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IDEA ZESZYTU NAUKOWEGO 
 
 

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki zdeterminowane jest przez wiele czynników, wśród 
których jednym z najważniejszych są kwestie ekonomiczno-finansowe. Problemy finansowe, 
występujące zarówno w sferze finansów publicznych jak i prywatnych, oddziałują na 
zachodzące procesy gospodarcze na niespotykaną dotychczas skalę. W związku z tym, rolą 
środowiska naukowego jest podjęcie dyskusji na temat kluczowych w tym zakresie dylematów 
i wyzwań.  

Przygotowany Zeszyt Naukowy składa się z szesnastu artykułów. Do ich napisania 
zaproszono głownie członków naszej społeczności akademickiej, którzy naukowo zmagając się 
z przedmiotowymi zainteresowaniami, chcieliby podzielić się własną refleksją nad aktualnymi 
problemami finansowymi występującymi w sferze prywatnej i publicznej. 

Podjęcie dyskusji dotyczącej problematyki finansów przedsiębiorstw oraz zależności 
między finansową aktywnością władzy publicznej a obserwowanymi procesami 
gospodarczymi, wzbogaci wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów pieniężnych zachodzących  
w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i sektorze publicznym.  

Mam nadzieję, że zaprezentowane w poszczególnych artykułach naukowych wyniki 
badań i analiz, będą stanowiły ciekawą lekturę i staną się przyczynkiem do podejmowania 
interesujących dyskusji w przedmiotowym zakresie. 

      

Redaktor tematyczny zeszytu 

Artur Kuchciński 

 
 

         Redaktor tematyczny zeszytu 
         Eliza Sułkiewicz  
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Zbigniew Dylewski 
 
 
 
KONSEKWENCJE WZROSTU DŁUGU PUBLICZNEGO  

DLA GOSPODARKI PAŃSTWA 
 
 

WSTĘP 
Dług publiczny jest jednym z najważniejszych obszarów finansów publicznych. Powszechnie 
określa się go jako całość finansowych zobowiązań władz publicznych z tytułu nadwyżki 
wydatków ponad osiągane dochody.  

W literaturze mamy do czynienia z różnymi definicjami długu publicznego. 
W  klasycznym podręczniku ekonomii Samuelson i Nordhaus piszą, że „zadłużenie państwa 
(niekiedy nazywane długiem publicznym) składa się z łącznych, czyli nagromadzonych 
pożyczek zaciągniętych przez rząd” względnie ujmując innymi słowami dług publiczny 
stanowi „całkowitą wartość pieniężną zobowiązań państwa”.1  Zbliżone rozumienie zjawiska 
długu publicznego wykazują McConnell, Brue, Flynn, dla których dług publiczny zasadniczo 
jest całością zakumulowanych (nagromadzonych) przez rząd deficytów w określonym czasie.2  

W prawodawstwie Unii Europejskiej występują zasadniczo definicja długu publicznego 
podana przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r.3  wraz  
z następującymi później zmianami.4 

W przywołanym powyżej Rozporządzeniu Rady (WE) nr 3605/93  „"Dług publiczny" 
oznacza całkowity dług brutto w wartości nominalnej, niespłacony na koniec roku przez sektor 
publiczny (S60), z wyjątkiem tych pasywów, dla których sektor publiczny (S60) posiada 
odpowiednie aktywa finansowe. Dług publiczny tworzą pasywa sektora publicznego  

                                                      
1  Samuelson P.A. Nordhaus W.D. Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012, s. 641. 
2  McConnell C.R., Brue S.L., Flynn S.M. Economics: Principles, Problems, and Policies, McGraw-

Hill/Irwin, New York 2009, s. 619. 
3  Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu  

w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską [Rozporządzenie Rady (WE), nr 3605/93]. 

4  Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie 
procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, (wersja ujednolicona), (Dz.U.UE L z dnia 10 czerwca 2009 r. 
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w następujących kategoriach: środki pieniężne i lokaty bankowe (F20 i F30), weksle  
i obligacje krótkoterminowe (F40), obligacje długoterminowe (F50), inne pożyczki 
krótkoterminowe (F79) oraz inne pożyczki średnio- i długoterminowe (F89), zgodnie  
z definicjami w ESA” i następne. Natomiast w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2009 
definicja długu została dodatkowo explicite wzmocniona: „Definicję "długu", ustanowioną 
w  Protokole w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, należy wzmocnić 
odniesieniem do klasyfikacji kodów ESA 2010.”5  

Dodatkowo od roku 2018 GUS podaje szacunek ukrytego długu publicznego, szacunki 
będą prezentowane regularnie co trzy lata w dwa lata po okresie sprawozdawczym według 
metodologii ESA 2010 6 oraz podręcznika Technical Compilation Guide for Pensions in 
National Accounts.7  W oparciu o oba dokumenty GUS opracował notatkę informacyjną 
opublikowaną w formie briefingu technicznego. 8 Zgodnie z podaną metodologią wartość 
długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec 2015 roku wynosiła 917 772 
mln zł, co stanowiło 51,3% PKB 9 , natomiast ukryty dług publiczny uwzględniający Wartość 
nabytych uprawnień emerytalno-rentowych w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2015 
roku wynosił 4 959 144,0 mln zł, co stanowiło 275,7% PKB10.  

W świetle powyższego wydaje się, że problem długu publicznego, jego narastająca 
wartość i konieczność finansowania, mogą stanowić ważną przeszkodę dla rozwoju 
gospodarczego państwa.  

DŁUG PUBLICZNY JAKO ELEMENT GOSPODARKI PAŃSTWA 
Dług publiczny jest stałym elementem gospodarki państw od co najmniej dwustu lat. 
Obliczanie wartości długu publicznego, szczególnie w relacji do wielkości gospodarki (PKB) 
jest przedmiotem  opracowań o charakterze ekonomiczno-historycznym 11 oraz zbiorczo 
publikowane jest na stronach Międzynarodowego Funduszu Walutowego.12   

                                                      
5  Ibidem (4) 
6  GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-system-rachunkow-narodo-

wych-i-regionalnych-esa-2010/system-rachunkow-narodowych-esa2010,5,1.html, [dostęp 12.01.2021]. 
7  Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-11-027, [dostęp 12.01.2021]. 
8  GUS, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-11-027, [dostęp 12.01.2021]. 
9  GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-

samorzadowych/komunikat-dotyczacy-deficytu-i-dlugu-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-w-
2015-roku,1,22.html, [dostęp 12.01.2021]. 

10  GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/nabyte-uprawnienia-emerytalno-rentowe-
w-ramach-ubezpieczen-spolecznych/uprawnienia-emerytalno-rentowe-gospodarstw-domowych-nabyte-w-
ramach-ubezpieczen-spolecznych-wedlug-stanu-na-dzien-31-grudnia-2015-r-,1,1.html#_ftn2. [dostęp 
12.01.2021]. 

