decoupling zakłada 

oddzielenie wzrostu intensywności transportu od tempa wzrostu gospodarczego. 

Dotychczas wzrost gospodarczy był skorelowany ze wzrostem energochłonności oraz 

terenochłonności transportu. Polityka transportowa Unii Europejskiej zakłada dalsze 

pobudzanie tempa rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym stopniowym 

zmniejszaniu negatywnego wpływu gospodarki (w tym transportu) na środowisko
11

. 

 Do rozwiązań wspierających rozwój zrównoważonej mobilności można 

zaliczyć
12

:  

 tworzenie stref, które są niedostępne dla motoryzacji indywidualnej, 

                                                 
8 http://mib.gov.pl/2-TENT.htm; dostęp 10 marca 2016 r.  
9 Smart thinking to restart European transport policy. European Federation for Transport and Environment, 

Brussels 2004, s.7, cyt. za: E. Załoga: Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2013, s. 85. 
10 E. Załoga: Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, s. 

112. 
11 Ibidem. s. 125. 
12 K. Kuberski, K. Panek: O mandatach, kierowcach, parkingach, pieszych, rowerzystach i skazanych na 

sukces. „Transport i Komunikacja”, 2015, nr 3. 
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 skorelowanie wysokości mandatów za wykroczenia drogowe z dochodami 

kierowców, 

 wprowadzanie tzw. odcinkowych pomiarów prędkości, 

 budowę parkingów Park&Ride, 

 skuteczne egzekwowanie kar od kierowców, którzy parkują swoję pojazdy  

w miejscach niewyznaczonych. 

Wraz z intensywnym rozwojem zjawiska urbanizacji konieczne staje się 

zapewnienie alternatywnego sposobu taniego przemieszczania się w obrębie dużych 

aglomeracji miejskich. Według Zielonej Księgi „Ku zrównoważonej mobilności” aż 60% 

ludności Unii Europejskiej mieszka na obszarach zurbanizowanych, a ruch 

samochodowy w obrębie dużych miast odpowiada za 40% emisji CO2 oraz 70% emisji 

pozostałych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (stan na dzień 35.09.2007 r.)
13

. 

Ponadto szacuje się, że obecnie w miastach w skali globalnej zamieszkuje 3 mld 600 

mln ludzi, a do 2050 roku ta liczba ma wzrosnąć niemal dwukrotnie. Oznacza to, że 

obecnie staje się konieczne wspieranie działań, które dążą do urzeczywistnienia polityki 

zrównoważonego transportu. Jednym z elementów tego systemu jest tworzenie 

systemów roweru publicznego. Stacje roweru publicznego najczęściej lokalizowane są w 

obrębie centrów miast bądź w pobliżu węzłów komunikacyjnych. Stanowią one system 

transportu komplementarny wobec komunikacji miejskiej. Na terenie miasta Szczecina 

obecnie rozbudowywany jest system miejskiej wypożyczalni rowerów Bike_S. Podobne 

rozwiązania są promowane również w innych miastach Polski, które zmagają się z 

problemami wynikającymi z intensywnego rozwoju motoryzacji
14

. 

 

Zrównoważona mobilność na przykładzie aglomeracji szczecińskiej 

 Pomimo pozytywnych zmian dokonujących się w ostatnich latach (budowa 

Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, budowa zintegrowanych przystanków w rejonie 

Bramy Portowej, zakup nowego taboru dla miejskich przewoźników)  to wciąż na 

obszarze Miasta Szczecina najpopularniejszym środkiem transportu jest samochód 

osobowy. W Szczecinie wciąż nie powstał żaden parking typu Park&Ride, system dróg 

dla rowerów wciąż nie tworzy spójnej całości, a w wielu miejscach centrum miasta 

przecinają dwujezdniowe arterie komunikacyjne.  

W ramach przebudowy Arterii Nadodrzańskiej planowane jest zastąpienie 

obecnej dwujezdniowej arterii brukowaną ulicą jednojezdniową oraz likwidacja  

niektórych łącznic prowadzących z Arterii Nadodrzańskiej na Trasę Zamkową. 

Planowane jest pozostawienie tylko łącznic po północnej stronie Trasy Zamkowej
15

. W 

przypadku aglomeracji szczecińskiej znaczny problem stanowi nieukończenie budowy 

Obwodnicy Śródmiejskiej, której zadaniem miałoby być wyeliminowanie ruchu 

                                                 
13 Zielona Księga „Ku zrównoważonej mobilności”. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007; 

http://rowerowytorun.com.pl/art/219/ue-zielona-ksiega.html; dostęp 26 stycznia 2016 r. 
14 K. Kuberski: Ekologiczny transport miejski – marzenia i możliwości. „Transport i Komunikacja”, 2015, nr 3. 
15http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50454.asp?soid=B505674346BA4C31B0ACB087AA0A99D8; dostęp 26 

stycznia 2016 r.  
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tranzytowego z centrum miasta oraz zaniechanie budowy Zachodniej Obwodnicy 

Szczecina wraz z przeprawą Police – Święta na Odrze. Pozwoliłoby to na znaczne 

ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w Szczecinie. Pojazdy ciężarowe, 

dostarczające ładunki do zakładów przemysłowych w Policach są zmuszone przejeżdżać 

tranzytem przez centrum Szczecina
16
. Brak realizacji ww. inwestycji oznacza, że 

realizacja  wszelkich działań dotyczących ograniczenia ruchu tranzytowego w 

Szczecinie jest utrudniona, gdyż nie istnieje realna możliwość „przekierowania” ruchu 

ciężkich pojazdów, których destynacją są Zakłady Chemiczne Police S.A. w Policach. 

 Zgodnie z Białą Księgą Mobilności w perspektywie kilkuletniej planowane są 

następujące cele
17

: 

– rewitalizacja zaniedbanych obszarów miejskich 

– wprowadzenie integracji biletowej 

– budowa oraz promocja systemów Park&Ride 

– zwiększenie ilości pasażerów korzystających z transportu publicznego 

– promocję niskoemisyjnych sposobów przemieszczania się 

– zaprojektowanie i budowa węzłów przesiadkowych 

– ochrona terenów zielonych. 

 

W rozwój zrównoważonej mobilności wpisuje się budowa Szczecińskiego 

Szybkiego Tramwaju (SST). Trasa SST stanowi przedłużenie linii tramwajowej, której 

do 2015 r. zakończenie stanowił węzeł przesiadkowy Basen Górniczy. Budowa tej linii 

tramwajowej może być uznawana za moment przełomowy. Po raz pierwszy od czasu 

zakończenia II wojny światowej linia tramwajowa połączyła oba brzegi Odry. Pod 

koniec lat 40’ linia tramwajowa prowadząca w kierunku Prawobrzeża została 

zlikwidowana, a pasażerowie korzystający  z tramwajów musieli zmienić środek 

transportu na przystanku węzłowym Basen Górniczy, a następnie korzystać z 

komunikacji autobusowej. Obecnie linia tramwajowa kończy się pętlą „Turkusowa”, 

lecz w przyszłości planowane jest dalsze przedłużenie linii SST w kierunku Osiedla 

Bukowego oraz rozważane jest całkowite zastąpienie autobusów pospiesznych przez 

komunikację tramwajową
18

. 

 Do aglomeracji szczecińskiej zalicza się Miasto Szczecin oraz sąsiednie gminy. 

Szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), będący miejskim 

organizatorem transportu, współpracuje  z samorządami gmin sąsiednich. Autobusy 

miejskich spółek: Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” 

(SPAK), Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” (SPAD), Szczecińsko 

– Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (SPPK) oraz przedsiębiorstwa 

transportowego PKS Szczecin, jeżdżące na zlecenie ZDiTM obsługują komunikację 

                                                 
16http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,19560364,nie-bedzie-8-mln-zl-na-dokumentacje-projektowa-

zachodniego-obejscia.html; dostęp 31 stycznia 2016 r. 
17 Biała księga mobilności 201 , s. 26; http://transport-publiczny.pl/BKM/BialaKsiegaMobilnosci2015.pdf; 
dostęp 26 stycznia 2016 r.  
18 Szczeciński Szybki Tramwaj na finiszu;  

http://www.szybkitramwaj.szczecin.pl/sst/chapter_125000.asp; dostęp 20 stycznia 2016 r.  
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autobusową w następujących gminach: Miasto Szczecin, gmina Kołbaskowo, gmina 

Dobra Szczecińska oraz gmina – miasto Police
19

. 

 

System roweru miejskiego w Szczecinie 

 Szczeciński Rower Miejski Bike_S, utworzony w 2014 roku stanowi 

uzupełnienie sieci transportu miejskiego na terenie Miasta Szczecina. W styczniu 2016 

roku system Szczecińskiego roweru miejskiego dysponował 35 stacjami. Ostatnią 

utworzoną stacją jest stacja znajdująca się przy Jeziorze Słonecznym. Opłaty za 

korzystanie ze stacji roweru miejskiego rosną wprost proporcjonalnie do czasu 

użytkowania. Ma to na celu wymuszenie na użytkownikach szybszej rotacji rowerów. 

System Roweru Miejskiego w Szczecinie podlega ciągłej rozbudowie i w przyszłości 

planowane jest utworzenie kolejnych stacji
20

.  W kolejnych latach planowana jest dalsza 

rozbudowa systemu ścieżek rowerowych, również kosztem zwężania szerokich arterii 

komunikacyjnych, dotychczas przeznaczonych dla ruchu samochodowego. Takie 

działania są zgodne z obecnie promowaną polityką zrównoważonej mobilności, lecz 

jednocześnie spotykają się z protestami ze strony kierowców samochodów osobowych, 

którzy podnoszą argumenty mówiące o tym, że dalsze zwężanie ulic może przyczynić 

się spadku przepustowości poszczególnych dróg, szczególnie w obrębie skrzyżowań. 

Przykładem ilustrującym obecną politykę transportową miasta dobrze obrazuje 

przebudowa Alei Niepodległości. Urząd Miasta, decydując się na przebudowę, 

zdecydował o zwężeniu wschodniej jezdni Alei (każdy z trzech pasów ruchu został 

zwężony z 3,5 m do 3m, zdecydowano się na budowę zintegrowanych przystanków 

tramwajowo-autobusowych o długości ok. 40 m w rejonie Bramy Portowej, 

zredukowano liczbę miejsc parkingowych, wybudowano ścieżkę rowerową o szerokości 

2 m oraz zdecydowano się na posadzenie nowych drzew oraz krzewów
21

. 

 Powyższe działania mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu 

motoryzacji indywidualnej na otoczenie oraz zrównoważenie potrzeb wszystkich 

użytkowników infrastruktury. Powyższe działania stanowią jeden z elementów 

przywracania przestrzeni miejskiej niezmotoryzowanym uczestnikom transportu. 

 

Transport wodny w obrębie aglomeracji szczecińskiej 

 Transport wodny śródlądowy ma niewielki udział w transporcie osób i 

ładunków. Odcinki dróg wodnych w Polsce można podzielić na: rzeki, kanały oraz 

jeziora. Rzeki i jeziora mają charakter naturalny i  ich występowanie jest niezależne od 

działalności człowieka, a kanały mają charakter antropogeniczny. W Polsce łączna 

długość dróg wodnych żeglownych wynosi 3656 km, lecz faktyczna długość 

eksploatowanych dróg wodnych jest znacznie mniejsza. W Polsce tylko ok. 0,1% 

                                                 
19 Rozkłady, www.zditm.szczecin.pl/rozklady/; dostęp 27 stycznia 2016 r.  
20 Bikes-srm, https://bikes-srm.pl/; dostęp 26 stycznia 2016 r.  
21www.szczecin.pl/chapter_59018.asp?soid=42255EC3196648F7BDCA94759D0176E4; dostęp 26 stycznia 

2016 r. 
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ładunków transportowanych jest żeglugą śródlądową
22
. Odra oraz jej kanały wspólnie 

tworzą szlak żeglugowy zwany Odrzańską Drogą Wodną. Szlak ten obejmuje długość 

rzeki Odry od portu rzecznego w Kędzierzynie Koźlu aż do ujścia rzeki do Zalewu 

Szczecińskiego. Korzystnie na sytuację żeglugową w rejonie Dolnej Odry wpływa 

sąsiedztwo kanałów Odra – Szprewa oraz Odra – Hawela, które stanowią wodne 

połączenie Szczecina z Berlinem oraz pośrednio z systemem dróg wodnych Europy 

Zachodniej. Szansę dla rozwoju żeglugi śródlądowej w rejonie aglomeracji szczecińskiej 

stwarza planowana budowa systemu kanałów Odra - Dunaj – Łaba
23
. Umożliwiłoby to 

połączenie Odry bezpośrednio z systemem dróg wodnych Europy Południowej oraz, 

pośrednio przejęcie przez port morski w Szczecinie ładunków z Czech, które obecnie 

wysyłane są do portu w Hamburgu. Do realizacji tej inwestycji może przyczynić się 

przynależność Polski do porozumienia AGN
24

 oraz plan modernizacji Międzynarodowej 

Drogi Wodnej E70 łączącej Odrę z Wisłą
25
oraz możliwość ubiegania się o 

dofinansowanie ze strony instytucji europejskich. Istnieje kilka znaczących przyczyn 

wpływających na marginalizację tej gałęzi transportu. Linie żeglugowe w Polsce 

charakteryzują się niedostatecznymi parametrami żeglugowymi. Problem ten dotyczy 

również rzeki Odry. Odra na większości odcinków posiada I, II oraz III klasę drogi 

wodnej. Jedynie odcinek Szczecin – Widuchowa posiada IV klasę drogi wodnej, lecz 

również on wymaga modernizacji. Przyjmuje się, że w przypadku dróg wodnych o 

znaczeniu międzynarodowym konieczne jest, aby droga wodna posiadała przynajmniej 

IV klasę żeglugi.
26
. W przypadku aglomeracji szczecińskiej transport wodny śródlądowy 

ma relatywnie duże znaczenie, gdyż Szczecin jest portem przeładunkowym, gdzie 

następuje przeładunek ładunków transportowanych barkami na statki morskie. 

 Żegluga śródlądowa w rejonie Szczecina jest silnie skorelowana z transportem 

morskim. Zespół Portów Szczecin -  Świnoujście jest jednym z największych zespołów 

portowych w Polsce. Przewozy promowe w relacji Świnoujście – Ystad stanowią 

znaczny wolumen ładunków przechodzących przez Zespół Portów. Niestety, Szczecin 

nie odgrywa zbyt dużej roli w przewozie ładunków za pomocą transportu 

intermodalnego, gdyż musi się zmagać z konkurencją ze strony portów atlantyckich
27

.  