11  B.J. Eichengreen, A. A ElGanainy, R. P. Esteves, K. J. Mitchener, Public Debt Through the Ages, IMF, 
Working Paper No. 19/6, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/01/15/Public-Debt-Thro-
ugh-the-Ages-46503, 

12  IMF, https://www.imf.org/external/datamapper/DEBT1@DEBT/FAD_G20Adv/FAD_G20Emg/FAD_LIC, 
[dostęp 12.01.2021]. 
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Z perspektywy okresu od początku XIX wieku do czasów współczesnych największe 
zadłużenie publiczne występowało w gospodarkach najbardziej rozwiniętych. Przykładowo 
w latach 1818-1821 dług publiczny Zjednoczonego Królestwa, najbardziej rozwiniętego 
w tamtym okresie państwa, osiągnął poziom 259-260% PKB. Z kolei dług publiczny 
Niderlandów w roku 1835 osiągnął poziom 245% PKB, a w roku 1844 – 244% PKB. 
W państwach zdecydowanie słabiej rozwiniętych, jak choćby Stany Zjednoczone, Hiszpania 
czy Portugalia, poziom długu publicznego był zdecydowanie niższy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wykres 1. Dług publiczny jako % PKB w wybranych państwach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMF13 

 

Z największym poziomem zadłużenia gospodarek najbardziej rozwiniętych (G20 Advanced 
Economies) mieliśmy do czynienia w roku 1835 i wynosiło ono wówczas 165% PKB, w latach 
1819-1821 kiedy osiągnęło wartość 136-138% PKB oraz w roku 1945 – 116% PKB. Gospodarki 
wschodzące (G 20 Emerging Economies) najwyższy poziom zadłużenia osiągnęły w latach 
1881-1882 – 105-108% PKB, w roku 1917 – 91% PKB oraz w roku 1933 – 78% PKB. 
Natomiast gospodarki słabo rozwinięte (Low Income Countries) osiągnęły najwyższy poziom 
zadłużenia w roku 1994 - 99%PKB, a następnie w latach 1999-2001, kiedy zadłużenie publiczne 
doszło do poziomu 89-91% PKB. Na przestrzeni okresu od roku 1800 mamy do czynienia 
z powtarzającą się prawidłowością, że im bardziej rozwinięta gospodarka tym wyższy poziom 
zadłużenia publicznego i wyższe oraz częstsze maksima zadłużenia. 

                                                      
13  IMF, https://www.imf.org/external/datamapper/DEBT1@DEBT/FAD_G20Adv/FAD_G20Emg/FAD_LIC, 

[dostęp 12.01.2021]. 
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Powyższe skłania do spojrzenia holistycznego na gospodarkę państwa, w którym 
zadłużenie publiczne należy traktować  jako konieczny koszt prowadzenia gospodarki państwa. 
Co do zasady poniesione koszty społeczne powinny przekładać się na wzrost oczekiwanych 
parametrów gospodarowania (PKB, eksport).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 2. Dług publiczny jako % PKB w Zjednoczonym Królestwie 
Źródło: Op. Cit. B. J. Eichengreen, A. A ElGanainy, R. P. Esteves, K. J. Mitchener  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 3. Udział długu publicznego w gospodarkach o różnym poziomie rozwoju 
Źródło: Op. Cit. B. J. Eichengreen, A. A ElGanainy, R. P. Esteves, K. J. Mitchener 
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Gospodarka państwa co do zasady powinna być rozpatrywana podobnie jak 
gospodarowanie podmiotów gospodarczych, w których poniesione nakłady powodują wzrost 
oczekiwanych parametrów gospodarowania (sprzedaż, rentowność). 

Niektóre analizy zwracają uwagę, że w krajach wysokorozwiniętych realne stopy 
procentowe długu publicznego były często niższe niż wzrost PKB. Neil Mehrotra 14 niedawno 
opisał koszt obsługi długu publicznego jako zależny od luki między realną stopą procentową 
długu a stopą wzrostu realnego PKB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 4. Ile kosztuje obsługa długu publicznego? Bitwa między stopami procentowymi  
a stopami wzrostu 

Źródło: FRED, https://fredblog.stlouisfed.org/2018/11/how-expensive-is-it-to-service-the-national-debt/, [dostęp 12.01.2021] 

 
Neil Mehrotra, korzystając z 56-okresowego ilościowego modelu cyklu życia 

skalibrowanego dla Stanów Zjednoczonych dowodzi, że wolniejszy wzrost liczby ludności 
pogarsza koszty obsługi zadłużenia, podczas gdy wolniejszy wzrost wydajności poprawia ten 
koszt.  

Reasumując, co do zasady warto pochylić się nad gospodarką rozpatrując jej realny 
wzrost i realne ponoszone koszty jako strony tego samego równania. Realny wzrost gospodarki 
możemy rozpatrywać przez pomiar realnego PKB, natomiast koszty byłyby różnicą pomiędzy 
oprocentowaniem obligacji skarbowych, a inflacją.   

 

                                                      
14  Neil Mehrotra, Report, Debt sustainability in a low interest rate world, Friday, June 2, 2017, 

https://www.brookings.edu/research/debt-sustainability-in-a-low-interest-rate-world/, [dostęp 12.01.2021]. 

https://fredblog.stlouisfed.org/2018/11/how-expensive-is-it-to-service-the-national-debt/
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GOSPODARKA POLSKA PO ROKU 2015 
Cezurą czasową dla potrzeb naszych rozważań może być rok 2015, w którym w wyniku 
wyborów parlamentarnych władzę objęło Prawo i Sprawiedliwość.  Po objęciu rządów przez 
PiS mieliśmy do czynienia ze wzrostami gospodarki.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 5. PKB, w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Biuletyn Statystyczny nr 11/2020 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 6. Państwowy dług publiczny, stan na koniec okresu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Biuletyn Statystyczny nr 11/202016  

                                                      
15  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-

gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-112020,4,106.html, [dostęp 12.01.2021].  
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W ujęciu kwartalnym licząc rdr w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego  
w okresie  październik 2015 r. do końca roku 2019 (w roku 2020 nastąpił wybuch pandemii)17 
wzrost wynosił średnio 4,5%, co było wartością zdecydowanie wyższą niż w okresie 
poprzednim licząc od X.2010 do IX.2015, kiedy ten wzrost wynosił 2,9%. Możemy zatem 
mówić o ponad 50% wzroście rozwoju gospodarczego w stosunku do okresu poprzedzającego.  

Zadłużenie możemy rozpatrywać ogółem oraz osobno jako dług Skarbu Państwa. Jeśli 
pominiemy zdarzenie jednorazowe (OFE) wówczas w prezentowanych okresach poprzedzających 
następował kwartalny wzrost zadłużenia ogółem o 1,30% i 1,72%, natomiast wzrost długu Skarbu 
Państwa o 1,17% i 1,84%. Analogiczne wzrosty w okresie rządów PiS wynosiły 0,76% i 0,75%. 
Można zatem stwierdzić, że wzrost zadłużenia w okresie PiS był znacząco niższy niż w latach 
poprzedzających. Wzrost zadłużenia przełożył się na wzrost gospodarczy państwa w stopniu 
zdecydowanie większym niż miało to miejsce w latach poprzedzających.  

INNE ZMIANY GOSPODARCZE 
Po dojściu do władzy PiS realizowało szeroki program socjalny, w tym także „Rodzina 500 
plus”. Prognozy zdecydowanej większości ekonomistów były skrajnie negatywne co do 
wpływu planowanych wydatków na zadłużenie Skarbu Państwa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Wykres 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Biuletyn Statystyczny nr 11/2020 18 

                                                                                                                                                   
16  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-

gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-112020,4,106.html, [dostęp 12.01.2021]. 
17  Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce 4 marca 2020. W okresie od 14 do 20 

marca obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego, a od 15 marca wprowadzono na granicach kordon 
sanitarny. Od 20 marca, obowiązywał stan epidemii. 

18  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-
gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-112020,4,106.html [dostęp 12.01.2021] 
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Tylko program „Rodzina 500 plus” pochłonął w roku 2016 17,6 mld zł, w roku 2017 r. – 
23 mld zł, w roku 2018 roku – 24,5 mld zł, w roku 2019 – 31 mld zł, a w roku 2020 ok. 41 mld 
zł. Skala wydatków jest znacząca w odniesieniu do całości budżetu państwa. 

Równocześnie nastąpił znaczący wzrost wynagrodzeń. W okresie od I kw. 2010 do III 
kw. 2015 wzrost wynagrodzeń wynosił średnio 0,76% na kwartał, a w okresie od IV kw. 2015 
do IV kw. 2019 wzrost wynosił 1,64%.  

W latach 2015-2019 znacząco wzrósł także przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowym, z poziomu 1386,16 zł (I-XII.2015) 
do poziomu 1819,14 zł (I-XII.2019), tj. wzrost o 31,2%. W latach poprzednich tj. 2010-2015 
przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowym 
wynosił odpowiednio: 1192,82 (I-XII.2010) i 1386,16 zł (I-XII.2015), zatem wzrost dla tego 
okresu wynosił zaledwie 16,2%.19 Podsumowując, w badanym okresie rządów PiS mieliśmy 
do czynienia z dwukrotnie szybszym wzrostem przeciętnego miesięcznego  dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowym aniżeli w latach poprzedzających. 

Wzrost transferów socjalnych, w tym także realizacja programu 500+, nie wpłynęło w 
sposób znaczący na rynek pracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 8. Liczba pracujących na podstawie BAEL 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Biuletyn Statystyczny nr 11/2020 20 

 

                                                      
19  GUS, Biuletyn Statystyczny nr 11/2020, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/infor-

macje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-112020,4,106.html [dostęp 12.01.2021]. 
20  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-

gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-112020,4,106.html, [dostęp 12.01.2021]. 
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Wprawdzie zmniejszyła się dynamika wzrostu liczby pracujących, ale znaczący 
wzrost świadczeń socjalnych nie spowodował masowego odpływu z rynku pracy. 
Wprawdzie wskaźnik zatrudnienia w Polsce jest zdecydowanie poniżej poziomu wysoko 
rozwiniętych państw Europy Zachodniej, ale od wielu lat prowadzona jest konsekwentna 
polityka wzrostu liczby pracujących.21 Wskaźnik zatrudnienia na podstawie BAEL  
w Polsce wzrósł w omawianym okresie z 52,6% IV kw. 2015 do 54,4% w IV kw. 
2019.22 

Wbrew zamierzeniom partii rządzącej uruchomienie programu „Rodzina 500 plus” od 
kwietnia 2016 r., a następnie jego rozszerzenie23 nie spowodowały istotnego wzrostu liczby 
urodzeń. W okresie od stycznia 2010 r. do marca 2016 roku liczba żywych urodzeń wynosiła 
średniomiesięcznie 31.936 osób, a w okresie od kwietnia 2016 r. do końca 2019 roku – 32.320 
osób. Zatem w badanym okresie nastąpił wzrost o 384 żywe urodzenia średniomiesięcznie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykres 9. Stan i ruch naturalny ludności, urodzenia żywe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Biuletyn Statystyczny nr 11/202024 

                                                      
21  Eurostat, wskaźnik zatrudnienia 20-64, 2019: Polska – 73%, Niemcy – 80,6%, Holandia – 80,1%, Szwecja 

– 82,1%, Szwajcaria – 82,9%; https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment-
_rates_and_Europe_2020_national_targets. 

22  GUS, Biuletyn Statystyczny nr 11/2020, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania-
/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-112020,4,106.html, [dostęp 12.01.2021]. 

23  Od kwietnia 2016 r. świadczenia wypłacane były na drugie i kolejne dzieci, a od lipca 2019 r. świadczenie 
wypłacane jest na każde dziecko. 

24  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-
gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-112020,4,106.html, [dostęp 12.01.2021]. 
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WPŁYW OTOCZENIA MIĘDZYNARODOWEGO  
NA GOSPODARKĘ POLSKI 
Bezpośrednie realne koszty obsługi długu publicznego zależne są w dużym stopniu od 
oprocentowania obligacji skarbowych i stopy inflacji. Oprocentowanie polskich 10-letnie 
obligacji skarbowych początkowo wzrosło z poziomu 2,7% w październiku 2015 do poziomu 
3,8% w lutym 2017 r., po czym sukcesywnie spadało do poziomu 2,0% na koniec roku 2019. 
W roku 2020 sytuacja pandemii koronawirusa spowodowała dalsze obniżenie oprocentowania 
obligacji 10-letnich do poziomu 1,2% w styczniu 2021.  

Do korzystnych zmian oprocentowania polskich obligacji skarbowych przyczyniła się w 
dużym stopniu obniżka stóp procentowych w strefie euro oraz obniżka oprocentowania 
obligacji EBC, oprocentowanie 10-letnich obligacji EBC w październiku 2015 roku wynosiło 
1,2% i sukcesywnie spadało osiągając w grudniu 2019 poziom 0,37%.25  

Istotnym czynnikiem zmniejszającym realny koszt długu publicznego była stopa inflacji. 
W pierwszym okresie inflacja mierzona w stosunku do grudnia poprzedniego roku (100%) 
wzrosła z poziomu 99,6% (X.2015) do 102,1% (XII.2017), a następnie spadała by w grudniu 
2019 r. osiągnąć najwyższy poziom 103,8%. Inflacja jest czynnikiem zmniejszającym realny 
koszt długu publicznego. W tym przypadku widzimy, że przewyższała oprocentowanie 
obligacji 10-letnich już w trakcie roku kalendarzowego 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 9. Oprocentowanie polskich obligacji 10-letnich 
Źródło: World Government Bonds26 

                                                      
25  European Central Bank, https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=2B570868203EFC19D-

12DB1191142E9F5?SERIES_KEY=143.FM.M.U2.EUR.4F.BB.U2_10Y.YLD&resetBtn=+Reset+Setting
s&start=&end=&trans=N, [dostęp 13.01.2021].  