 

Połączenia kolejowe w obrębie aglomeracji szczecińskiej 

 W celu wprowadzenia rzeczywistej konkurencji pomiędzy poszczególne gałęzie 

transportu należy dążyć do tego, aby rzeczywiste koszty ponoszone przez użytkowników 

pokrywały nie tylko koszty paliwa oraz amortyzacji środków transportu, ale 

                                                 
22 N. Wójcik: Analiza stanu polskiej żeglugi śródlądowej. Journal of Translogistics, Politechnika Wrocławska, 

Wrocław 2015, s.73. 
23 D. Kubowicz, D. Wojton, Wpływ budowy kanału Odra – Dunaj – Łaba na polską i europejską żeglugę 
śródlądową, Journal of Translogistics, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2015, s. 58. 
24 N. Wójcik: Analiza… op. cit., s. 74. 
25 Ibidem, s. 72. 
26 D. Kubowicz, D. Wojton: Wpływ… op. cit., Journal of Translogistics, Politechnika Wrocławska, Wrocław 

2015, s.65.  
27 I. Fechner, Centra logistyczne…, op. cit., s. 43. 
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uwzględniały również tzw. koszty zewnętrzne transportu. Koszty zewnętrzne to koszty: 

kongestii, hałasu, wypadków oraz zanieczyszczenia środowiska. Koszty te obecnie nie 

są w pełni pokrywane przez użytkowników transportu. Transport kolejowy cechuje się 

występowaniem mniejszych kosztów zewnętrznych niż transport lotniczy oraz 

drogowy
28
. E. Załoga koszty społeczne transportu definiuje jako: „sumę kosztów 

wewnętrznych i społecznych transportu”
29
. Koszty społeczne to negatywne następstwa 

działalności transportowej, nie znajdujące odzwierciedlenia w opłatach ponoszonych 

przez użytkowników transportu
30

. Polityka transportowa Unii Europejskiej, 

uwzględniając w swoich działaniach, jak najpełniejszy rozwój infrastruktury, dąży do 

tego, aby systemy infrastruktury znajdujące się w różnych państwach Unii Europejskiej 

stanowiły spójną całość. Jednym ze sposobów na wspieranie tych celów jest 

powoływanie euroregionów. Nazwa „Euroregion” oznacza „określony obszar 

sąsiadujących dwóch lub więcej krajów europejskich […] korzystających z pomocy 

finansowej Wspólnot Europejskich”
31

. 

 W województwie zachodniopomorskim na liniach zarządzanych przez 

narodowego zarządcę infrastruktury - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) 

działalność prowadzą dwaj pasażerscy przewoźnicy kolejowi: PKP Intercity oraz 

Przewozy Regionalne. Spółka PKP Intercity obsługuje połączenia ekspresowe oraz 

pospieszne, a spółka Przewozy Regionalne obsługuje połączenia regionalne (kategoria 

REGIO). Obie spółki powstały w wyniku restrukturyzacji i komercjalizacji 

Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe. Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego dotychczas nie zdecydował się na utworzenie 

własnej samorządowej spółki kolejowej
32
. Oprócz tego istnieje krótki niespełna 

dwukilometrowy odcinek linii kolejowej pomiędzy stacją Świnoujście Centrum a 

granicą polsko – niemiecką należy on do niemieckiego przewoźnika oraz zarządcy 

infrastruktury - UBB. Jest to spółka w całości kontrolowana przez niemiecki państwowy 

koncern Deutsche Bahn. Polski odcinek stanowi fragment linii kolejowej łączącej 

Świnoujście z niemieckimi miejscowościami uzdrowiskowymi położonymi na wyspie 

Uznam
33
. Ponadto na odcinku pomiędzy stacją węzłową Szczecin Główny a granicą 

państwa kursują pociągi niemieckiego przewoźnika DB REGIO, lecz pociągi te są 

uruchamiane w kooperacji ze spółką Przewozy Regionalne, co umożliwia pasażerom 

podróżowanie na tym odcinku według taryfy REGIO
34

.   

                                                 
28 B. Pawłowska: Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 187.  
29 E. Załoga: Trendy w transporcie…, op.cit, s. 146. 
30 Ibidem, s. 147. 
31 M. Brojak-Trzaskowska: Transport stymulatorem rozwoju turystycznego w Euroregionie Pomerania (na 

przykładzie strony polskiej i niemieckiej). Transport jako czynnik integracji regionów, Szczecin 2004, s. 27. 
32 A. Drewnowski: Problematyka przekształceń podmiotowych i własnościowych operatorów regionalnych 
przewozów pasażerskich w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy transportu i 

logistyki, 2012, nr16, s. 7. 
33www.utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktu/zarzadcy-infrastruktury/3573,Zarzadcy-infrastruktury.html; dostęp 
26 stycznia 2016 r.  
34 K. Fiszer: Otwarcia i likwidacje. Połączenia międzynarodowe w 2016 r. „Rynek Kolejowy”, 2015, nr 12, s. 

54. 
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Powyższa sytuacja oznacza, że rynek kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze 

województwa zachodniopomorskiego jest silnie zmonopolizowany i trudno w obecnych 

uwarunkowaniach mówić o rzeczywistej konkurencji pomiędzy przewoźnikami 

kolejowymi, gdyż PKP Intercity oraz Przewozy Regionalne obsługują inne segmenty 

rynku. Od kilku lat planowana jest reaktywacja ruchu pasażerskiego na odcinku 

Szczecin Główny – Police. Ruch pasażerski na tym odcinku został zawieszony w 

pierwszych latach XXI w. Obecnie planowana jest reaktywacja ruchu pasażerskiego na 

tej linii. Dotychczasowe próby przywrócenia ruchu pasażerskiego w okresie wakacyjno–

urlopowym nie zostały zakończone sukcesem, ze względu na zbyt mały popyt. 

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, do którego należy Miasto 

Szczecin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz okoliczne 

gminy ogłosiło przetarg na studium wykonalności utworzenia Szczecińskiej Kolei 

Metropolitarnej
35
. Reaktywacja ruchu pasażerskiego na tej linii stanowiłoby fragment 

planowanego systemu kolei aglomeracyjnej w województwie zachodniopomorskim. Na 

odcinku Szczecin Główny – Szczecin Niebuszewo linia ta pełniłaby rolę szczecińskiej 

kolei obwodowej. Docelowo planowane jest przedłużenie systemu kolei aglomeracyjnej 

do Goleniowa, Stargardu Szczecińskiego oraz Gryfina
36
. Plany związane z utworzeniem 

Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej (SKM) zakładają integrację biletową transportu 

kolejowego z miejskim transportem publicznym. Obecnie integracja biletowa 

szczecińskiej komunikacji miejskiej z pociągami REGIO na obszarze Szczecina ma 

miejsce tylko podczas sytuacji nadzwyczajnych (np. remont Mostu Długiego). 

Utworzenie szczecińskiego „S-Bahnu” wiązałoby się z modernizacją przystanków 

kolejowych wzdłuż tej linii kolejowej. Pozwoliłoby skomunikować peryferyjne 

dzielnice, a zmodernizowane przystanki znajdujące się w pobliżu przystanków 

komunikacji miejskiej (odległość do 10 minut pieszo) mogłyby pełnić funkcję węzłów 

przesiadkowych
37

.   W ramach 1 etapu budowy SKM planowane jest 

przedłużenie istniejących połączeń Szczecin – Stargard  Szczeciński oraz Szczecin – 

Goleniów do stacji Szczecin Niebuszewo. Docelowo na miejskim odcinku Szczecin 

Niebuszewo – Szczecin Dąbie częstotliwość kursowania pociągów miałaby się wahać od 

6 pociągów/godzinę w czasie szczytu komunikacyjnego do 3 pociągów/godzinę w 

pozostałych porach. Ponadto planowane jest utworzenie nowych przystanków 

osobowych w okolicach Cmentarza Centralnego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 

skrzyżowania ulic Arkońskiej, Niemierzyńskiej oraz Obwodnicy Śródmiejskiej. 

W ramach 2 etapu planowane jest przedłużenie linii SKM do Osiedla Chemik w 

Policach. Częstotliwość kursowania pociągów na linii Szczecin Niebuszewo – Police 

miałaby docelowo osiągnąć następujące wartości: 2 pociągi/godzinę poza „szczytem” i 4 

                                                 
35 www.sitkszczecin.org.pl/images/stories/PrezentacjeII/kntf.pdf; dostęp 6 maja 2016 r.  
36 http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/szczecin-chce-kolei-spinajacej-aglomeracje-2320.html; 
dostęp 28 stycznia 2016 r. 
37www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/szczecin-z-sbahnem-wojewodztwo-zrealizuje-kolej-metropolitalna-

46457.html; dostęp 28 stycznia 2016 r.  
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w okresie wzmożonego zapotrzebowania na transport publiczny (godziny tzw. szczytu). 

Obsługa linii SKM zostanie najprawdopodobniej zlecona spółce Przewozy Regionalne
38

.  

 

Podsumowanie 

W polityce transportowej Polski oraz województwa zachodniopomorskiego 

dostrzegalne są zmiany mające na celu promowanie zrównoważonej mobilności, lecz nie 

są to zmiany następujące w sposób dynamiczny. Skutkiem tych zaniechań jest tworzenie 

się zatorów komunikacyjnych na trasach o szczególnie dużym natężeniu ruchu, które 

dodatkowo sprzyja wzrostowi zanieczyszczenia powietrza, ilości wypadków 

komunikacyjnych oraz dyskomfortu związanego z hałasem.  
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Damian Kurpiel, Joanna Mastalerz – Zintegrowana taryfa jako narzędzie współczesnej polityki zrównoważonego transportu miejskiego 

ZINTEGROWANA TARYFA JAKO NARZĘDZIE 

WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO 

TRANSPORTU MIEJSKIEGO 

 
Streszczenie: W artykule podano główne założenia współczesnej polityki transportowej i 

przedstawiono koncepcję wykorzystania zintegrowanej taryfy w miejskich aglomeracjach, jako 

jednego z jej narzędzi. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzenia na pytanie, czy jest to 

właściwy i skuteczny sposób wprowadzania idei zrównoważonego transportu miejskiego. Podano 

także przykłady już istniejących rozwiązań w kilku miastach w Europie oraz w Polsce wraz 

z wymienieniem ich zalet i wad.  

Słowa kluczowe: polityka transportowa, mobilność miejska, zintegrowana taryfa 

 

Wprowadzenie 

 Współczesna polityka transportowa opiera się na dążeniu do osiągnięcia 

równowagi pomiędzy zapewnieniem odpowiedniej jakości przewozu, z uwzględnieniem 

jego kosztów i organizacji, a ochroną środowiska i bezpieczeństwem jego uczestników. 

W związku z tym polityka ta musi skupiać się przede wszystkim na ograniczaniu 

negatywnego wpływu transportu samochodowego na środowisko i szeroko rozumianej 

promocji innych, alternatywnych gałęzi transportu, jako bardziej przyjaznych dla 

środowiska. Oprócz tego ważne jest, aby zmiany te były korzystne dla wszystkich 

uczestników i organizatorów przewozów. Należy tak wykorzystać dostępne środki 

finansowe, aby jednocześnie przynosiły wymierne korzyści dla gospodarki, a także 

zgodnie z założeniami polityki transportowej nie pogłębiały, w jeszcze większym 

stopniu, degradacji środowiskowej i negatywnego wpływu na życie człowieka. W tym 

celu dąży się do integracji w transporcie miejskim. Jest ona rozumiana, jako proces 

organizacyjny, przez który wszystkie elementy systemu transportu pasażerskiego 

zaczynają coraz ściślej i efektywnej współpracować. Jednym z nich jest wspólna taryfa 

biletowa, która powinna być nieodłącznym elementem w dużych aglomeracjach 

miejskich. W krajach zachodnich takich jak: Niemcy, Austria, Francja czy Hiszpania 

stała się standardem i jest motywatorem wzrostu popytu na usługi komunikacyjne. 

 

Narzędzia polityki transportowej Unii Europejskiej 

 Sposobem na spełnienie tych wymagań mogą być narzędzia zaproponowane 

przez Komisję Europejską w dokumentach Unii Europejskiej dotyczących rozwoju 



326 

 

transportu w Europie. Biała Księga z 2011 roku, czyli ostatni wydany dokument, zwraca 

uwagę w szczególności na takie narzędzia jak
1
: 

 inteligentne systemy mobilności (ERTMS, SafeSeaNet, SESAR, RIS, ITS, itp.), 

 pokładowe platformy elektroniczne o różnych funkcjonalnościach, 

 systemy zarządzania i przekazywania informacji, 

 wprowadzanie norm emisji zanieczyszczeń, poziomu hałasu, 

 plany mobilności miejskiej, 

 inwestycje w nowoczesną, efektywną infrastrukturę transportową, 

 inteligentne systemy cenowe, opodatkowanie, 

 internalizacja kosztów zewnętrznych. 

 Wymienione narzędzia to tylko podstawa spełnienia wielu wymagań do 

osiągnięcia głównego założenia jakim jest zrównoważony rozwój transportu. 

Wprowadzając specjalistyczne systemy informacyjne i inteligentne systemy mobilności, 

jak Inteligentne Systemy Transportowe – ITS, w dużym stopniu poprawia się komfort i 

dostępność transportu dla użytkowników, a także ułatwia jego integrację. Normy emisji 

zanieczyszczeń oraz ograniczenia w poziomie hałasu wraz z tworzeniem odpowiedniej 

infrastruktury mogą wpłynąć na przesunięcie w wykorzystywaniu bardziej przyjaznych 

dla środowiska środków transportu. Podobnie jest z ustalaniem odpowiedniej wysokości 

cen usług transportowych i opłat za koszty zewnętrzne.  

 

Zrównoważona mobilność miejska 

 Szczególnym narzędziem jest wprowadzanie planów mobilności miejskiej. 

Transport miejski jest bardzo ważnym elementem dla całego systemu transportowego. 

W ośrodkach miejskich gromadzi się większość całego ruchu pasażerskiego, a także 

część ruchu towarowego. Organizując transport w mieście należy wziąć pod uwagę 

wszystkie zasady rozwoju według europejskich standardów, powszechnie stosowanych 

w tworzeniu systemu transportowego. W Białej Księdze oprócz wymienionych planów 

mobilności, których głównym celem jest
2
: zwiększanie efektywności transportu 

pasażerów i ładunków w mieście, zapewnienie mieszkańcom dostępności do miejsc 

pracy i usług, zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa transportu miejskiego, 

podnoszenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego oraz redukowanie 

zanieczyszczenia środowiska, efektu cieplarnianego, poziomu konsumpcji energii przez 

transport pasażerów i ładunków w mieście, wymienia się także
3
: 

 systemy informacji pasażerskiej, 

 inteligentne systemy biletów intermodalnych, 

 plany zachowania mobilności na wypadek katastrof i sytuacji kryzysowych. 

                                                 
1 Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 

konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Komisja Europejska, KOM (2011) 144, Bruksela 

2011. 
2 M. Michnej: Zrównoważona mobilność miejska – nowa koncepcja w plasowaniu systemów transportu, 

Logistyka 3/2014, str. 1. 
3 Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego…, op.cit. 
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 Dokumentem, który szczegółowo określa cele i zadania działań związanych 

z mobilnością miejską jest Zielona Księga z 2007 roku. Zawiera ona wytyczne, jak 

skutecznie wcielać w życie zasadę zrównoważonego transportu miejskiego. Definicję 

zrównoważonego transportu, jako „przemieszczenie, które zaspokaja potrzeby 

mobilności dzisiejszych pokoleń, dbając jednocześnie o stan środowiska, warunki życia 

oraz możliwości rozwoju gospodarczego przyszłych generacji, wyrażające udział 

transportu w realizacji idei zrównoważonego rozwoju”
4
, można jeden do jednego 

przenieść do wyznaczania kierunków organizacji transportu w aglomeracji miejskiej. 

Według założeń Zielonej Księgi należy zwrócić uwagę na
5
: 

 płynny ruch w miastach, 

 „zielone” miasta, czyli ograniczenie emisji CO2, zanieczyszczeń powietrza 

i hałasu, 

 inteligentny transport miejski, 

 dostępny transport miejski, 

 bezpieczny i niezawodny transport miejski. 