26  http://www.worldgovernmentbonds.com/bond-historical-data/poland/10-years/, [dostęp 13.01.2021].  
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Wykres 10. Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 
Źródło: GUS 27 

 

PODSUMOWANIE 
Zadłużenie Skarbu państwa nie może być rozpatrywane w oderwaniu od całości gospodarki. 
Holistyczne spojrzenie na gospodarkę wymaga, żeby realny koszt zadłużenia czyli na przykład 
oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa pomniejszone o stopę inflacji porównywać  
z realnym wzrostem gospodarki. Jak długo jak realny wzrost gospodarki jest większy od 
realnego kosztu zadłużenia tak długo zadłużanie jest uzasadnione.   

Sytuacja międzynarodowa ma znaczny wpływ realny koszt polskiego zadłużenia, dlatego 
prognozy rozwoju międzynarodowej sytuacji gospodarczej powinny być elementem 
projektowanego poziomu zadłużenia Skarbu Państwa.  
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KONSEKWENCJE WZROSTU DŁUGU PUBLICZNEGO  

DLA GOSPODARKI PAŃSTWA 
 

Streszczenie 
Artykuł dokonuje oceny polskiej gospodarki w okresie od października 2015 do grudnia 2019, czyli od 
wygrania wyborów parlamentarnych przez PiS do okresu przed pandemią koronawirusa. W programach 
wyborczych PiS deklarowało znaczne nakłady na pomoc socjalną. Czy nakłady na pomoc socjalną mogą 
przyczynić się do rozwoju gospodarczego państwa?  
Autor postuluje rozpatrywanie zadłużenia Skarbu Państwa i stanu gospodarki (PKB) jako dwóch stron 
tego samego równania – nierówności.  
 Słowa kluczowe: dług publiczny, PKB, obligacje Skarbu Państwa, inflacja. 

 
 

CONSEQUENCES OF THE INCREASE IN PUBLIC DEBT  
FOR THE STATE ECONOMY 

 
Summary 

The article assesses the Polish economy in the period from October 2015 to December 2019, i.e. from 
winning the parliamentary elections by PiS to the period before the coronavirus pandemic. In the election 
programs, PiS declared significant expenditure on social assistance. Can the outlays on social assistance 
contribute to the economic development of the state? 
The author proposes considering the debt of the State Treasury and the state of the economy (GDP) as 
two sides of the same equation - inequality. 

Keywords: public debt, GDP, Treasury bonds, inflation. 
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ŚWIAT Z KORONAWIRUSEM,  
SYTUACJA GOSPODARCZA W POLSCE I NA ŚWIECIE 
 
 
 

WSTĘP  
Celem opracowania jest wskazanie wybranych problemów i skutków funkcjonowania  
w obliczu kryzysu oraz decyzji i instrumentów związanych z pomiarem lub niwelowaniem 
skutków zjawisk kryzysowych w sektorze przedsiębiorstw i instytucji. 

W artykule odniesiono się do różnych kwestii – od bardzo ogólnych, po rozwiązania 
szczegółowe. Wskazano zarówno trendy występujące we współczesnej gospodarce, jak  
i instrumenty pozwalające na pomiar skutków kryzysu, które mogą być wykorzystywane do 
przeciwdziałania im. Uwzględniono problemy związane z utrzymaniem zdolności do 
wywiązywania się z zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu,  
a także, jak powinien być dokonywany prawidłowy jej pomiar w ujęciu ex post i ex ante. 
Poświęcono także uwagę działaniom rządu podejmowanym w celu stabilizacji finansów 
publicznych i wzrostu gospodarczego. Ważnym aspektem są w tym obszarze dochody 
publiczne i ich kształtowanie. Rozwój lokalny jest warunkowany potencjałem ekonomicznym 
oraz poziomem realizowanych dochodów. Stąd też ich analiza w warunkach kryzysu jest 
zasadna, jak i doskonalenie ich pomiaru, zwłaszcza z punktu widzenia możliwości kreowania 
wydatków publicznych. 

W pierwszej połowie czerwca 2020 r. OECD opublikowała flagowy dokument Economic 
Outlook. Według najnowszych projekcji Organizacji, negatywny wpływ pandemii Covid-19 
będzie ogromny, a światowa gospodarka będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniami 
podobnymi do tych, z jakimi musiała się zmierzyć podczas wojen światowych. Światowa 
gospodarka przeżywa obecnie najgłębszą recesję od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 
trzydziestych XX w., przy czym w wielu krajach spadek PKB w Q2 i wzrost bezrobocia 
wyniósł ponad 20%. W większości państw Organizacji aktywność gospodarcza spadła w 
trakcie gospodarczego zamknięcia o nawet 20-30%. 
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Spośród rozwiniętych gospodarek przewiduje, że PKB będzie w tym roku szczególnie 
niskie w Europie, co odzwierciedla wdrożenie rygorystycznych środków ograniczających 
rozprzestrzenianie się choroby przez stosunkowo długi czas. W wielu informacjach na 
portalach społecznościowych prognozuje się, że PKB strefy euro w 2020 r. będzie o 11,5% 
niższe niż w 2019 r. (w bazowym scenariuszu zakładającym podwójną falę), a w scenariuszu 
zakładającym pojedynczą – o ponad 9%.  

Rządy i banki centralne państw członkowskich zareagowały na kryzys niezwykle szybko, 
ograniczając rozprzestrzenianie się wirusa i zapobiegając jeszcze większemu załamaniu 
gospodarczemu i finansowemu. Celem działań fiskalnych jest podtrzymanie aktywności 
gospodarczej, zarówno poprzez specjalne polityki wspierania utrzymania zatrudnienia  
i wypłacania wynagrodzeń (tzw. postojowe), a także dzięki większym wydatkom  
i inwestycjom publicznym. W gospodarkach przewidywany jest wzrost publicznej krańcowej 
skłonności do konsumpcji o 4-4,25% w 2020 r., po średnim wzroście o ok. 2% rocznie  
w latach 2018-191.   