 Rozwijając powyżej przedstawione założenia, jeśli chodzi o płynny ruch 

w miastach władze i organizatorzy transportu powinni szczególną uwagę zwrócić na 

walkę z zatorami na drogach. Aby usprawnić ruch miejski należy promować 

alternatywne sposoby przemieszczania, jak jazda na rowerze, czy chodzenie pieszo, przy 

jednoczesnej poprawie dostępności i jakości infrastruktury. Oprócz tego trzeba zachęcać 

do efektywniejszego wykorzystywania transportu indywidualnego, stosując w tym celu 

ideę tzw. car-sharingu (w samochodzie osobowym powinny jeździć co najmniej 3 

osoby) lub zainwestować w parkingi na obrzeżach miast, aby kierowcy mogli zostawić 

tam samochód i przesiąść się na komunikację miejską w celu dotarcia do centrum miasta 

(tzw. Park&Ride). Kolejnym punktem jest bardzo ważny czynnik, czyli 

zanieczyszczenie powietrza. Należy wprowadzać taką politykę miejską, aby ograniczyć 

do minimum emisję szkodliwych substancji do środowiska. Władze miejskie powinny 

dążyć do pozyskiwania najnowszych technologii w zakresie środków transportu 

zbiorowego, które będą wykazywały się śladową lub żadną emisją zanieczyszczeń. 

Można także wprowadzać w centrach miast tzw. zielone strefy, ograniczone jedynie do 

ruchu pieszych i rowerów. Następnym punktem jest inteligentny transport, czyli taki 

który jest dobrze zorganizowany i wsparty najnowocześniejszymi systemami. Mogą to 

być zarówno systemy nawigacji, jak również informacji pasażerskiej, czy systemy 

biletowe. Jeśli wziąć pod uwagę kolejne dwa punkty, czyli dostępny, bezpieczny i 

niezawodny transport trzeba rozważyć problem dostępu do transportu zbiorowego osób 

niepełnosprawnych i starszych. Komunikacja miejska musi być w jak najlepszym 

stopniu dostosowana do potrzeb takiej grupy osób. Jednocześnie poruszanie się po 

centrum miasta powinno być bezpieczne dla wszystkich jego użytkowników. Należy 

                                                 
4 Smart thinking to restart European transport policy, European Federation for Transport and Environment, 

cyt. za E. Załoga: Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2013, str. 85. 
5 Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście. Komisja Wspólnot Europejskich, KOM 

(2007) 551, Bruksela 2007. 
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stworzyć taką infrastrukturę i takie środki transportu, aby pasażerowie i inni poruszający 

się po mieście mogli wygodnie, bez strachu i stresu skorzystać z transportu zbiorowego i 

dotrzeć do celu podróży. Transport powinien być także niezawodny, co oznacza, że 

trzeba dołożyć wszelkich starań w trakcie pozyskiwania nowego taboru i w dalszej jego 

eksploatacji, aby  przez cały okres jego użytkowania był on utrzymany w najwyższej 

jakości. Z niezawodnością transportu miejskiego wiąże się też jego organizacja, więc 

istotne jest ciągłe doskonalenie rozkładów jazdy i przystosowywanie ich do 

zmieniających się potrzeb użytkowników
6
. 

 Od kilkunastu lat w krajach Unii Europejskiej modne staje się  korzystanie 

z transportu zbiorowego. Korzyścią tego jest ograniczenie ruchu samochodowego 

na drogach. Efektem takiej polityki może być spadek kosztów zewnętrznych związanych 

z transportem drogowym, np. koszt kongestii, koszty leczenia chorób układu 

oddechowego, który spowodowany jest smogiem. Statystycznie auto przewozi 1 

pasażera, jakim jest sam kierowca. Natomiast autobus może przewieźć około 180 osób. 

Skutki zanieczyszczenia powietrza przez samochody są nieodwracalne, dlatego Unia 

Europejska wprowadza nowe obostrzenia. Do jednego z głównych należy wprowadzenie 

norm spalinowych Euro. Jednak, żeby ograniczyć ruch samochodowy na drogach, 

należy kierowców zmotywować do korzystania z innych, ekologicznych form 

transportu. Do nich należą między innymi: 

 komunikacja miejska, w skład której wchodzą tramwaje, autobusy, koleje 

miejskie, trolejbusy, 

 rowery, które wcale nie muszą być własnością poruszających się po drodze. 

Od pewnego czasu powstał trend tworzenia miejskich sieci rowerowych. 

Do najciekawszych przykładów należy Szczeciński rower miejski czy np. 

Warszawski, dodatkowo występują również w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, 

Wrocławiu, Lublinie. Duże zagęszczenie stacji rowerowych umożliwia 

wypożyczenie dwukołowca niemal na każdym większym placu, osiedlu w 

mieście. Dodatkowym atutem jest atrakcyjna taryfa, np. w przypadku 

Szczecińskiego BikeS pierwsze 20 minut jest za darmo, dzięki czemu z osiedla 

można dojechać rowerem do punktu przesiadkowego na autobus, tramwaj, 

całkowicie bez kosztowo i przesiąść się następnie na komunikację miejską. 

Plusem, takich rowerowych sieci, jest spopularyzowanie dwukołowców 

w dużych aglomeracjach miejskich, 

 ruch pieszy, który jest aktywowany poprzez tworzenie deptaków i atrakcyjnych 

miejsc dla pieszych często kosztem ruchu drogowego, np. ulica Jagiellońska 

w Szczecinie. W takich strefach ogranicza się prędkość czterokołowców do 

30km/h. 

 

                                                 
6 Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście…, op.cit. 
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Źródło: www.bikes-srm.pl 

 

 Innymi czynnikami wpływającymi na wzrost popytu na korzystanie z transportu 

zbiorowego mogą być: nowoczesny i utrzymany należycie tabor, centra przesiadkowe 

ze skomunikowanymi połączeniami, atrakcyjne ceny biletów, szybki czas przejazdu, 

dodatkowe usługi (np. WI-FI), a także stworzenie wspomnianego wcześniej 

intermodalnego systemu biletowego.  

 

Zintegrowana taryfa na przykładach dużych aglomeracji w Polsce i w 

Europie 

 Proces integracji w transporcie miejskim w Polsce trwa zbyt długo, przez 

co zniechęca potencjalnych klientów do korzystania z usług transportowych 

proponowanych przez zarządy miast. Przykładem miasta ze zintegrowaną taryfą 

w transporcie miejskim jest aglomeracja berlińska. Organizatorem przewozów jest 

Berliner Verkehrsbetriebe (w skrócie BVG), który oferuje usługi transportowe przy 

udziale autobusów, tramwajów, kolei naziemnej i podziemnej. Oczywistym faktem jest 

to, że BVG jest organizatorem jak i jednym z kilku przewoźników na terenie aglomeracji 

berlińskiej.  

 Komunikacja w aglomeracji podzielona jest na trzy strefy: 

 strefa A - śródmieście, ograniczone okrężnym przebiegiem trasy kolejki 

miejskiej, tzw. Ringiem (łącznie ze stacjami Ringu) 

 strefa B  - poza Ringiem do granic administracyjnych miasta 

 strefa C - podmiejskie miejscowości (w Brandenburgii), do których dojeżdża 

szybka kolej miejska S-Bahn: Schönefeld (lotnisko), Königs Wusterhausen, 

Erkner, Strausberg, Bernau, Oranienburg, Hennigsdorf, Potsdam, Teltow, 

Blankenfelde. 

 Każda z tych stref opiera się na innym cenniku biletów,  wyjątek stanowią  

bilety, które umożliwiają przejazd we wszystkich trzech strefach. Cena jest odpowiednio 

wyższa. Dzięki takiej taryfie mieszkańcy nie muszą się obawiać, że wsiadają do pojazdu 

innego przewoźnika z inną taryfą. Integracja taryfowa wraz ze strefą ograniczającą stare 

samochody w centrum (Umweltschutz Zone) przynoszą korzyści efektu skali. Skutkuje 

to wzrostem liczby pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej i równocześnie 

spadkiem  samochodów na drogach, a co za tym idzie,  obniżeniem kosztów 

            Rysunek 1  Stacja rowerowa BikeS - ulica Wyszyńskiego w Szczecinie 
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zewnętrznych związanych z transportem drogowym
78

.  

 Kolejnym miastem, które należy wziąć za idealny przykład integracji taryfowej 

jest Wiedeń – stolica Austrii. Nie tak dawno mieszkańcy Wiednia chwalili się faktem, że 

w mieście liczba biletów okresowych przerosła liczbę zarejestrowanych samochodów. 

Jest to o tyle interesujące, gdyż stolica Austrii uważana jest za jedno z lepszych miast do 

życia w Europie. Większość wiedeńczyków stać na samochód, jednak rezygnują z niego 

na rzecz roweru lub transportu miejskiego. Ciekawostką w Wiedniu są różne ulgi w 

taryfie biletowej np. dla dzieci i młodzież do 15 roku życia, gdzie w okresie świąt, ferii 

czy niedziel podróżują  bezpłatnie. Szeroka dostępność biletów poprzez automaty, zakup 

u kierowcy, w kioskach czy on-line powoduje, że przeciętny wiedeńczyk nie martwi się 

tym gdzie może zakupić bilet.  

          Źródło : www.pl.wikipedia.org/wiki/SGP/Lohner_E1#/media/File:Lijn262002.jpg   

 

Komunikacja w Wiedniu składa się z wysoko rozwiniętej pod względem 

technologicznym sieci metra U-Bahn, autobusów, kolei miejskiej oraz tramwajów 

do których należą nowoczesne tramwaje Siemens Ulf oraz legendarne tramwaje Lohner 

E1 (spotykane też w Krakowie, a dodające uroku wiedeńskim ulicom)
9
. 

   

Opisując integrację taryfową należy napisać o polskich miastach, które aktualnie działają 

bardzo aktywnie w tym zakresie.  Przykładem miasta z jednolitą taryfą biletową jest 

Warszawa. W stolicy organizatorem jest ZTM, na zlecenie którego wielu przewoźników 

wykonuje przewozy regularne na liniach autobusowych, tramwajowych, kolei miejskiej 

(SKM), a także metra. Jednolita taryfa biletowa umożliwia podróżowanie po Warszawie, 

jak i po okolicznych miejscowościach, np. Sulejówek (dojazd SKM). Podział zakłada 

dwie strefy, które wyznaczają przystanki graniczne. Podobnie jak w Berlinie, gdy 

pasażer chce poruszać się po obydwu strefach musi zapłacić drożej za bilet. 

Komunikacja miejska intensywnie się rozwija poprzez budowę nowych linii 

                                                 
7 www.bvg.de (dostęp 1.04.2016) 
8 http://berlin-vel.pl/cennik-komunikacji-miejskiej (1.04.2016) 
9 www.wien.info/pl/travel-info/transport (dostęp 2.04.2016) 

Rysunek 2. Lohner E1 na ulicach Wiednia 
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tramwajowych, linii metra oraz odnawianie bazy autobusowej (w tym autobusy 

elektryczne). Nowoczesna i rozwijająca się komunikacja jest niewątpliwie zachętą 

do korzystania, a tym samym omijania korków. Mimo że liczba samochodów nie spada 

tak gwałtownie, jak w miastach europejskich, jest to na pewno oznaka, że należy robić 

więcej w tym kierunku. Kolejnym krokiem powinno być wprowadzenie zielonych stref, 

blokujących pojazdy, które znacznie zanieczyszczają środowisko z powodu wieku. To 

już należy do władz Warszawy, jednak na uwagę zasługuje tak zbudowany system. Nie 

ma również problemów z nabyciem biletów, ponieważ są one dostępne w automatach 

biletowych, kioskach i innych punktach sprzedaży
10

. 

 W dzisiejszych czasach istnieje trend do zamieszkiwania na przedmieściach 

miast. Idealnym przykładem takiego regionu jest aglomeracja szczecińska, która 

błyskawicznie się rozszerza na przestrzeni ostatnich lat. Widoczny jest gwałtowny 

wzrost  liczby mieszkańców w miejscowościach takich jak: Dobra Szczecińska, 

Mierzyn, Goleniów, Warzymice czy Przecław. Jest to spowodowane występowaniem 

parków przemysłowych, jak i atrakcyjnych terenów do zamieszkania. W ostatnich latach 

wdraża się usprawnienia, które powodują, że transport miejski staje się bardziej 

dostępny dla osób zamieszkujących poza granicami miasta. Od 1 stycznia 2015r 

wprowadzono autobusy miejskie wraz z taryfą ZDiTM do gminy Dobra. Ma to na celu 

zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z komunikacji miejskiej jak i 

obniżenie koszty podróży. Plusem takiej integracji taryfowej są niższe ceny przejazdu, 

ponieważ kupujemy bilet tylko u jednego organizatora jakim jest ZDiTM Szczecin. 

Taryfa w obszarze metropolitarnym Szczecina jest ograniczona do jednej strefy przez to 

jest bardziej korzystna finansowo. Obejmuje ona miejscowości: Szczecin, Police, 

Mierzyn, Dobra, Lubieszyn, Kołbaskowo, Przecław. W dalszych planach jest również 

poszerzenie taryfy o miasto Gryfino. Wszystko wskazuję na to, że tak się stanie od 1 

stycznia 2017, gdyż w gminie Gryfino z końcem roku skończy się umowa na przewóz 

pasażerów  liniami - 1, 1A, 1B oraz 2. Dąży się do utworzenia kolei metropolitarnej, 

jaką jest SKM. Działania te są podyktowane ograniczeniem ruchu samochodowego oraz 

zwiększaniem atrakcyjności transportu miejskiego. Taryfa biletowa dzieli się na linie 

zwykłe oraz pośpieszne.  

                                                 
10 www.ztm.waw.pl (dostęp 2.04.2016) 
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Rysunek 3. Newag Impuls należący do województwa zachodniopomorskiego 

Źródło:www.upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/ED_78_001_Impuls_Krzy

z.jpg 

 

Dystrybucja biletów odbywa się poprzez wiele kanałów sprzedaży, dostępne są  w 

kioskach, automatach biletowych, możliwy jest również zakup on-line. Na przestrzeni 

lat wprowadza się różne działania, aby integracja ta  poszerzyła się i była bardziej 

spójna. 

 Kolejnym tego przykładem jest współpraca ze spółką Przewozy Regionalne 

na terenie miasta Szczecina. Podczas dużych imprez jak np. regaty The Tall Ships Races, 

czy podczas remontów, np. odcinka Wyszyńskiego – Basen Górniczy, w tym czasie 

honorowane są bilety komunikacji miejskiej.  

Występuje to na trasach : 

 A1 – Szczecin Główny – Szczecin Zdunowo, 

 A2 – Szczecin Główny – Szczecin Załom,  

 A3 – Szczecin Główny – Szczecin Podjuchy. 

 Wówczas można podróżować na biletach jednorazowych oraz miesięcznych, 

natomiast pracownikom komunikacji miejskiej przysługują przejazdy bezpłatne 

(na podstawie legitymacji okazanej konduktorowi)
1112

. W tabeli 1. podane zostały 

główne zalety i wady integracji systemu biletowego. 

 

Tabela 3 Zalety i wady integracji systemu biletowego 

ZALETY WADY 

Dla pasażerów: 

 Ułatwienie dostępności różnych 

środków transportu w regionie dla 

pasażerów, 

 Obniżenie kosztów przejazdu, 

 Wzrost cen pojedynczego 

przejazdu na krótszych 

odległościach, 

 

                                                 
11 www.zditm.szczecin.pl (dostęp 2.04.2016) 
12 www.mkm.szczecin.pl (dostęp 2.04.2016) 
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 Lepsza organizacja przewozów 

pasażerskich w regionie, 

 Rozwój inteligentnych systemów 

informacji pasażerskiej, 

 Polepszenie jakości środków 

transportu zbiorowego w regionie, 

poprawienie jakości infrastruktury 

punktowej (np. stworzenie 

większej ilości tzw. węzłów 

przesiadkowych) i liniowej 

(remonty istniejących już dróg 

transportowych), 

 Ułatwienie dla turystów, 

 Uproszczenie systemu (np. 