Wyjątkowe dodatkowe środki wsparcia w ramach polityki pieniężnej wprowadzane od 
początku pandemii mają również duże znaczenie dla stabilizacji gospodarczej i ograniczenia 
obciążeń związanych z obsługą zadłużenia. Znacznie obcięto stopy procentowe, wzmocniono 
programy skupu aktywów i ukierunkowano interwencje w najbardziej zagrożonych 
segmentach rynku finansowego. W rezultacie wskazanych powyżej działań, decydenci 
polityczni stoją obecnie przed wyjątkowymi wyzwaniami: deficyty budżetowe sektora 
instytucji rządowych i samorządowych są bardzo podwyższone, dług publiczny w wielu 
krajach wzrośnie do wyjątkowo wysokiego poziomu, stopy procentowe zostały obniżone do 
zera lub poniżej, a bilanse banków centralnych drastycznie wzrosły. Lecz nie każda branża ma 
się słabo w dobie kryzysu pandemicznego.  

Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 przyspiesza transformację cyfrową Należy  
zwrócić uwagę na fakt, że transformacja cyfrowa rozpoczęła się na długo przed pandemią 
COVID-19. Wywołany przez koronawirusa kryzys gospodarczy przyspieszył ten proces.  

PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 
Perspektywa masowych szczepień przeciw Covid-19 robi swoje. W grudniu nastąpiła poprawa 
koniunktury we wszystkich obszarach gospodarki – podał GUS. Wciąż jednak daleko do 
normalności. Jeśli restrykcje potrwają dłużej, jedna piąta firm z obszaru zakwaterowanie  
i gastronomia oraz 18% firm budowlanych przetrwa najwyżej około miesiąca, deklarują 
przedsiębiorcy. 

Mimo poprawy koniunktury we wszystkich obszarach gospodarki, w większości z nich 
wskaźnik ogólnego klimatu pozostaje ujemny. 

                                                      
1  https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-1_0d1d1e2e-en  
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Badanie wśród przedsiębiorców prowadzone było w okresie 1-10 grudnia, czyli jeszcze 
przed ogłoszeniem lockdownu (narodowej kwarantanny) od 28 grudnia. Najbardziej 
pesymistyczne oceny zgłaszały firmy działające w obszarze zakwaterowanie i gastronomia, 
przy czym firmy zajmujące się zakwaterowaniem oceniały koniunkturę gorzej (minus 69,6) niż 
branża gastronomiczna (minus 49,2). Pozytywnie koniunkturę oceniają jedynie firmy z sekcji 
informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Pozostałe branże 
badane przez GUS, czyli: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy 
i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa również oceniają koniunkturę negatywnie, 
ale nieco lepiej niż w ubiegłym miesiącu. Jak co miesiąc od wybuchu pandemii GUS pytał 
przedsiębiorców z różnych branż również o wpływ pandemii na ich działalność. Ponad 40%. 
firm zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią deklarowało, że obecna sytuacja zagraża 
ich stabilności. W handlu detalicznym takie przekonanie wyraziło ponad 16 proc. badanych2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Negatywne skutki gospodarcze wywołane przez pandemię 

 
Szacunkowy spadek zamówień jest w grudniu największy w zakwaterowaniu 

i gastronomii (52%), transporcie i gospodarce magazynowej (19%) oraz w budownictwie 
(16%). Jeśli restrykcje potrwają dłużej, 21% firm działających w obszarze zakwaterowanie 
i gastronomia przetrwa najwyżej miesiąc, deklarują przedsiębiorcy.  

W budownictwie odsetek ten wynosi 18%, a w handlu detalicznym 10%. Również 
zakwaterowanie i gastronomia deklaruje największe spadki w zatrudnieniu w grudniu, które 
przedsiębiorcy szacują na 12%.  

 

                                                      
2  https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-w-polsce-do-polowy-stycznia-hotele-baseny-i-silownie-

nieczynne-6588888778214176a.html 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

24 

OCENY OBECNEJ SYTUACJI PRZEZ FIRMY DOTKNIĘTE KRYZYSEM 
Obecna sytuacja epidemiczna wywołała bezprecedensowy kryzys, który w różnym stopniu  
i w różnych obszarach funkcjonowania dotknął wszystkie firmy w naszym kraju. Jako 
naukowcy jesteśmy zainteresowani tym, jakie działania firmy już wdrożyły, aby 
zminimalizować skutki kryzysu, co uznają za najważniejsze czynniki przetrwania w obecnym 
czasie, a także jakie zalecenia proponują w celu łagodnego przejścia przez kryzys. W ciągu 
miesiąca rynek pracy w Polsce, tak jak i w wielu miastach na świecie, zmienił się nie do 
poznania. Przeszliśmy na tryb zdalny, liczba dostępnych ofert pracy spadła, a pierwsza fala 
zwolnień pracowników uświadomiła nam, że ciężko, by obecna sytuacja nie dotknęła nas lub 
bliskich nam osób. Nowa rzeczywistość to także pozytywne, oddolne inicjatywy, których 
zadaniem jest wspieranie osób w trudnej sytuacji zawodowej. W całym tym koronaabsurdzie 
mimo izolacji, staliśmy się bliżsi i chętni do pomocy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 2. Zmiana zamówień na półprodukty, surowce towary lub usługi 
 

Coraz częściej poza troską o zdrowie zaczynamy jednak myśleć o tym, w jakiej 
rzeczywistości przyjdzie nam żyć, kiedy minie walka z pandemią. Jak z obecną sytuacją 
poradzi sobie gospodarka i rynek pracy. Wiadomo już, że kryzys obejmie swoim zasięgiem 
zdecydowaną większość branż, a jego skutki będą dla nas trudniejsze niż z pamiętnej zapaści  
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w 2008 r. i to dokładnie wtedy, kiedy niskie bezrobocie i coraz większe zapotrzebowanie na 
kolejne etaty dało komfort pracownikom, a eksperci otwarcie mówili o rynku pracownika  
w kolejnych sektorach3. 

PRACA ZDALNA WYZWANIE GOSPODARCZE 
Jeszcze do niedawna praca zdalna była w Polsce niechętnie udzielana, jako – według 
pracodawców - mało efektywna i problematyczna w kontroli nad pracownikami. I nawet te 
firmy, które dostrzegały w niej formę benefitu dla pracowników często traktowały ją jako pół 
urlop dostępny raz, dwa razy w miesiącu. Jednym z wyjątków była oczywiście branża IT,  
w której od lat praca zdalna jest standardem, a członków zespołu dzieli i tysiąc kilometrów. 
Wszystko zmieniło się w zaledwie jeden dzień. Kiedy 11 marca zapadła decyzja o zamknięciu 
miejsc nauki i opieki nad dziećmi, a premier specustawą zalecił pracodawcom wprowadzenie 
pracy zdalnej w pełnym zakresie, gdzie tylko jest to możliwe. 

Znaczna część przedsiębiorstw , inaczej niż wielu pracowników, jest sceptyczna wobec 
pracy zdalnej. Jak wynika z nowego badania instytutu gospodarczego Ifo z Monachium, tylko 
5,7% firm odnotowało dotychczas wzrost wydajności w ramach pracy zdalnej. 