łatwiejsze pozyskiwanie biletów, 

bardziej przystępne uzyskiwanie 

informacji, itp.). 

Dla organizatorów transportu: 

 Wzrost popularności transportu 

zbiorowego, 

 Może prowadzić też do rozwoju 

inteligentnych systemów 

informacji pasażerskiej, 

 Promocja dla przewoźników, 

 Wykorzystanie mniej rentownych 

tras, wykorzystanie nie używanych 

środków transportu (np. otwarcie 

nowej linii kolejowej, 

tramwajowej, więcej dostępnych 

możliwości dojazdu – większa 

efektywność wykorzystania 

istniejących). 

 

 Problemy z pozyskaniem 

środków finansowych na 

budowę nowych tras, węzłów 

transportowych, przebudowę, 

rewitalizację, czy pozyskanie 

nowoczesnego taboru wysokiej 

jakości, 

 Wysoka złożoność organizacji 

systemu, 

 Duży nacisk na ścisłą 

współpracę wszystkich 

podmiotów zaangażowanych w 

świadczenie usług transportu 

zbiorowego. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Wprowadzenie jednolitej taryfy i integracji w transporcie miejskim nie jest 

zadaniem łatwym, po drodze czekają władze miast różnego rodzaju utrudnienia, jak 

i długie negocjacje z gospodarzami sąsiadujących miasteczek. W przypadku, gdy władze 

nie wyrażają zainteresowania, proces ten staje się dużo dłuższy. Wraz z upływem czasu 

społeczeństwo staje się coraz bardziej zmotoryzowane, a kongestia i inne koszty 

zewnętrze rosną.  

 

Podsumowanie 
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Wprowadzenie zintegrowanego systemu biletowego w dużych aglomeracjach 

wpisuje się w politykę transportową Unii Europejskiej. Z jednej strony rozwiązuje 

problem z dostępnością do transportu zbiorowego, który jest bardziej przyjazny dla 

środowiska naturalnego i życia człowieka, a także wpływa na większą kontrolę nad 

kosztami – podmioty tworzące ten system muszą przykładać dużą uwagę do podziału i 

rozkładu kosztów pomiędzy siebie jak również wszystkich uczestników ruchu 

miejskiego. Z drugiej strony zaś taki system wpływa na polepszenie interoperacyjności 

regionów, a w konsekwencji, w idealnym założeniu, że wszystkie duże ośrodki miejskie 

wprowadzą taki system, transport w skali całego kraju niezmiernie zyskuje. Oczywiście 

stworzenie efektywnego, zintegrowanego biletu wymaga od władz miasta i okolic wiele 

wysiłku. Aby zapewnić sprawnie funkcjonujący system organizatorzy muszą wnieść nie 

małą sumę nakładów finansowych. Szczególnie istotna jest też współpraca pomiędzy 

nimi. Najważniejszym problemem wydaje się jednak cena, która w związku z 

poniesionymi kosztami, może wzrosnąć. Jednak na podstawie podanych przykładów, 

pomimo wzrostu cen biletów w niektórych przypadkach, można zauważyć, że 

zintegrowana taryfa jest jednym z wielu narzędzi, które mogą pozytywnie wpłynąć na 

popularność i ciągły rozwój transportu zbiorowego w miastach. 
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INTEGRATED TARIFF AS AN INSTRUMENT OF MODERN 

POLICY OF SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT 

Summary: Article gives the main propositions of modern transport policy and presents the idea of 

exploiting integrated tariff in urban agglomeration as one of its instrument. The purpose of the 

article is attempt to answer the question of whether this conception is real and effective and in 

accordance with idea of sustainable urban transport. Also, article presents examples of existing 

solutions in several cities in Europe and in Poland together with their good and bad sides. 

Key words: transport policy, urban mobility, integrated tariff 
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Marta Baszczyk 

Marta Baszczyk – Usługi dedykowane oferowane przez sektor transportu, spedycji i logistyki 

USŁUGI DEDYKOWANE OFEROWANE PRZEZ SEKTOR 

TRANSPORTU, SPEDYCJI I LOGISTYKI 

Streszczenie 

Celem artykułu jest charakterystyka usług dedykowanych dla określonych sektorów rynku. 

Artykuł przedstawia krótką charakterystykę branży odzieżowej, e-commerce i motoryzacyjnej. 

Artykuł wyjaśnia również, jakie przedsiębiorstwa są liderami w dziedzinie usług dedykowanych. 

 Słowa kluczowe: transport, logistyka, usługi dedykowane 

Wprowadzenie 

 Wiele czynników powoduje zmiany w sektorze transportu. Jedną z takich 

determinantów jest globalizacja. Można ją definiować, jako ciągły proces, dzięki 

któremu możliwa jest integracja krajowych, jak i regionalnych rynków w jeden, wielki 

globalny rynek produktów, usług, czy kapitałów
1
. Szybszy przepływ materiałów, dóbr, 

który wywołuje globalizacja, sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw produkcyjnych 

funkcjonujące w konkretnych sektorach rynku, wymaga od firm transportowych 

nowoczesnych rozwiązań. Przewoźnicy oferują wiele takich rozwiązań, jednymi z nich, 

są usługi dedykowane. 

 

Usługi dedykowane dla branży odzieżowej 

 Usługi dedykowane  to usługi, które tworzone są z myślą o konkretnej branży. 

Należy jednak pamiętać, że nie każda firma może sobie pozwolić na kupno takiego  

rozwiązania (zazwyczaj  te „szyte na miarę” są dużo droższe, ze względu na ich 

indywidualizację), a także nie każde przedsiębiorstwo go potrzebuje (zazwyczaj 

decydują się na nie klienci, którzy charakteryzują się dużą produkcją). Z tego typu usług 

chętnie korzystają także firmy, które działają w branży odzieżowej.  

Branża odzieżowa jest specyficznym rynkiem. Dla operatorów logistycznych, 

czy przedsiębiorstw transportowych, obsługa tego sektora jest trudna. Wprawdzie, nie 

wymaga on specjalnych warunków przechowywania produktów, tak, jak na przykład,  

branża farmaceutyczna, a także nie ma potrzeby starania się o specjalne pozwolenia, 

kiedy ma się do czynienia z przewozami towarów typu ADR, jednak podmioty, 

decydujące się na obsługę przedsiębiorstw odzieżowych muszą posiadać bardzo dobrze 

rozwinięte zaplecze logistyczne, które zapewni odpowiedni poziom jakości produktów 

                                                 
1B. Liberska, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, 2002, s. 18. 
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na drodze od magazynu do punktu sprzedaży. Innymi czynnikami, które charakteryzują 

tę branżę są
2
:  

 duże wahania popytu w ciągu roku,  

 duże rozproszenie punktów dostaw, 

 odpowiedni czas realizacji dostaw do wyżej wspomnianych punktów (zazwyczaj 

następuje to w nocy, w godzinach porannych, wtedy, kiedy centra handlowe są 

jeszcze zamknięte), 

 branża podlega ciągłym zmianom trendów, ze względu na zmieniające się 

preferencje konsumentów, którzy dokonują zakupów ubrań,  

 następuje znaczne skrócenie cyklu życia produktów, dane kolekcje są krótkie, 

chociaż pojawiają się one często.  

Czynniki te muszą być brane pod uwagę przez firmy, które działają dla przedsiębiorstw 

sektora odzieżowego, po to, żeby zapewnić odpowiedni poziom obsługi. Aby było to 

możliwe, operator logistyczny musi planować przyszłe potrzeby nabywcy, wraz ze 

swoim klientem. Wiąże się z tym konieczność dostosowania zaplecza logistycznego do 

różnych zwyczajów konsumentów branży odzieżowej. Operator, który ją obsługuje, jest 

więc nie tylko dostawcą dóbr, ale także ważnym ogniwem w całym łańcuchu dostaw.  

 Wraz z odbiorcą usługi, planuje cały proces dostaw produktów, tak aby był on 

efektywny i szybki. Poprzez odpowiednio zorganizowany łańcuch dostaw, firma 

produkująca ubrania może uzyskać przewagę nad konkurentami. W Polsce głównymi 

przedsiębiorstwami, które działają na rynku są LPP S.A (w ramach, którego działają 

takie marki jak Mohito, Reserved, czy Cropp) oraz Inditex S.A (właściciel, między 

innymi, sklepów Pull&Bear, Zara, Bershka). Oba podmioty posiadają w wielu krajach 

salony sprzedaży, choć LPP to firma polska, natomiast Inditex ma swoją główną 

siedzibę w Hiszpanii. O sile tych spółek decyduje przede wszystkim szeroki wachlarz 

usług oraz liczba marek, które wchodzą w ich skład i są obecne na rynku. Wcześniej 

wymienione podmioty nie ograniczają się tylko do sprzedaży towarów pod jednym 

brandem, poszerzają ciągle swoją ofertę, aby zaspokoić potrzeby konsumentów. Dzięki 

temu możliwe jest osiągniecie korzyści skali, co oznacza obniżenie kosztów zakupu 

materiałów niezbędnych do wyprodukowania odzieży, a także redukcja kosztów 

związanych z konkretnymi zadaniami i procesami
3
. Nie byłoby to możliwe bez firm 

branży TSL - zapewniają one odpowiednią flotę do transportu odzieży oraz personel, 

dzięki któremu możliwa jest obsługa zamówień. Operator musi mieć także dobrze 

rozwiniętą sieć logistyczną, wraz z odpowiednio przystosowaną powierzchnią do 

składowania odzieży
4
. Przykładem takiego operatora jest Spedimex. Dla branży 

odzieżowej wydzielił specjalną strefę magazynową, w której są składowane ubrania. 

Znajduje się w niej także park maszynowy, który ułatwia realizację procesów mających 

miejsce w tej strefie. Sama strefa jest podzielona na kilka obszarów. W obszarze 

składowania ubrań w pozycji wiszącej, znajdują się  regały statyczne oraz odpowiedni 

                                                 
2 Usługi dedykowane dla branży fashion, TSLbiznes, 2013, nr 2. 

3 Nie tylko w „ sieciówce”, TSLbiznes, 2013, nr 2. 

4 Usługi dedykowane dla branży fashion, TSLbiznes, 2013, nr 2. 
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system, dzięki któremu jest możliwość przesuwania produktów bezpośrednio do 

samochodów ciężarowych, które będą przewozić towary. W ten sposób, redukowane jest 

ryzyko pojawienia się  zagnieceń ubrań, zabrudzeń i innych wad wyprodukowanych 

ubrań. Ponadto, do przewozu wykorzystuje się drążki, w na których wiesza się ubrania - 

dzięki temu powierzchnia w samochodzie jest maksymalnie wykorzystana, a same 

ubrania nie gniotą się, co wpływa na ich jakość. Przykładowe drążki przedstawia 

rysunek 1.  

 
Rysunek 1. Przykład transportu odzieży na wisząco.   

Źródło: www.trucks.com (03.06.2016) 

 Operatorzy z branży TSL, oferują usługi dedykowane sektorowi tekstylnemu 

także w zakresie magazynowania i przygotowania do wysyłki. Wyróżnia się tutaj
5
: 

 odświeżanie odzieży, 

 szczegółową kontrolę jakości produktów, 

 dołączanie etykiet informujących o cenie danego towaru, 

 zakładanie koralików z rozmiarem,  

 zawieszanie loga klienta, 

 prasowanie ubrań. 

Towar, dzięki funkcji prasowania i odświeżania, może być od razu wystawiony do 

ekspozycji. W ten sposób sklep nie musi wykonywać tych czynności na magazynie, 

ubrania szybciej trafiają na półki. Prasowanie i odświeżanie odzieży odbywa się 

wieloetapowo i dostosowane jest do typu odzieży.     

 Kolejnym funkcją dedykowaną dla sektora tekstylnego, jest szczegółowa 

kontrola jakości produktów. Dotyczy ona,  na przykład:  

                                                 
5 Ibidem. 

  

http://www.trucks.com/
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 sprawdzenia zgodności wymiarów, 

 kontroli wad towarów, jak zagniecenia, 

 kontroli wad opakowania, 

 kontroli koloru, 

 sprawdzenia opisu na etykietach,  

 kontroli zgodności składu surowcowego z dokumentami.  

Przy wielu pozycjach asortymentowych, ważny jest także system zarządzający pracą 

magazynu, dopasowany do szerokiej gamy produktów klientów. Należy wspomnieć, że 

firmy produkujące ubrania oferują nie tylko odzież, ale i dodatki - buty, torebki, 

biżuteria, portfele. System taki ma za zadanie odpowiednią alokację danego artykułu na 

odpowiednim regale, aby móc potem go łatwo zlokalizować. Dzięki temu,  można 

zminimalizować ryzyko pomyłek w procesie przygotowań zamówień. Jest to ważne, 

ponieważ można dzięki temu zredukować koszty obsługi zamówień. Człowiek, przy 

takiej różnorodności towaru, nie mógłby odpowiednio skompletować zamówienia.  

 Operatorzy obsługujący branżę odzieżową, zapewniają też usługi dedykowane 

po opuszczeniu magazynu przez odzież. Koncentrują się oni głównie na zrealizowanie 

dostawy w określonym przez dane centra handlowe, czasie.  Nie jest to proste zadanie - 

tak jak wcześniej wspomniano, punktów dostaw jest wiele i są one rozproszone w 

różnych regionach, dlatego firmy transportowe muszą mieć odpowiednią flotę, aby 

zapewnić wysoki poziom obsługi swoich klientów. Oferują one także pomoc przy 

rozładunku towaru, obsługę transferów między poszczególnymi  sklepami, realizację 

zwrotów, obsługę wszelkich akcji mających na celu promocję produktów, czy transakcje 

typu   e-commerce. Warto wspomnieć, że operatorzy coraz częściej sami proponują 

rozwiązania przyspieszające procesy przygotowania i wysyłki towarów, ponieważ sami 

w nich uczestniczą i wiedzą, jakie zadania można szybciej wykonać
6
. 

 

Usługi dedykowane branży e-commerce 

 Przedsiębiorstwa z sektora TSL coraz częściej konkurują ze sobą o klientów 

działających w branży e-commerce. Przykładem usług dedykowanych, stworzonych dla 

przedsiębiorstw działających w Internecie,  jest opracowanie przez firmę kurierską DPD 

dla angielskiej firmy Asos, systemu komunikacji z klientami. Działanie tego rozwiązania 

można przedstawić w trzech punktach: 

 Konsument opłaca zamówienie. 

 Dwanaście godzin przed wysyłką zostaje wysłana informacja o dacie dostawy.  

 Kurier przywozi paczkę o ustalonej godzinie.  

Informacja o dokładnej dacie oraz godzinie dostawy, wysyłana jest albo na adres email, 

albo na specjalnie stworzoną aplikację na smartfony.   

 Przy tworzeniu systemu, pomyślano o dodatkowych opcjach,  po to aby był on 

bardziej przyjazny konsumentom robiącym zakupy w internetowym sklepie Asos. 

                                                 
6 Ibidem. 
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Wprowadzono m.in. funkcję zmiany terminu dostawy (za odpowiednią opłatą) a także 

miejsca (paczkę kurier może zostawić u sąsiada, w najbliższym oddziale DPD lub w 

bezpiecznym, określonym przez konsumenta miejscu)
7
. 