Z kolei 30,4% przedsiębiorstw odnotowało niezmienioną produktywność, a 27%  
nawet niższą. Na zlecenie Fundacji Biznesu Rodzinnego (Stiftung Familienunternehmen) 
instytut Ifo przeprowadził w październiku 2020 r. badanie, w którym uczestniczyło  
1097 firm. 

Wyjaśnieniem dla niższej wydajności może być to, że firmy są miejscem społecznym - 
uważa Stefan Heidbreder, dyrektor zarządzający fundacji. Jest on zdania, że „osobiste kontakty 
pomiędzy pracownikami są źródłem dynamicznej i innowacyjnej siły, której nie da się zastąpić 
wideokonferencjami”. 

Z powodu pandemii wiele firm w Niemczech znacznie rozszerzyło zakres przepisów 
dotyczących pracy zdalnej, aby uniknąć infekcji w pomieszczeniach firmowych lub w drodze 
do pracy. Jednak kwestia tego, czy praca z domu zwiększa wydajność, czy też nie, pozostaje 
nadal wysoce kontrowersyjna politycznie4. 

Jednym z wielu wyzwań stojących przed władzami lokalnymi i regionalnymi jest 
przestawienie się na nowy świat cyfrowy. Wymaga to istotnych zmian, do których demokracja 
lokalna powinna się dostosować, wykorzystując możliwości związane z nowymi 
technologiami cyfrowymi i narzędziami ICT, takie jak stosowanie wyłącznie elektronicznych 
formularzy, co oszczędza czas obywatelom i organom publicznym. 

 

                                                      
3  „Finansowa forteca jak inwestować skutecznie i mieć święty spokój Marcin Iwuć 
4  https://www.dw.com/pl/praca-zdalna-a-wydajno%C5%9B%C4%87-firmy-s%C4%85-sceptyczne/a-

55602072  

https://www.dw.com/pl/koronawirus-praca-zdalna-szkodzi-wielu-branżom/a-55296201
https://www.dw.com/pl/koronawirus-praca-zdalna-szkodzi-wielu-branżom/a-55296201
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OCENA NIEWIELKICH MIAST PODCZAS KRYZYSU 
GOSPODARCZEGO  
Najbardziej prawdopodobny czyli około 57% jest pożądany i optymistyczny scenariusz 
rozwoju małych miast wymagających impulsu rozwojowego. Istnieją różnice w ocenie przez 
miasta, które stanowią oś scenariusza. Wysoki poziom nakładów inwestycyjnych jest znacznie 
ważniejszy dla rozwoju miast niż wysoki poziom aktywności liderów i elit lokalnych: 
Osiągnięcie wysokich nakładów inwestycyjnych jest także bardziej prawdopodobne bo ponad 
54% niż aktywność elit 50%5 . 

W pracach związanych z analizą rozwoju społeczno-gospodarczego miast występują 
różne próby podziału i charakterystyki czynników tego rozwoju. Dzieli się je na czynniki:  

1. endogeniczne (wewnętrzne),  
2. egzogeniczne (zewnętrzne),  
3. tradycyjne i nowe (charakterystyczne dla przemian okresu transformacji),  
4. lokalne, regionalne, ogólnokrajowe i ponadkrajowe,  
5. bezpośrednie i pośrednie,  
6. twarde (słabo mierzalne) i miękkie (dobrze mierzalne),  
7. sterowalne i niesterowalne6. 
Potencjał demograficzny i gospodarczy małych miast jest nieporównywalny  

z potencjałem miast średnich i dużych województwa wielkopolskiego. Małe miasta 
koncentrują 29% ogółu ludności miejskiej województwa i skupiają 23% ogółu pracujących  
w miastach.  

W latach dwudziestych w prawie połowie małych miast odnotowano regres liczby 
ludności. Zwiększoną dynamiką liczby ludności charakteryzują się miasta małe położone  
w aglomeracji poznańskiej, co związane jest z procesami suburbanizacyjnymi.  
W analizowanym okresie wskaźnik dynamiki liczby ludności dla małych miast aglomeracji 
małych miast kształtowała się na wysokim poziomie bo około stu procent.  

 
POBUDZENIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ SPOWODOWANE 
PRZEZ COVID 19  
Podczas gdy cały świat wciąż zmaga się z niepewnością związaną z nową rzeczywistością 
pandemii koronawirusa COVID-19, nieśmiałe ożywienie gospodarcze, którego sygnały 
dostrzegamy w wielu częściach świata, napawa nas jednak  optymizmem. Wciąż jednak 
widzimy cały szereg strukturalnych przeszkód na drodze do solidnego globalnego wzrostu 
produktu krajowego brutto (PKB), takich jak poważne (choć potencjalnie krótkotrwałe) 
bieżące konsekwencje pandemii COVID-19 czy problemy długoterminowe, np. wysokie 
poziomy zadłużenia dużych gospodarek, niekorzystne warunki demograficzne na rynkach 

                                                      
5  https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/01/PIE-Male_miasta.pdf  
6  Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Chojnicki Z., Wydawnictwo Naukowe, Poznań. 
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rozwiniętych, brak woli politycznej do realizacji poważnych reform strukturalnych czy 
podwyższone ryzyko geopolityczne i handlowe. Uważa się, że w takich warunkach inwestorzy 
będą skłonni płacić premie za papiery spółek zdolnych do powiększania przychodów i zysków 
(niezależnie od wzrostu PKB) poprzez reagowanie na sekularne zmiany sposobów, w jaki 
kontaktujemy się z przyjaciółmi i rodzinami, robimy zakupy, płacimy za towary i usługi, 
leczymy się i spędzamy wolny czas. Ogólnie rzecz biorąc, staramy się taktycznie przewidywać 
dalszy przebieg konwergencji technologii z innymi sektorami, w coraz większym stopniu 
opartymi na rozwiązaniach technologicznych7. 

Kryzys wywołany przez koronawirusa COVID-19 sprzyja wzrostowi znaczenia 
technologii w naszym życiu. Priorytety świata przechodzącego pandemię koronawirusa, takie 
jak zdalna praca i nauka, handel w sieci, zdalna opieka zdrowotna, media strumieniowe czy 
bezkontaktowe dostawy towarów, ogromnie zyskały na znaczeniu w 2020 r. i zwiększyły 
dynamikę wielu sekularnych tematów w sektorach technologii informatycznych i usług 
telekomunikacyjnych.  

Transformacja cyfrowa i związane z nią tematy rozwijały się dynamicznie jeszcze przed 
pandemią koronawirusa. Transformacja cyfrowa będzie integralnym elementem rozwiązania 
pozwalającego wyjść z kryzysu wywołanego przez pandemię i będzie nadal na pierwszym 
planie także w świecie po koronawirusie. Choć krótkoterminowe prognozy popytu, marż  
i przepływów pieniężnych są bardzo niepewne w przypadku niemal wszystkich spółek, 
dostrzega się coraz więcej dowodów potwierdzających, że przedsiębiorstwa, które 
zainwestowały spore środki w transformację cyfrową przed kryzysem dziś zbierają owoce tych 
inwestycji i zaczynają wyprzedzać konkurencję.  