 Kolejnym przykładem przedsiębiorstwa z branży TSL jest następna firma 

kurierska, DHL, która oferuje swoje usługi dedykowane. Skierowane są one głównie do 

klientów indywidualnych, którzy korzystają z usług międzynarodowych, na przykład z  

punktów Service Point (są to automaty DHL). Korzyścią korzystania z takich automatów 

jest osobisty odbiór, w dowolnym momencie, przedmiotów pochodzących zza granicy, 

które zostały zakupione  w sklepach współpracujących z DHL. Automaty stoją głównie  

w większych miastach polskich, takich, jak
8
:  

 Warszawa, 

 Kraków, 

 Poznań, 

 Wrocław. 

Głównymi plusami takiego rozwiązania, jakie proponuje DHL są
9
;  

 bliskość użytkowników automatów (ma ich powstawać coraz więcej, w 

większych miejscowościach w Polsce), 

 szybkość oraz łatwość w obsłudze, 

 fakt, że użytkownik może odebrać przesyłkę w dowolnym czasie, 

 dobre umiejscowienie automatów- są one umieszczane głównie w budynkach, 

co jest bardziej wygodne dla użytkowników, nie muszą się oni martwić 

zmiennymi warunkami atmosferycznymi, choć może to być utrudnienie dla 

klientów mobilnych, 

 firma kurierska DHL przy projektowaniu tego rozwiązania    wzięła pod uwagę 

ochronę środowiska- automaty pobierają małą ilość energii elektrycznej do 

funkcjonowania 

 automaty są także bezpieczne pod względem użytkowania- wprowadzono 

odpowiednio zabezpieczony system identyfikacji klienta, jedną z jego funkcji 

jest elektroniczny podpis.  

Automaty DHL mogą być porównane pod względem funkcjonalności do paczkomatów 

konkurencyjnej firmy dostarczającej paczki, działającej w Polsce, Inpost. 

 Różnią się one zasięgiem działania - DHL Express oferuje swoje automaty dla 

przesyłek zagranicznych, natomiast Inpost, skupia się na przesyłkach krajowych i póki 

co, nie planuje wkraczać na rynek globalny.  

DHL zaoferowało także kompatybilne z automatami rozwiązanie, które nazywa 

się On Demand Delivery. Umożliwia ono śledzenie przesyłki, od momentu nadania jej 

przez nadawcę, do odebrania przez odbiorcę (daje także możliwość wyboru odbioru 

                                                 
7 F. Briggs, ASOS and DPD to launch ‘early warning’ delivery service, Dostępny w Internecie: 

www.retailtimes.co.uk/asos-dpd-launch-early-warning-delivery-service/ 
8 DH  Express z ofertą dla e-biznesu, Dostępny w Internecie: 

www.logistyka.net.pl/aktualnosci/logistyka/item/86938-dhl-express-z-oferta-dla-e-biznesu 

9Ibidem. 
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paczki  za pomocą automatu). Korzyści korzystania z tej usługi, to na przykład, funkcja 

zarządzania wszelkimi powiadomieniami  SMS, od momentu, gdy zagraniczny sklep, 

którego partnerem logistycznym jest DHL Express, nada przesyłkę a także możliwa jest 

zmiana adresu dostawy, jej czasu, czy forma doręczenia paczki. Klient, ma do wyboru 

kilka wariantów
10

:  

 odebranie swojej paczki międzynarodowej w punkcie Service Point lub 

wcześniej wspomnianym automacie,  

 zmianę daty dostarczenia paczki, 

 zmianę adresu dostarczenia przesyłki, 

 możliwość przechowania paczki w terminie do 30 dni. 

To rozwiązanie dla sektora B2C jest coraz bardziej powszechniejsze. DHL 

Express oferuje tą usługę w wielu krajach Europy, Azji, czy Ameryki Północnej. Ciągle 

wzrasta liczba osób, które chętnie wykorzystuje automaty DHL do odbioru przesyłki. 

Wcześniej wspomniana firma kurierska, przeprowadziła badania na temat usług 

przesyłek zagranicznych, które wykazały, że około 46% osób ankietowanych preferuje 

odbiór osobisty paczek z automatów, natomiast 45%  uważa za wygodniejszą formę 

powiadomień, SMS-y o aktualnej pozycji przesyłki
11

. Warto zaznaczyć, że takie 

rozwiązania, jak automaty, czy te zaoferowane przez firmę DPD, będą coraz 

powszechniejsze, ze względu na to, iż są to usługi wygodne w użytkowaniu, a dzięki 

Internetowi, klienci mają możliwość stałej kontroli nad transportowanym towarem.   

 Coraz więcej przedsiębiorstw z branży TSL, działających na polskim rynku, 

decyduje się na oferowanie wyspecjalizowanych usług. Gefco, Delta Trans, czy polska 

firma Adampol, specjalizują się we współpracy z firmami branży motoryzacyjnej, która 

jest wymagająca pod względem obsługi. Wiele z tych przedsiębiorstw wymaga 

specjalistycznego sprzętu do transportu komponentów, należy mieć także na uwadze, że 

są one delikatne i drogie. W razie uszkodzenia towaru podczas przemieszczania, firmy 

przewożące muszą płacić duże odszkodowania. Mimo tego, coraz więcej spółek 

decyduje się na obsługę sektora motoryzacyjnego. Obok standardowych usług, 

świadczone są także te niszowe, wyspecjalizowane, takie jak
12

:  

 specjalistyczny tabor do przewozu komponentów i samochodów, 

 usługi typu co-manufacturing świadczone na rzecz producentów 

motoryzacyjnych,  

 możliwość składowania, np. części, w specjalnych centrach, 

 usługi świadczone na rzecz dealerów samochodowych, 

 obsługa dużych kontraktów ze wszelkimi naprawami, homologacją, testami a 

także obsługą finansowo- leasingową. 

Dla wielu z firm, obsługa logistyczna branży motoryzacyjnej ma bardzo duże znaczenie,      

ze względu na to, że firmy z tego sektora stawiają na długoletnie kontrakty i partnerstwo,  

dzięki czemu łatwiej przetrwać na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest branża TSL.  

                                                 
10 Ibidem. 

11Ibidem. 

12 M. Zysińska, Kierunki rozwoju firm TSL w okresie kryzysu gospodarczego, Logistyka, nr 3. 



343 

 

Podsumowanie 

 Usługi dedykowane poszczególnym branżom zyskują coraz większe 

zainteresowanie, zarówno ze strony klientów poszczególnych sektorów rynku, a także 

przedsiębiorstw TSL. Spółki z tego ostatniego segmentu rynku, prześcigają się w 

nowych rozwiązaniach, aby zdobyć nowych klientów. Usługi dedykowane są bowiem 

droższe od standardowych, co oznacza większy zysk. Z kolei klienci wybierający takie 

usługi nie zawsze wiedzą, jaką firmę wybrać, dlatego na rynku pojawiają się 

przedsiębiorstwa, które selekcjonują firmy oraz oferowane przez nich usługi. Istotną rolę 

odgrywa także Internet, dzięki któremu możliwa jest stała kontrola przepływu towarów. 

To nie jedyny plus - rynek e-commerce to stale rozwijająca się branża, dająca 

przedsiębiorstwom TSL możliwość pozyskiwania nowych klientów,  czyli nowy rynek 

zbytu ich rozwiązań, dlatego można wnioskować, że rola Internetu będzie ciągle 

wzrastać.  
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SERVICES DEDICATED OFFERED BY MARKET OF 

TRANSPORT, FORWARDING TRADE AND LOGISTICS 

Summary: The purpose of the article is to characterize the services dedicated for the sectors of the 

market. Moreover, article presents short characteristic of clothing industry, e-commerce 

and automotive branch. Also, article explains, what companies are leaders  in the field of services 

dedicated. 
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Konrad Henryk Bachanek 

Konrad Henryk Bachanek – Publiczny transport zbiorowy jako kluczowa determinanta warunkująca zrównoważony rozwój w aspekcie koncepcji 

Smart City 

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY JAKO KLUCZOWA 

DETERMINANTA WARUNKUJĄCA ZRÓWNOWAŻONY 

ROZWÓJ W ASPEKCIE KONCEPCJI SMART CITY 

 
Streszczenie: W artykule ukazano problem mobilności w zurbanizowanych obszarach miejskich. 

Analiza i ocena stanu funkcjonowania miast, stała się dziś priorytetowym kierunkiem badawczym 

na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju transportu. Pogłębiający się proces urbanizacji 

spowodował, iż powszechnym stał się problem zjawiska kongestii na polskich drogach i brak 

mobilności. Działalność konsumentów aglomeracji miast negatywnie wpłynęła również na stan 

środowiska naturalnego. Z nadzieją na zmianę wewnątrz strukturalną obszarów miejskich zaczęto 

stosować praktyczne metody nowo powstałej koncepcji Smart City w europejskich 

zurbanizowanych obszarach miejskich, których głównym założeniem stała się eliminacja 

indywidualnych środków transportu na rzecz proekologicznego publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

Słowa kluczowe: Smart City, logistyka miejska, mobilność, transport, zrównoważony rozwój 

Wprowadzenie 

Nie budzi wątpliwości teza, że współcześnie, na początku drugiej dekady XXI w., w 

dobie powszechnej globalizacji gospodarki światowej i zaawansowanych procesów 

integracyjnych w wielu regionach świata, transport jest kluczowym czynnikiem 

nowoczesnej gospodarki
1
. Zadaniem współczesnych miast jest nieustanne dążenie do 

zapewnienia wysokiej jakości życia, w tym także zaspokajania potrzeb mieszkańców 

dotyczących spójnych systemów transportowych. Obszary aglomeracyjne nastawione są 

głównie na  usuwanie barier we wszystkich gałęziach transportu, tworząc prawidłową 

politykę transportową. Przed zurbanizowanymi obszarami miejskimi stoi dziś ogromne 

wyzwanie dotyczące poprawy jakości życia mieszkańców, przy jak najniższej degradacji 

środowiska naturalnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Coraz bardziej 

powszechny problem funkcjonowania miast powoduje, iż stosują one nowe rozwiązania 

w zakresie proekologicznej rewitalizacji poprzez poprawę infrastruktury, wzrost 

mobilności oraz eliminację chronicznej kongestii na drogach. Dąży się do implementacji 

nowo powstałej koncepcji Smart City, która stosowana jest w wielu krajach europejskich 

i zakłada, iż miasta zarządzane będą w sposób ekologiczny oraz nowoczesny z 

wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych, zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju 

                                                 
1 B. Pawłowska, Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 115. 
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Urbanizacja jako proces warunkujący rozwój transportu w 

zurbanizowanych obszarach miejskich 

Proces urbanizacji przyczynił się do powstawania wielkich aglomeracji 

miejskich, czy metropolii. D. Szymańska uważa, iż ,,ziemia stała się planetą miast”
 2

. 

Miasta stały się głównym ośrodkiem funkcjonowania ludzi w życiu społecznym, 

politycznym i gospodarczym. Urbanizacja prowadzi do rozwoju obszarów miejskich 

wraz z jej zabudową oraz wzrostem liczny ludności żyjącej w miastach lub przyjmującej 

miejski tryb życia. Wieloaspektowość i wielorakość zależności zarówno w życiu 

społecznym, ekonomicznym, gospodarczym, prawnym czy technicznym wnosi do nauki 

różne przemyślenia na temat procesu urbanizacji. Według W. Kusińskiego urbanizacja 

jest procesem społeczno-ekonomicznym, który polega głównie na koncentracji ludności 

i wielce zróżnicowanej działalności ludzkiej w obrębie niewielkich obszarów, 

intensyfikacji tej działalności, powstawaniu złożonych form osadniczych (aglomeracji) 

oraz nieustającemu rozprzestrzenianiu się miejskiego stylu życia i miejskiego stylu 

wartości
3
. Urbanizacja obszarów aglomeracyjnych przyczyniła się do szybkiego rozwoju 

zarówno w aspekcie terytorialnym jak i osadniczym, wielu obszarów miejskich. Na 

pozór pozytywnie wyglądająca sytuacja rozwojowa miast nie przyniosła wartości 

dodanej dla polityki transportowej zurbanizowanych obszarów miejskich. Nieustannie 

rozwijająca się motoryzacja indywidualna stała się problemem nie tylko dla miast ale 

również dla jej mieszkańców. Zurbanizowane obszary miejskie zaczęły dążyć do 

eliminacji zewnętrznych kosztów transportu poprzez stworzenie polityki transportowej, 

która uwzględniałaby kierunki zmian względem poprawy świadomości mieszkańców i 

ograniczenia indywidualnych środków transportu na rzecz komunikacji zbiorowej. 

 

Polityka transportowa kluczem do efektywnego funkcjonowania 

obszaru społeczno-gospodarczego kraju 

 W odniesieniu do transportu przesłanką prawidłowego rozwoju i 

funkcjonowania tego działu gospodarki narodowej jest polityka transportowa. W 

literaturze przedmiotu terminologia polityki transportowej nie jest jednolicie 

definiowana. W ogólnym rozumieniu A. Predöhl politykę transportową określa jako 

,,kształtowanie transportu przez publiczno-prawne organizacje i instytucje”
4
. Według 

autora, polityka transportowa ma na celu dostosowanie proporcji rozwoju transportu do 

potrzeb wynikających z założeń ogólnego rozwoju gospodarki narodowej oraz 

pobudzenie rozwoju gospodarczego w określonym kierunku. Z kolei według F. Bissinga, 

na politykę transportową wpływa ,,całokształt oddziaływań państwa na proces 

przewozowy w celu zachowania jedności transportu
5
. Jedność transportu zachowana jest 

wówczas, gdy podział zadań przewozowych pomiędzy gałęzie transportu gwarantuje 

                                                 
2 D. Szymańska, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 8. 
3 W. Kusiński, Pojęcie i mierniki urbanizacji, Czasopismo Geograficzne, 1978, nr 4, s. 417. 
4 A. Predöhl, Verkehrspolitik,  Göttingen 1958, s. 7. 
5 F. Bissing, Verkehrspolitik, Einige Einfurung, Berlin 1956, s.1 
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realizację potrzeb przewozowych i jednocześnie odpowiada technicznym oraz 

ekonomicznym predyspozycjom poszczególnych przewoźników.  Współczesnym 

zadaniem polityki transportowej jest stworzenie warunków dla sprawnego, 

bezpiecznego, efektywnego ekonomicznie i przyjaznego ekologicznie, ograniczającego 

degradację środowiska, przemieszczania osób oraz ładunków. Głównym celem polityki 

transportowej jest przede wszystkim współtworzenie systemu transportowego, który 

będzie funkcjonował w harmonii ze środowiskiem i narastającą rzadkością (niedoborem) 

zasobów: energetycznych, materiałowych, kapitałowych i innych.  Prawidłowe 

wdrożenie polityki transportowej wpłwa na wykreowanie przyjaznego systemu 

transportowego miast, zgodnego ze zrównoważonym rozwojem transportu. Systemu, 

który nie stwarza żadnych niedogodności, problemów i jest przejrzysty do analizy. Jest 

to etyczny system, którego nie można odczuć, ale który stwarza możliwość do normalnej 

i niezauważalnej egzystencji oraz rozwoju obszaru społeczno-gospodarczego kraju, w 

której transport odgrywa kluczową rolę.   