Warto także zauważyć, że u progu kryzysu to właśnie w sektorze technologii 
informatycznych można było znaleźć jedne z najwyższej jakości spółek o najsilniej-
szych bilansach w indeksie S&P 500 Index. Technologie informatyczne były trzecim 
sektorem w indeksie S&P 500 Index pod względem rentowności na przestrzeni 
ostatnich trzech lat (do czerwca) i jednym z zaledwie trzech sektorów notujących 
dodatnie przepływy środków pieniężnych netto – w tym elitarnym gronie znalazł się 
również sektor usług komunikacyjnych8. 

PODSUMOWANIE  
Aby przeciwdziałać negatywnym wstrząsom wywołanym przez pandemię, należy 
rekomendować wzmocnienie wysiłków na rzecz wdrożenia reform zwiększających 
produktywność i zatrudnienie w sposób sprzyjający włączeniu społecznemu oraz 
wspierających realokację zasobów między sektorami. Okresowe zakłócenia w globalnych 

                                                      
7  „Współczesny kryzys gospodarczy” Józef Misala Sławomir I. Bukowski Jan L. Bednarczyk  
8  https://global.beyondbullsandbears.com/pl/2020/07/27/kryzys-wywolany-przez-pandemie-covid-19-

przyspiesza-transformacje-cyfrowa/#_ftn1 

https://tezeusz.pl/autor/jozef-misala
https://tezeusz.pl/autor/slawomir-i-bukowski
https://tezeusz.pl/autor/jan-l-bednarczyk
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łańcuchach wartości w czasie kryzysu mogą skłaniać przedsiębiorstwa do zwiększenia 
odporności poprzez trwałe skracanie łańcuchów dostaw i ograniczenie nakładów, co jednak 
będzie miało negatywny wpływ na alokację środków i produktywność. Ze względu na 
wyjątkowy poziom niepewności, potrzebne są elastyczne i możliwie szybko wdrażane polityki 
publiczne: zarówno w celu radzenia sobie z ew. ponownym pojawieniem się ognisk wirusa, jak 
również wdrażaniem tzw. strategii wyjścia (exit strategies), które muszą różnić się  
w zależności od sektora, czy skali kryzysu. W przypadku wystąpienia kolejnego ogniska 
wirusa, jak założono w bazowym scenariuszu, lub w przypadku gdy ożywienie gospodarcze 
okaże się niespodziewanie słabe, zapewnienie dodatkowych bodźców w ramach polityki 
fiskalnej będzie wymagało dodatkowych środków stymulacyjnych ze względu na ograniczone 
możliwości dalszego łagodzenia polityki monetarnej. W tym przypadku może jednak okazać 
się konieczne, aby banki centralne wzmocniły programy wsparcia płynności. Nie możemy 
również zapomnieć o potrzebie wsparcia z funduszy państwowych, w postaci tarcz 
pomocowych dla przedsiębiorców. Popandemiczna recesja na dobre rozpocznie się dopiero 
wtedy, kiedy skończą się pieniądze z rządowych tarcz. Wśród najbardziej zagrożonych branż 
są m.in.  transport międzynarodowy. Branża meblarska i odzieżowa też mogą spisać bieżący 
rok na straty. Cały handel, w tym także żywność i środki czystości, spowalnia, a konsumenci 
i firmy ograniczają zakupy, bo czekają na rozwój wydarzeń gospodarczych w obawie przed 
recesją.  Niepewność zmieni też zwyczaje zakupowe Polaków: konsumenci będą wybierać 
produkty tańsze, powróci presja na ceny i obniżki marż. Należy pamiętać, że ekonomia działa 
na zasadzie taśmowej. Czyli należy zdawać sobie sprawę z tego, że kryzys finansowy zacznie 
dobierać się do branż na razie nie dotkniętych pandemiczną stratą. Jak można zauważyć strefa 
cyfrologii oraz informatyzacji niezmiennie trzyma się bardzo dobrze tworząc nowe 
perspektywy do dalszego rozwoju w dziedzinach gospodarki światowej. 
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ŚWIAT Z KORONAWIRUSEM,  

SYTUACJA GOSPODARCZA W POLSCE I NA ŚWIECIE 
 

Streszczenie 
Artykuł dotyczy analizy rynku światowego i polskiego w czasie kryzysu zaistniałego w dobie epidemii 
COVID 19. Celem opracowania było wskazanie wybranych problemów i skutków funkcjonowania w 
obliczu kryzysu oraz decyzji i instrumentów związanych z pomiarem lub niwelowaniem skutków 
zjawisk kryzysowych w sektorze przedsiębiorstw i instytucji państwowych. 
Artykuł mówi o wybranych problemach występujących w obszarach szeroko rozumianych 
przedsiębiorstw (w tym i bankowości) oraz w podmiotach sektora publicznego. 
Przeanalizowano perspektywy przyszłościowe dla firm, które ucierpiały w tym trudnym czasie. 
Przeanalizowano najbardziej pesymistyczne warianty wyjścia z problemów finansowych społeczeństwa. 
Nakreślono negatywne skutki gospodarcze wywołane przez pandemię oraz zmiana zamówień na 
półprodukty, surowce towary lub usługi. W opracowaniu omówiono i oceniono obecną sytuację przez 
firmy dotknięte kryzysem. Obecna sytuacja epidemiczna wywołała bezprecedensowy kryzys, który w 
różnym stopniu i w różnych obszarach funkcjonowania dotknął wszystkie firmy w naszym kraju. 
Analizując rynek nie można było zapomnieć o sektorach gospodarki, które zyskały na kryzysie. Mowa tu 
o pobudzeniu transformacji cyfrowej spowodowane przez COVID 19 oraz pracy zdalnej – rozszerzenie 
technologii informatycznej. Podczas gdy cały świat wciąż zmaga się z niepewnością związaną z nową 
rzeczywistością pandemii koronawirusa COVID-19, ożywienie gospodarcze w tej dziedzinie wzrosło. 
Podczas oceny niewielkich miast w czasie kryzysu gospodarczego oceniono jakie obszary  
w samorządach terytorialnych są mniej lub bardziej zagrożone. 
 