 

Rola i znaczenie transportu w życiu społeczno-gospodarczym 

 Transport stanowi jeden z podstawowych elementów wpływających na 

konkurencyjność gospodarki jako dominujące ogniwo procesów logistycznych. Jest to 

podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub 

rzeczy
6
. Działalność transportowa umożliwia sprawne i efektywne funkcjonowanie 

każdego działu gospodarki narodowej i wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym 

poszczególnych regionów i państw stanowi czynnik intensyfikujący rozwój. Złe 

funkcjonowanie transportu ogranicza sprawną działalność wycinkową poszczególnych 

działów i gałęzi gospodarczych. Brak spójności między działalnością transportową a 

pozostałymi działami gospodarki narodowej osłabia ogólne możliwości rozwojowe. 

Rozwój transportu zbliża do siebie rynki, umożliwia zwiększenie produkcji, a więc 

warunkuje wzrost gospodarczy. Natomiast niedorozwój transportu może niekorzystnie 

wpłynąć na powstawanie wąskich gardeł w rozwoju państwa. Transport w gospodarce 

narodowej odgrywa rolę zarówno dawcy, jak i biorcy. Jako dawca transport spełnia trzy 

podstawowe zadania
7
: 

1. Transport jest instrumentem wymiany dóbr i usług. Odpowiedzialny jest za 

proces przemieszczania surowców, materiałów niezbędnych do produkcji oraz 

wyrobów gotowych do ostatecznych konsumentów. Umożliwia międzynarodową 

i krajową kooperację oraz specjalizację produkcji. Transport jest więc istotnym 

składnikiem procesu dystrybucji towarów, rozumianej jako proces przejścia 

towaru od producenta przez pośredników, aż do finalnego odbiorcy.  

2. Bierze czynny udział w wytwarzaniu produktu krajowego brutto. Uczestniczy 

w tworzeniu wartości dodanej przez inne działy gospodarki (transport własny 

przedsiębiorstw poza-transportowych). 

                                                 
6 Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1414). 
7 W. Grzywacz, Polityka Transportowa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005. 
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3. Jest jednym z głównych czynników lokalizacji produkcji i osadnictwa. 

Rozpatrując nową lokalizację dla działalności gospodarczej zawsze przeprowadza 

się rachunek opłacalności inwestycji, w którym koszty transportu odgrywają 

ważną rolę. Osadnictwo od najdawniejszych czasów było związane z przebiegiem 

szlaków transportowych. Stopień rozwoju transportu, kształt sieci transportowej 

oraz jego możliwości wpływają na zmiany terytorialnym rozmieszczeniu 

produkcji i osadnictwa.   

Transport w stosunku do gospodarki jest również biorcą, ponieważ korzysta z efektów 

produkcyjnych obcych działów gospodarki
8
. Staje się konsumentem taboru 

przewozowego, maszyn, sprzętu czy materiałów użytych do budowy infrastruktury 

transportowej, paliw i energii oraz pracy ludzkiej. Transport jest jedynym z głównych 

czynników umożliwiających funkcjonowanie i rozwój współczesnej gospodarki i 

społeczeństwa. Rola transportu wynika stąd, że jest on jednym z podstawowych 

elementów wpływających na konkurencyjność gospodarki jako dominujące ogniwo 

procesów logistycznych. Jednocześnie transport jest wyznacznikiem jakości życia 

społeczeństwa, dzięki takim swoim parametrom jak dostępność, niezawodność czy 

bezpieczeństwo. Schemat korelacji ról oraz zadań transportu w podziale na dawcę oraz 

biorcę przedstawiony został na rysunku 1. 

 

Rysunek 1 Podział transportu ze względu na jego rolę i zadania 

Źródło: opracowanie własne. 

Oceniając znaczenie transportu w życiu społeczno-gospodarczym, nie można 

nie dostrzegać również negatywnych aspektów działalności transportowej. Stąd istotne 

jest, aby dalszy rozwój transportu odbywał się według zasad zrównoważonego rozwoju. 

                                                 
8 Ibidem. 
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Publiczny transport zbiorowy, a zrównoważony rozwój 

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób 

wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, 

liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. Jest on podstawowym przedmiotem 

rozważań ekonomiki transportu miejskiego. Transport zbiorowy charakteryzuje się 

odmiennymi cechami, aniżeli transport indywidualny, który cechuje się specyficznymi 

warunkami komunikacyjnymi oraz brakiem regularności. Przewozy zbiorowe i 

indywidualne są względem siebie substytucyjne i komplementarne. Od odpowiedniego 

ukształtowania celów i zadań stanowionych przed poszczególnymi rodzajami transportu 

zależy poziom życia mieszkańców miast
9
. 

Podkreślić należy, iż substytucyjność przewozów zbiorowych i indywidualnych 

ma charakter subiektywny, wynikający z indywidualnej oceny właściwości usług 

transportu zbiorowego i indywidualnego. Zakres substytucyjności między obu rodzajami 

transportu nieustannie ewoluuje, ze względu na zróżnicowanie usług transportowych 

oraz stosowanie określonej polityki transportowej przez władze miasta
10

. 

Możliwość różnicowania strefy substytucji między transportem zbiorowym 

i indywidualnym powoduje występowanie luki substytucyjnej, wyrażającej istnienie 

substytutów o niedoskonałym charakterze i ukształtowanie się struktury rynku usług 

przewozowych w formie konkurencji monopolistycznej
11

. Zjawisko te przedstawione 

zostało na rysunku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 Strefa substytucji oraz luka substytucyjna między indywidualnym i 

zbiorowym transportem miejskim 
Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                 
9 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
10 W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, Warszawa 2002, s. 292. 
11 O. Wyszomirski , Transport miejski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008, s. 15. 
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Współcześnie do podstawowych środków transportu zbiorowego należą: 

- w transporcie lądowym szynowym:  

a) pociągi pasażerskie,  

b) zestawy trakcyjne, 

c) metro,  

d) tramwaj,  

- w transporcie lądowym kołowym:  

a) autobus, 

b) trolejbus, 

- w transporcie na wodach śródlądowych i morskich:  

   a) statek pasażerski, 

- w transporcie powietrznym:  

a) samolot pasażerski. 

 Publiczny transport zbiorowy jest najbardziej efektywny i przyjazny dla 

środowiska naturalnego. Aglomeracje miast walczą o swojego konsumenta, oferując mu 

najkorzystniejsze oferty transportowe, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

Zrównoważony rozwój to jeden z wielkich trendów przełomu XX i XXI wieku. 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju powstała pod wpływem społeczno-gospodarczo-

środowiskowego kryzysu, który w drugiej połowie XX wieku zaczął przybierać 

rozmiary globalne. Pojęcie zrównoważonego rozwoju po raz pierwszy zostało użyte 

podczas konferencji w Sztokholmie w 1972 roku, jednak nie zostało ono wówczas 

precyzyjnie zdefiniowane. 

Zgodnie z Europejską Fundacją Transportu i Środowiska (EFTE)
12

, 

zrównoważony rozwój definiuje się jako przemieszczanie, które zaspokaja potrzeby 

mobilności dzisiejszych pokoleń, dbając jednocześnie o stan środowiska, warunki życia 

oraz możliwości rozwoju gospodarczego przyszłych generacji, wyrażające udział 

transportu w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. 

Jednym  z elementów systemu miejskiego, determinującego jego ciągły i trwały 

rozwój, jest przyjazny dla potencjalnego pasażera podsystem komunikacji miejskiej. 

Zrównoważony rozwój w tej dziedzinie wpływa na atrakcyjność miast dla życia 

mieszkańców, ich aktywność zawodową, przyciąga turystów czy inwestorów oraz 

ogranicza negatywny wpływ funkcji transportowej na jakość lokalnego środowiska. 

Sprawny system komunikacji współtworzy również miasta otwarte i tolerancyjne 

poprzez likwidację barier włączenia w życie społeczno-gospodarcze osób 

niepełnosprawnych.  Wobec tak rozległego znaczenia komunikacji publicznej w 

procesach rozwoju miast, misją dla podmiotów odpowiedzialnych za obszar powinno 

być stworzenie takiego systemu komunikacji miejskiej, który będzie realną i pożądaną 

alternatywą wobec transportu indywidualnego. System komunikacji miejskiej zgodnie z 

                                                 
12http://ec.europa.eu/transport/strategies/facts-and-figures/putting-sustainability-at-the-heart-of-

transport/index_pl.html (z dn. 16.04.2016). 
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postulatami zrównoważonego rozwoju należy postrzegać w trzech aspektach: 

środowiskowym, ekonomicznym i społecznym, co zostało przedstawione na rysunku 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3 Aspekty zrównoważonego rozwoju 
Źródło: www.cobro.org.pl (z dn. 16.04.2016). 
 

  Aspekty zrównoważonego rozwoju przenikają się, często realizacja jednego 

celu powoduje pozytywne efekty w każdym wymiarze. Podejmowane działania muszą 

być zatem spójne, wymagają zintegrowanego podejścia, które umożliwi osiągnięcie 

wyraźnych efektów synergii z korzyścią dla każdego z obszarów. Ograniczenie 

negatywnych skutków środowiskowych będzie mieć miejsce w przypadku eliminacji 

zjawiska kongestii w zurbanizowanych obszarach miejskich, co można osiągnąć 

promując i zwiększając konkurencyjność komunikacji, zwłaszcza tramwajowej. 

Ograniczenie transportu indywidualnego, przyczyni się do poprawy stanu środowiska, 

zwiększenia efektywności sytemu komunikacji miejskiej (wyższy popyt) oraz poprawy 

jakości życia w miastach. Istotnym elementem jest tutaj również wkomponowanie 

infrastruktury tramwajowej w naturalny krajobraz miast, dzięki czemu zurbanizowane 

obszary miejskie nie tracą na atrakcyjności. Dotyczy to także polityki w zakresie 

tworzenia w miastach stref bez ruchu, stref ograniczonego ruchu oraz stref płatnego 

parkowania. Funkcjonowanie transportu (w tym jego poszczególnych gałęzi), ma 

degradacyjny wpływ na środowisko oraz zużycie nieodnawialnych źródeł energii.  

  Obecnie dąży się do wyeliminowania negatywnych skutków funkcjonowania 

miast, a w tym poprawy mobilności miejskiej i stanu środowiska naturalnego poprzez 

implementację początkującej w Polsce koncepcji Smart City.  

 

 

 

 



 

352 

 

Implementacja koncepcji Smart City w zurbanizowanych obszarach 

miejskich 

Współczesne miasta z punku widzenia zrównoważonego rozwoju nieustannie 

dążą do zapewnienia spójności pomiędzy zjawiskami społecznymi, ekonomicznymi oraz 

środowiskowymi. Ciągłe udoskonalanie procesów, zwiększanie mobilności czy 

integracji infrastruktury to priorytetowy cel w dobie powszechnie rozwijającej się 

urbanizacji. Obecnie brak jest jednolitości, zarówno w definicji, jak i w tworzeniu 

koncepcji Smart City. Metodolodzy badają podejście tej koncepcji w sposób sektorowy, 

wyodrębniając poszczególne przesłanki Smart City, jednakże unikając podejść 

kompleksowych, rozumianych jako całościowe podejście do koncepcji Smart.  Ośrodek 

badawczy Massachusetts Institute of Technology zajmujący się powyższą problematyką 

definiuje Smart City jako: ,,inteligencję mieszczącą się w połączeniu coraz bardziej 

skutecznych cyfrowych sieci telekomunikacyjnych (porównanych do nerwów), 

wszechobecnie występujących nieustannych procesów inteligencji (porównanych do 

mózgów), czujnikach i receptorach (porównywanych do narządów zmysłów) oraz 

oprogramowaniu (porównywanych do wiedzy i kompetencji poznawczych)”
13

. 

Koncepcja Smart City to nowatorska idea, której celem jest zarządzane miastem 

jak i również jego zasobami w sposób ekologiczny, nowoczesny, oszczędny i efektywny. 

Współczesne obszary zurbanizowane, nieustannie dokonują własnego  rozwoju 

innowacyjnych technologii, przede wszystkim informatycznych oraz komunikacyjnych. 

Zmiany te mają na celu podnieść funkcjonalność miast wraz z usprawnieniem 

wszystkich procesów wewnątrz strukturalnych. By wykorzystać ich potencjał, konieczna 

jest symbioza nowoczesnych rozwiązań technicznych z istniejącą już i modernizowaną 

infrastrukturą. Dzięki temu każde miasto, które jest „smart” będzie postępowym 

miejscem, które dba o poprawę komfortu życia swoich mieszkańców nie degradując 

przy tym środowiska naturalnego
14

. 

Głównym założeniem Smart City jest integracja technologii z dobrym 

zarządzaniem. Idea inteligentnego miasta ma na celu  przede wszystkim poprawę działań 

w ośmiu kategoriach.  W skład pierwszej kategorii inteligentnego miasta wchodzą 

obywatele. Mowa jest tutaj zarówno o mieszkańcach miast korzystających czynnie z 

dóbr oferowanych przez miasto, jak i również biernych użytkowników miast, którzy nie 

korzystają z dóbr miejskich, takich jak komunikacja miejska czy rowery miejskie. Jako 

obywatel zostaje sklasyfikowana osoba, która zamieszkuje w obrębie danego obszaru 

zurbanizowanego. W skład urzędów wchodzą instytucje, które poprzez swoją 

działalność oddziałują w sposób bezpośredni i pośredni na zurbanizowany obszar. 

Odnosząc się do energii, uwzględnia się tutaj stan jej oddziaływania na środowisko 

naturalne. Dąży się do wyeliminowania w możliwie jak największym stopniu, 

negatywnego jej oddziaływania. Kolejną kategorią są energooszczędne budynki, które 

                                                 
13 Intelligent cities, W.J. Mitchell, http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/eng/mitchell.html (z dn. 16.04.2016). 
14 SMART CITY, http://smartpl.org/pl/smart-city (z dn. 17.04.2015). 
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jako część infrastruktury stanowią spójny system zurbanizowanego Smart City. 

Transport to ogniwo w koncepcji Smart, które stanowi duży problem z punktu widzenia 

oddziaływania na środowisko naturalne. Dąży się do jak najmniejszego 

wykorzystywania własnych środków komunikacji (np.: samochodów osobowych), na 

rzecz transportu zbiorowego. Szóstym ogniwem jest infrastruktura. Wlicza się do niej 

szereg sieci drogowych w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym czy 

żegludze śródlądowej, ale również budowle służące do bezpiecznego oraz 

bezkolizyjnego wykonywania ruchu pojazdów. Pod pojęciem łączności rozumie się 

technologię IT, która pomaga zintegrować wszystkie systemy wewnątrz obszaru 

zurbanizowanego. Ostatnim ogniwem kategorii Smart City jest zdrowie.  

 W tej kategorii brane są  pod uwagę czynniki wpływające na stan samopoczucia 

mieszkańców miast. Wszystkie osiem ogniw dąży do poprawy jakości życia w obszarach 

zurbanizowanych. Przestrzeganie zasad tych obszarów skutkuje wzrostem 

bezpieczeństwa, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz przede wszystkim 

zadowolenie użytkowników miast, co jest kluczowym determinantem warunkującym 

prawidłowe funkcjonowanie koncepcji Smart City.  Dzięki tej koncepcji miasta mogą 

walczyć z degradacją środowiska oraz prognozować stan miast w odstępach 

długookresowych. Zaangażowanie władz miast na rzecz zrównoważonego rozwoju i 

promocji publicznego transportu zbiorowego może poprawić stan nie tylko miast, ale 

również Państw do których miasta przynależą. Problematyka prawidłowego 

funkcjonowania zurbanizowanych obszarów miejskich to w dzisiejszej rzeczywistości 

gospodarczej największe wyzwanie przed jakim stoi wiele państw europejskich, a w tym 

Polska. Nadmierna eksploatacja nieodnawialnych zasobów naturalnych, problemy z 

mobilnością miejską i chronicznym zjawiskiem kongestii w wielu miastach, staje się 

dziś zagrożeniem dla kooperacji ludzi z otaczającą ich przyrodą. 

 

Podsumowanie 

Globalizacja i nieustanne procesy urbanistyczne przyczyniły się do rozwoju 

miast. Mobilność miejska uwarunkowana została przez transport miejski, który jest 

kluczowym czynnikiem nowoczesnej gospodarki. Innowacyjny, szybki i wydajny 

transport spowodował, że wielkie korporacje są w stanie szybko reagować na potrzeby 

rynku. Jego rozwój zbliża do siebie rynki, umożliwiając zwiększenie produkcji, a więc 

poprzedza wzrost gospodarczy. Aktywizuje obszary wokół jego infrastruktury. 

Przyczynia się również do negatywnych skutków takich jak kongestia czy degradacja 

środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój transportu, prawidłowa polityka 

transportowa oraz implementacja zasad koncepcji Smart City, w dużym stopniu 

pomagają w realizacji najważniejszego celu dla wszystkich aglomeracji miast, jakim jest 

zadowolenie mieszkańca – czyli konsumenta usług transportowych. 
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PUBLIC TRANSPORT AS A KEY DETERMINANT WHICH 

CONDITIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ASPECT 

OF CONCEPT SMART CITY 

 
Summary: This article presents the problem of mobility in urban areas. Analysis and assessment 

of functioning cities, has now become a priority direction of research to improve sustainable 

transport development. The deepening process of urbanization has caused, that congestion on 

Polish roads and lack of mobility have become a common problems. It has also a negative impact 

on the environment. 

With hope for change within the urban areas began to use practical methods of new 

concept of Smart City in European urban areas which aspire to eliminate individual conveyance 

for ecological public transport.  

 

Keywords: Smart City, city logistics, mobility, transport, sustainable development 
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Mateusz Dziechciarz – Ocena wpływu globalizacji na rynek usług transportu morskiego jednostek skonteneryzowanych. 

Analiza rynku Azja - Europa 

OCENA WPŁYWU GLOBALIZACJI NA RYNEK USŁUG 

TRANSPORTU MORSKIEGO JEDNOSTEK 

SKONTENERYZOWANYCH.  ANALIZA RYNKU AZJA - 

EUROPA 

Streszczenie 

Globalizacja jest pojęciem postępującym i towarzyszącym cywilizacji od tysiącleci. Jej 

celem była i jest intensyfikacja współpracy pomiędzy uczestnikami globalnego rynku, 

niwelowanie barier, skracanie odległości pomiędzy kontrahentami oraz dynamizacja postępu 

technicznego. Ostatni aspekt jest widoczny w rozwoju technologii transportu morskiego. Obecne 

około 80% wolumenu ładunków w skali świata przewożone jest drogą morską, realizując przy tym 

ponad 90% światowej wymiany towarowej osiągając obrót ok 9 mld ton. Uwzględniając 

dotychczasowy wzrost udziału transportu morskiego w globalnym obrocie towarowym, szacuje się 

zwiększenie ilości przewiezionych ładunków drogą morską do 19 mld w roku 2031. Dzięki 

zunifikowaniu wymiarów jednostek ładunkowych oraz rozwojowi środków transportu szczególne 

znaczenie zyskuje transport jednostek skonteneryzowanych. Zwiększenie możliwości 

ładunkowych statków kontenerowych powoduje obniżenie jednostkowych stawek frachtowych na 

transport kontenerów, natomiast współpraca pomiędzy największymi armatorami, uatrakcyjnia 

ofertę dla strony popytowej. Negatywnym aspektem procesów globalizacyjnych jest osłabienie 

możliwości konkurowania mniejszych armatorów oraz outsourcing części usług armatorskich. 

 

Słowa kluczowe: transport morski, rynek kontenerowy, transport jednostek skonteneryzowanych, 

przeładunki kontenerów, globalizacja,  

 

Wprowadzenie 

Współczesny rynek stawia przed uczestnikami międzynarodowego obrotu 

handlowego coraz większe wymagania. W dobie postępującej globalizacji czynnikami 

determinującymi wybór konkretnego dostawcy są nie tylko cena, jakość oraz dostępność 

dóbr u producenta lecz także czas dostawy. Oczekiwania płynące ze strony popytowej 

względem szybkości dostarczenia ładunku sprawiają, że efektywny przepływ dóbr przez 

zintegrowany łańcuch dostaw stał się nie tylko warunkiem, ale i standardem. Powyższe 

czynniki determinują poziom rozwoju międzynarodowego transportu, który, aby 

sprostać wymaganiom ze strony odbiorcy usług (producenci, załadowcy, spedytorzy), 

podlega ciągłemu rozwojowi zarówno w sferze infrastruktury (skracanie odległości, 

zwiększanie przepustowości szlaków transportowych) jak i suprastruktury i środków 

transportu (zwiększanie możliwości przeładunkowo-składowych, ładunkowych i 

transportowych). Procesy wzajemnego wywierania na siebie wpływu przez uczestników 
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łańcuchów dostaw prowadzą do pogłębiającej się integracji, nie tylko w skali miko- i 

makro- ale i megaekonomicznej, doprowadzając do liberalizacji zasad funkcjonowania 

rynków międzynarodowych.  

Celem artykułu jest przedstawienie korzyści i kosztów płynących z procesów 

globalizacji na przykładzie transportu morskiego jednostek skonteneryzowanych. 

Pierwsza część artykułu to przedstawienie zagadnień związanych z teorią globalizacji, w 

drugiej części zaprezentowane zostały efekty globalizacji na przykładzie obsługi 

kontenerów. Badania zostały oparte o krytyczną analizę literatury w pierwszej części 

oraz dane statystyczne dotyczące liczby eksploatowanych jednostek i  obsłużonych 

kontenerów w korelacji do cen frachtów morskich w części drugiej.  

 

Teoretyczne aspekty globalizacji 

Pojęcie globalizacji w kontekście ekonomii w literaturze zostało wykorzystane 

po raz pierwszy w 1959 przez Malcolma Watersa w The Economist. Autor użył terminu 

globalizacja do opisu poziomu wzrostu importu aut we Włoszech
1
, jednak sam proces 

globalizacji towarzyszy cywilizacji o dziejów. Jak zauważył niemiecki polityk Hans 

Dietrich Genscher globalizacja „postępowała przez całe dzieje ludzkości w miarę 

rozwoju techniki i środków komunikowania”
2
.  

Według definicji sformułowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) 

globalizacja to rosnące umiędzynarodowienie (internacjonalizacja) rynków finansowych, 

a także rynków dóbr i usług. Jest to dynamiczny proces gospodarczy, prowadzący do 

zwiększenia mobilności kapitałów narodowych oraz pogłębianie współzależności 

gospodarek krajowych
3
. Definicja sformułowana przez Komisję Europejską określa 

globalizację jako proces, w którym rynki produkcji dóbr i usług w różnych krajach, wraz 

ze wzrostem dynamiki wymiany towarów i usług oraz przepływem technologii i 

kapitału, stają się coraz bardziej od siebie uzależnione
4
. 

Niezależnie od przyjętej definicji, wspólnym mianownikiem dla pojęcia 

globalizacji jest proces zachodzący w skali globalnej (ogólnoświatowej), 

oddziałowujący na sfery związane z: ekonomią, kulturą, sztuką, prowadzący do 

umiędzynarodowiania działalności gospodarczej poprzez liberalizację zasad w handlu 

międzynarodowym, przepływy kapitałowe, ograniczanie barier ekonomicznych oraz 

rozwój inwestycji, a także ożywiony wzrost w sferze produkcji dóbr i usług oraz 

konsumpcji
5
. Prowadzi to do powstawania wzajemnych powiązań uczestników globalnej 

                                                 
1 A. Rzepka, I. Masurashvili, Globalization in theory and practice – The practice of Globalization, The 3rd 

International Virtual Conference, Conference of Informatics and Management Sciences, March, 24. - 28. 2014, 

s. 186. 
2 A. Sarnat, Tożsamość narodowa i regionalna na tle procesów globalizacji, Studenckie Koło Badań 

Społecznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna W Częstochowie, s.1. 
3 Measuring Globalisation, OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, OECD 2005, s. 11. 
4 European Commission, Annual Economic Report for 1997, „European Economy”, 1998, No. 63. 
5 M. Mindur, Transport w erze globalizacji gospodarki, Instytut Technologii i Eksploatacji – Państwowy 

Instytut Badawczy, Warszawa – Radom 2010, s. 45. 
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wymiany handlowej oraz integracji zarówno w skali międzynarodowej jak i 

wewnątrzpaństwowej.  

Wyzwania uporządkowania w czasie procesów związanych z globalizacją podjął się 

amerykański publicysta T.L. Friedman, który scharakteryzował trzy etapy globalizacji: 

1. Etap pierwszy – zapoczątkowany przez Krzysztofa Kolumba w XV wieku. 

Efektem wypraw było nawiązanie wymiany handlowej pomiędzy Europą a 

„Nowym Światem”. 

2. Etap drugi – zapoczątkowany przez rewolucję przemysłową z początku XIX 

wieku. Dynamiczny rozwój techniki (napędzanie maszyn parą oraz w 

późniejszym okresie telefon, telegraf, komputery osobiste, początki Internetu) 

powodował, że koncerny międzynarodowe korzystały z możliwości 

produkcyjnych całego świata. Rozwój został zahamowany przez załamanie 

ekonomiczne związane z Wielkim Kryzysem oraz wybuchem I i II Wojny 

Światowej 

3. Etap trzeci – jego początek datuje się na rok 2000. Głównym napędem tego 

okresu globalizacji (trwającego do dziś) był dynamiczny rozwój komputerów 

osobistych, sieci światłowodowych, oraz specjalistycznego oprogramowania do 

zarządzania przepływem środków wytwórczych. Charakterystycznym dla etapu 

trzeciego, oprócz internacjonalizacji produkcji, jest możliwość kooperowania i 

konkurowania na skalę światową
6
. 

Niezależnie od czynnika napędzającego procesy globalizacji w poszczególnych 

przedziałach czasowych, wspólnym celem była i jest intensyfikacja współpracy 

pomiędzy uczestnikami rynku (przedsiębiorstwa, miasta, państwa), zanikanie barier 

(prawnych, celnych, technologicznych) oraz dynamizacja postępu technologicznego. 

Globalizacja dotyczy całego świata, niemniej akcenty związane z rozwojem i zyskiem 

nie są równo rozłożone. Do głównych zjawisk globalizacyjnych należą:  

 import dóbr substytucyjnych charakteryzujących się bardziej korzystną ceną, co 

prowadzi do osłabienia pozycji lub bankructwa rodzimych producentów, 

 redukcja lub zawieszenie stawek celnych w celu zwiększenia konkurencyjności, 

 niski poziom PKB, który niesie za sobą mniejsze wpływy z podatków, 

 chęć utrzymania się na rynku wymusza redukcję stawek podatkowych
7
. 

Obok gospodarek dynamicznie rozwijających się są te, które na skutek postępującej 

globalizacji ubożeją, zwiększając dysproporcję w stosunku do państw wysoko 

rozwiniętych.  

 

 

                                                 
6 T.L. Firedman, Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2006, s. 20. 
7 M. Mindur, Transport w erze globalizacji gospodarki, Instytut Technologii i Eksploatacji – Państwowy 

Instytut Badawczy, Warszawa – Radom 2010, s. 47. 
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Globalizacja jako determinanta rozwoju transportu jednostek 

skonteneryzowanych 

Otwarcie rynków międzynarodowych ma bezpośredni wpływ na rozwój 

poszczególnych gałęzi transportu, które podlegają ciągłemu rozwojowi, wychodząc 

naprzeciw wymaganiom konsumentów. W transporcie samochodowym, dzięki produkcji 

lżejszych zestawów, zwiększeniu ulegają maksymalne możliwości ładunkowe. Wpływ 

globalizacji na transport widać najlepiej jednak w transporcie morskim, w szczególności 

w przewozie kontenerów.       

 Konteneryzacja swoimi korzeniami sięga XVIII wieku. Zastosowanie 

pojedynczych skrzyń w załadunku węgla na statki usprawniło procesy ładunkowe. W 

XIX wieku obok drewnianych skrzyń zaczęto używać metalowych pojemników, 

zwiększając z czasem ich pojemność. Dynamiczny rozwój transportu jednostek 

skonteneryzowanych nastąpił po roku 1956, w szczególności dzięki standaryzacji 

wymiarów i przeznaczenia kontenerów, dokonanej przez Międzynarodową Organizację 

Standaryzacyjną (z ang. International Standard Organization) z 1968 roku. Wymiary 

kontenerów zostały określone przez normy ISO 668 z 1979 roku oraz ISO 830 z 1983 

roku
8
. W 1996 roku został dokonany podział kontenerów pod względem rodzajów 

ładunków dla których są przeznaczone (Międzynarodowa Norma ISO 6346), grupując 

jednostki skonteneryzowane pod względem ich przeznaczenia na: 

1. Kontenery lotnicze 

2. Kontenery nie przeznaczone do transportu lotniczego 

a. Kontenery uniwersalne (zamknięte, specjalizowane) 

b. Kontenery specjalne (izotermiczne, zbiornikowe, do przewozu 

ładunków sypkich, inne)
9
. 

Standaryzacja wymiarów kontenerów oraz globalizacja handlu 

międzynarodowego wpłynęła na dynamiczny rozwór statków do przewozów 

kontenerów. Tylko na przestrzeni ostatnich kilku lat można zauważyć istotną zmianę w 

możliwościach transportowych największych statków do przewozu kontenerów. 

Największy kontenerowiec zwodowany w roku 2006, Emma Maersk
10
, mógł przyjąć na 

pokład 15 500 TEU
11
, w roku 2012 rekordzistą był CMA CGM Marco Polo

12
 z 

możliwością załadowania 16 020 TEU. W roku 2013 zwodowany został Maersk Mc-

Kinney Moller, z możliwością zabrana na pokład 18 270 TEU. Był to pierwszy z serii 20 

kontenerowców klasy Triple E (Economy of scale, Energy efficient and Environmentally 

improved – ekonomiczne, efektywne energetycznie i przyjazne dla środowiska) 

                                                 
8 A. Bartosiewicz, Rozwój konteneryzacji na świecie od końca XIX w. do czasów współczesnych, Studia z 
historii społeczno-gospodarczej, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, TOM XI, s. 

118. 
9 J. Neider, D. Marciniak-Neider, Transport intermodalny, Warszawa 1997, s. 45. 
10 Grupa Maersk(http://www.maersk.com/en/hardware/fleet#vessels/Maersk_Line/Emma_Maersk),  

[dostęp: 11.02.2016] 
11 TEU - (twenty-foot equivalent unit) – jednostka używana przy określaniu ładowności środków transportu 
przewożących kontenery. 
12 CMA CGM (http://www.cma-cgm.com/the-group/activities/shipping/vessel/9454436/cma-cgm-marco-polo). 

[dostęp: 11.02.2016]. 
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eksploatowany przez duńskiego armatora. Dynamicznie zwiększający się udział 

konteneryzacji w globalnym transporcie morskim pozwolił na przełamanie kolejnych 

barier, gdy w 2015 roku do eksploatacji został oddany MCS Oscar
13
, który ma 

możliwość załadowania 19 224 TEU i jest obecnie największym kontenerowcem na 

świecie. Jak można zauważyć, pomiędzy rokiem 2012 a 2015 maksymalne możliwości 

największych kontenerowców uległy zwiększeniu o ponad 3 tys. TEU. Maksymalizując 

możliwości załadowcze, armatorzy morscy minimalizują koszty frachtów morskich za 

kontener, zwiększając zainteresowanie ze strony potencjalnych usługobiorców. Mając  

na uwadze dynamikę zmian można się wkrótce spodziewać jednostek, które będą w 

stanie przyjąć jeszcze większą ilość kontenerów. 

Duża ładowność środków transportu, relatywnie niski koszt transportu jednej 

tony w przeliczeniu na odległość, międzykontynentalny zasięg, a także wspomniane 

wcześniej możliwości rozwoju floty sprawiają, że właśnie transport morski to 

najczęściej wykorzystywana gałąź transportu w handlu międzynarodowym. Szacuje się, 

że nieco ponad 80% wolumenu ładunków w skali świata przewożone jest drogą morską, 

realizując przy tym ponad 90% światowej wymiany towarowej. W 1990 roku 

przemieszczono drogą morską ok. 4,140 mld. ton masy ładunkowej, natomiast w 2013 

ponad dwukrotnie więcej osiągając 9,932 mld. ton (rys. 1). Oznacza to wzrost o ok 

140% na przestrzeni 13 lat
14
. Uwzględniając dotychczasową dynamikę wzrostu 

transportu ładunków drogą morską, usuwanie barier na rynkach międzynarodowych oraz 

zwiększanie potrzeb uczestników obrotu handlowego można zakładać wzrost wolumenu 

przemieszczonych ładunków do 13 mld. ton w roku 2020 oraz ok. 19 mld. ton w roku 

2031, co wpłynie na zwiększenie udziału transportu morskiego w globalnym handlu do 

85% przy jednoczesnym obniżeniu znaczenia konkurencyjnych gałęzi transportu 

(przesyłowego, śródlądowego i drogowego).
15

 

                                                 
13 Marine Insight (http://www.marineinsight.com/videos/msc-launch-worlds-largest-container-ship-msc-oscar-
19224-teu-capacity/), [dostęp: 14.02.2016]. 
14 The statistics Portal (http://www.statista.com/statistics/264117/tonnage-of-worldwide-maritime-trade-since-

1990/), [dostęp: 08.02.2016]. 
15 A. S. Grzelakowski, Globalizacja i jej wpływ na rozwój transportu morskiego i globalnych łańcuchów 

dostaw, Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i materiały Instytutu handlu zagranicznego Uniwersytetu 

Gdańskiego 2012, nr 31, Gdańsk 2012, s. 771. 
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Rysunek 1 Wolumen ładunku przewieziony drogą morską na świecie w latach 1990 - 

2013 (mld. Ton) 

Źródło: The statistics Portal, Tonnage of worldwide maritime trade since 1990 

(http://www.statista.com/statistics/264117/tonnage-of-worldwide-maritime-trade-since-

1990/),  [dostęp: 08.02.2016] 

 
Postępujące procesy globalizacyjne, zwiększający się popyt i wymagania 

użytkowników w stosunku do łańcuchów dostaw znalazł swoje odzwierciedlenie w  

dostępności środków transportu oraz wielkości oferowanych przestrzeni ładunkowych. 

W okresie 1980 – 2015 flota morska świadcząca usługi transportu ładunków w skali 

międzynarodowej wzbogaciła się o ponad milion jednostek pływających. Skalę rozwoju 

floty morskiej prezentuje tabela 1. W analizowanym okresie wzrosła ilość 

eksploatowanych tankowców, masowców, oraz kontenerowców natomiast spadek 

zanotowały statki typu drobnicowiec. 

 

Tabela 1. Liczba eksploatowanych jednostek w międzynarodowym transporcie 

morskim w latach 1980 – 2015 

Rok\Typ 

statku Tankowce Masowce Drobnicowce Kontenerowce Pozostałe 

1980 337 896 181 880 112 841 10 290 29 235 

1990 235 785 223 619 100 457 22 346 47 769 

1995 270 942 250 142 103 503 38 923 55 706 

2000 283 066 274 445 101 520 63 580 71 160 

2005 340 748 325 666 91 827 100 226 49 007 

2010 450 053 456 623 108 232 169 158 92 071 
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2011 439 932 547 192 81 159 183 691 163 136 

2012 454 349 624 022 78 138 196 821 178 784 

2013 472 890 686 635 77 589 206 547 182 089 

2014 482 017 726 319 77 552 216 345 189 395 

2015 489 388 760 468 76 731 227 741 15 594 894 

Źródło: Opracowane własne na podstawie: United Nations Conference of Trade and 

Development 

(http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=93),[dostęp: 

12.02.2016]. 

Wpływ globalizacji na rynki międzynarodowe łatwo wskazać można na 

przykładzie transportu kontenerów z Azji do Europy. Port Singapur, drugi co do 

wielkości port morski na świecie pod względem przeładunków jednostek 

skonteneryzowanych oraz przeładunków ogółem, w roku 2007 przeładował 27,9 mln 

TEU, w roku 2008 – 29,9 mln TEU, natomiast w roku 2012 – 31,6 mln TEU. 

Rekordowe przeładunki osiągnięto w roku 2014 – 33,8 mln TEU
16
. Największy polski 

terminal kontenerowy DCT Gdańsk (Deepwater Container Terminal Gdańsk) rozpoczął 

działalność w 2007 roku. W pierwszym roku działalności osiągnął przeładunku na 

poziomie 4423 TEU, natomiast w roku 2014 poziom przeładunków w DCT osiągnął 

1 188 380 TEU (rysunek 2). Skrócenie czasu dostawy ładunków sprawia, że każda 

przesyłka może być wysłana w dowolnej chwili z dowolnego państwa. Zanikają bariery, 

granice polityczne i gospodarcze. Niemalże w każdym miejscu na świecie dostępne są 

towary jeszcze niedawno uznawane za luksusowe. W wyniku procesów 

globalizacyjnych oraz rozwoju możliwości transportowych ich cena spadła przez co 

stały się bardziej dostępne. Wszystkie te działania budują globalną wioskę. 

                                                 
16Port of Singapur,(http://www.mpa.gov.sg/sites/global_navigation/ 

publications/port_statistics/port_statistics.page), [dostęp:11.02.2016] 
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Rysunek 2 Przeładunki jednostek skonteneryzowanych DCT Gdańsk w latach 2007 – 

2014 (w TEU) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Deepwater Container Terminal Gdańsk  

(http://dctgdansk.pl/en/), [dostęp 12.02.2016] 

 

Przykład wzrastającego wolumenu w Porcie Singapur i DCT Gdańsk wskazuje 

na intensyfikację wymiany handlowej pomiędzy uczestnikami rynku. Jednocześnie na 

przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wyraźnie zarysował się spadek cen frachtów na 

globalnym rynku transportu morskiego. W okresie roku od października 2014 stawki 

frachtowe za transport kontenera 20’ z Azji do Europy uległy obniżeniu o ok 400%
17

. 

Obniżenie cen ma bezpośredni związek z wojną cenową pomiędzy uczestnikami strony 

podażowej w transporcie morskim. Armatorzy, dążąc do maksymalizacji wykorzystania 

przestrzeni ładunkowej, konkurują ceną. Niskie koszty transportu sprawiają, że ma on 

niewielki wpływ na finalną cenę produktu. Negatywnym aspektem obniżki frachtów 

morskich jest konieczność poszukiwania oszczędności w innych aspektach działalności 

przedsiębiorstwa. Powszechną praktyką jest outsourcing związany z obsługą klienta. 

Prace, dotychczas wykonywane przez pracowników armatora, są zlecane zewnętrznemu 

podwykonawcy. Przykładem są oddziały odpowiadające za wystawianie dokumentów 

przewozowych lub zleceń transportowych (zarówno w transporcie morskim jak i 

dowozowo-odwozowych do i z portu). Takie działania są korzystne dla 

przedsiębiorstwa, niemniej wiążą się z redukcją zatrudnienia. 

                                                 
17 Badania autora na podstawie danych handlowych 
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Efektem globalizacji w handlu morskim są także alianse strategiczne pomiędzy 

armatorami morskimi czyli celowe zawiązanie współpracy przez konkurujące ze sobą 

przedsiębiorstwa świadczących na globalnym rynku usługi substytucyjne lub 

komplementarne
18
. Szacuje się, że współpraca na zasadzie aliansu strategicznego 

wygenerowała w ostatnich 20-stu latach blisko 35% obrotów globalnych, natomiast, dla 

porównania w latach 80-tych XX wieku alianse to około 2% obrotu w skali świata
19

. 

Przykładem aliansów w branży transportu morskiego jest porozumienie konkurujących 

ze sobą sześciu przedsiębiorstw armatorskich, na mocy którego w 2011 powołany został 

alians G6 (Alliance G6). W skład grupy weszli: Hapag-Lloyd, Nippon Yusen Kaisha 

(NYK), Orient Overseas Container Line (OOCL), APL, Hyundai Merchant Marine 

(HMM), Mitsui O.S.K Lines (MOL )
20
. Celem nowo powstałej grupy było 

skoncentrowanie się na rynku kontenerowym linii Azja - Europa. We wrześniu 2014 

miał ruszyć konkurencyjny alians strategiczny P3, na mocy którego trzech największych 

armatorów kontenerowych A.P. Møller-Mærsk, Mediterranean Shipping Company 

SA oraz CMA CGM SA miało zawiązać współpracę na serwisach linii: Azja – 

Północna Europa (m.in. DCT w Gdańsku), Azja – Morze Śródziemne, Azja – USA oraz 

Morze Śródziemne – USA. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia skutkowałaby 

wspólnym potencjałem 255 kontenerowców o łącznej pojemności 2,6 mln TEU, co 

znacząco wpłynęłoby na ograniczenie konkurencyjność mniejszych armatorów na 

wspomnianych liniach
21
. Wprawdzie alians P3 ostatecznie nie doszedł do skutku w 

związku z interwencją Chińskiego Ministerstwa Handlu
22

, niemniej armatorzy skupieni 

w grupie G6, generują udział w międzynarodowym rynku kontenerowym na poziomie 

15,6%, natomiast przedsiębiorstwa planowanej grupy P3 – 36,7%, przy czym sam udział 

A.P. Møller-Mærsk to 14,8%
23

. Łącznie możliwości załadunkowe wspomnianych 9 

przedsiębiorstw to 9 960 643 TEU
24

, co stanowi ponad połowę globalnego rynku 

transportu kontenerów (52,3%). 

Współpraca konkurujących na jednym rynku przedsiębiorstw jest korzystna dla 

strony popytowej, dzięki większej podaży środków transportu, wolnych przestrzeni 

ładunkowych oraz korzystniejszych stawek frachtowych. Ponadto w wyniku działań w 

ramach aliansów strategicznych współpracujące przedsiębiorstwa mogą zwiększać 

zakres świadczonych przez siebie usług przy jednoczesnym utrzymywaniu korzystnych 

stawek dla strony popytowej. Przejawem współpracy jest m.in. wykorzystywanie 

                                                 
18 M. Grzybowski, Alianse strategiczne w transporcie morskim. Kontekst Regionu Morza Bałtyckiego, 

Czasopismo logistyka, 2/2014, s. 74. 
19 K. Cools, A. Roos, The Role of Alliances in Corporate Strategy, BCG Report, Boston, November 2005, s. 6. 
20 New G6 Alliance – Far East to Europe Trade, http://www.hapag-lloyd.com/en/news/news_page_23104.html, 

(20.12.2011). 
21 Gospodarka morska, Chiny uzasadniają brak zgody na alians P3, 

http://www.gospodarkamorska.pl/wydarzenia/chiny-uzasadniaja-brak-zgody-na-alians-p3.html, [dostęp: 

09.02.2016]. 
22 Biznes trójmiasto, Alians P3 oficjalnie rozwiązany,  (http://biznes.trojmiasto.pl/Alians-P3-oficjalnie-

rozwiazany-Chiny-nie-wydaly-zgody-na-jego-dzialalnosc-n80870.html, [dostęp:12.02.2016]. 
23 Alphaloner (http://www.alphaliner.com/top100/), [dostęp: 14.02.2016] 
24 D. Książkiewicz, Wpływ aliansów kontenerowych przewoźników morskich na funkcjonowanie rynku 

przewozów morskich, Ekonomika Transportu i Logistyka, Zeszyty naukowe Wydziału Ekonomicznego 

Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 50 (2014), s. 68. 
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wolnych slotów podczas transport kontenerów (zarówno pustych jak i próżnych) 

różnych armatorów (zrzeszonych w aliansie), ale za pomocą jednego statku. Pozwala to 

na zwiększenie wykorzystania ładowności jednostki.  Istotnym zagrożeniem aliansów 

strategicznych jest możliwość przejęcia części lub zablokowania całości terminali 

kontenerowych, uniemożliwiając zawinięcia statków konkurencyjnych armatorów
25

. 

Rozwój aliansów strategicznych jest niebezpieczny także dla mniejszych 

przedsiębiorstw, którzy nie są w stanie konkurować na rynku usług transportowych. 

Stosowaną praktyką w celu zwiększenia udziałów na konkretnym rynku są również 

przejęcia całych przedsiębiorstw
26

. 

 

Podsumowanie 

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat transport jednostek skonteneryzowanych 

uległ dynamicznemu rozwojowi. Rosnący popyt i wymagania klientów w stosunku do 

efektywności łańcuchów dostaw oraz zachodzące procesy globalizacyjne wpłynęły na 

rozwój sfery konteneryzacji zarówno pod względem infrastruktury, suprastruktury jak i 

środków transportu oraz standaryzację wymiarów i zastosowana kontenerów. Wzrost 

możliwości transportowych sprawia, że zanikają bariery pomiędzy uczestnikami rynku. 

Pomimo drastycznego obniżenia stawek na transport jednostek skonteneryzowanych, 

szacuje się, że udział transportu kontenerów w globalnej sieci transportowej będzie 

ulegał wzrostowi. Ma to swoje odzwierciedlenie chociażby w zwiększających się 

możliwościach transportowych statków kontenerowych. 
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EVALUATION OF IMPACT OF GLOBALIZATION ON 

MARITIME TRANSPORT OF CONTAINERIZED CARGO. 

ANALYSIS MARKET ASIA – EUROPA 
 

Summary 

Globalization is a progressive concept and the accompanying civilization for thousands 

of years. Main aim of globalization is to intensify cooperation between the participants in the 

global market, eliminating barriers, shortening the distance between the partners and more 

dynamic technological progress. The last aspect is seen in the development of technology at 

maritime transport. Currently about 80% of the volume of cargo in the world is transported by sea, 

realizing at the same time more than 90% of world trade in goods reaching a turnover of about 9 

billion tons. Taking into account the current growth rate of sea transport in the global trade in 

goods is estimated to increase the amount of cargo transported by sea to 19 billion in 2031. Thanks 

to unifying the dimensions of units and the development of vessels of transport of special 

importance gains containerized cargo transport units. Increasing the cargo container ships will 

decrease the unit freight rates for container transport, while cooperation between the biggest ship 

owners, the more attractive the offer to the demand side. The negative aspect of globalization is 

the weakening of the competitive opportunities of smaller companies and the outsourcing of some 

services of ship owners. 
  

Key words: maritime transport, container market, transport units of containerized cargo, container 

handling, globalization,  
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