 

THE WORLD WITH CORONAVIRUS, THE ECONOMIC SITUATION IN 
POLAND AND IN THE WORLD 

 
Summary 

The article concerns the analysis of the world and Polish market during the crisis that occurred during the 
COVID 19 epidemic. The aim of the study was to indicate selected problems and effects of functioning 
in the face of crisis as well as decisions and instruments related to measuring or eliminating the effects of 
crisis phenomena in the sector of enterprises and state institutions. 
The article discusses selected problems occurring in the areas of broadly understood enterprises 
(including banking) and in public sector entities. 
The future prospects for the companies that suffered during this difficult time were analyzed. Research 
done among entrepreneurs before the lockdown (national quarantine) was announced. The most 
pessimistic variants of getting out of the financial problems of the society were analyzed. The negative 
economic effects caused by the pandemic and the change in orders for semi-finished products, raw 
materials, goods or services are outlined. 
The work discusses and assesses the current situation in companies affected by the crisis. The current 
epidemic situation has caused an unprecedented crisis that has affected all companies in our country in  
a varying degrees in different areas of operation. During analyzing the market, could not forget about the 
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sectors of the economy that made a profit from the crisis. We are talking about Stimulating the digital 
transformation caused by COVID 19 and remote work – an extension of information technology. While 
the whole world is still facing the uncertainty surrounding the new reality of the COVID-19 pandemic, 
the economic revival in this area has increased. During the assessment of small towns while the 
economic crisis, there was assessed which areas in local governments are more or less threatened. 
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ROLA PIENIĄDZA W GOSPODARCE – JEGO WARTOŚĆ, 
OBLIGACJE, STOPY PROCENTOWE 

 
 
Pieniądz jest prawnie określonym środkiem płatniczym, który może zarówno wyrażać, 
przechowywać jak i przekazywać wartość, która jest ściśle związana z realnym produktem 
społecznym.3 Pod kątem ekonomicznym pieniądz powstał w wyniku podziału pracy. Powstał 
on jako pieniądz kruszcowy już w III tysiącleciu p.n.e w Europie. Na początku przybierał on 
różne formy. Przybierał formę towarów konsumpcyjnych. Na początku, gdy został 
wynaleziony nie miał znaczenia w aspekcie finansowym.  W krajach starożytnych zaczęto 
używać pieniądza w postaci sztabek złota, gdzie w perspektywie czasu zostały one zastąpione 
np. krążkami. Ponadto z biegiem czasu monety starsze o wyższej zawartości kruszcu podlegały 
tezauryzacji. Były one wycofywane z obiegu, gdzie były zastępowane gorszym pieniądzem.  
Z biegiem czasu wystąpiła dematerializacja pieniądza. Dematerializacja pieniądza polegała na 
przekazywaniu pieniądza w postaci złota w depozyt. W przypadku zamian za dane monety 
wystawiane byłykwity depozytowe, które w konsekwencji zaczęły zastępować pieniądz 
kruszcowy. Kwity te przyjmowały rolę pieniądza papierowego. Ponadto z biegiem czasu 
wartość wyemitowanych kwitów depozytowych przekroczyła wartość zdeponowanego złota, 
gdzie w konsekwencji złotnicy zaczęli pobierać oprocentowanie z tytułu zdeponowania u nich 
złota. Ponadto umożliwiło im to dodatkową emisję kwitów depozytowych – weksli. W tym 
momencie pieniądz zaczął przyjmować rolę finansową.  

Od średniowiecza obowiązuje pieniądz bezgotówkowy. Jest to inaczej pieniądz 
Żyrowylub Wkładowy. Ponadto to pieniądz, który nie ma postaci materialnej. Występuje on  
w postaci zapisu księgowego. Jest tworzony przez banki, które prowadzą operacje 
bezgotówkowe. Ponadto źródłem takiego pieniądza są wkłady depozytowe różnych 

                                                      
1  Państwowa Uczelnia Zawodowa im Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 
2  Państwowa Uczelnia Zawodowa im Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 
3  D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004, s. 35. 
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podmiotów, gdzie są udzielane z nich kredyty. Obecny pieniądz jest pieniądzem papierowym, 
kredytowym, państwowym, zabezpieczony towarami i usługami oraz nie wymaga on kosztów 
zamiany za usługę czy towar. Pieniądz papierowy jest emitowany przez bank centralny 
państwa. Ponadto nie ma on żadnego związku ze złotem. Pieniądz papierowy to inaczej papier, 
który posiada cechy pieniądza, poprzez uczynienie z niego zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującego w danym państwie – środka płatniczego. Gwarantem pieniądza jest państwo. 
Jednakże państwo odpowiada za pieniądz, zabezpieczając go towarami i usługami, ale  
w przypadku posługiwania się pieniądzem przez ludność i podmioty gospodarcze państwo nie 
bierze odpowiedzialności za jego posługiwanie się.  

Pieniądz kruszcowy spełnia następujące funkcje: 
1. Zaufania, 
2. Środka płatniczego, 
3. Środka wymiany, 
4. Środka przechowywania wartości,  
5. Środka wartości. 
Funkcja mierzenia wartości towarów czy usług umożliwia wyrażenie wartości danych 

kategorii ekonomicznych. Funkcja pośredniczenia w wymiarze towarów i usług w różnego 
rodzaju transakcjach umożliwia pieniądzowi cyrkulację w ujęciu makroekonomicznym.  
Co powoduje łączenie się w strumienie pieniężne, które są związane z danymi operacjami 
rozliczeniowymi. Funkcja środka płatniczego pozwala na realizację różnego rodzaju 
zobowiązań. Dotyczy to płatności związanych z zaciągnięciem oraz spłaceniem pożyczek, 
kredytów czy regulowaniem zobowiązań podatkowych. Ponadto pieniądz jako środek 
tezauryzacji jest gromadzony poza obrotem gospodarczym. Gdzie dany proces prowadzi do 
zmniejszenia ilości danego pieniądza w obiegu. Co więcej, tezauryzacja pieniądza to inaczej 
gromadzenie pieniędzy, a to w konsekwencji prowadzi do przechowywania ich – co oznacza 
brak zaufania do danych instytucji finansowych.  

System bankowy składa się z dwuszczeblowej struktury. Pierwsza obejmuje bank 
centralny, a druga bank komercyjny. Przyczynia się to do tego, że w obiegu działają dwa 
rodzaje pieniądza. Pieniądz banku centralnego oraz pieniądz banku komercyjnego. Podstawą 
kreowania pieniądza jest pieniądz banku centralnego, który jest uważany jako baza monetarna. 
Co więcej baza monetarna stanowi podstawę powiększenia obiegu pieniężnego. Stanowi to 
powiększenie podaży pieniądza. Ponadto część tej bazy przybiera formę depozytów, z których 
to banki komercyjne mogą udzielać kredytów.  

Determinant podaży pieniądza przedstawia jak bardzo ważna dla gospodarki jest podaż 
pieniądza. Ponadto przewaga ilości samego pieniądza nad ilością dóbr czy też usług przyczynia 
się do powstania zjawisk inflacyjnych. Natomiast nadmiar towarów czy usług w stosunku do 
ilości danego pieniądza przyczynia się do powstania zjawisk deflacyjnych. Sytuacja deflacyjna 
wynika z faktu, że występuje niedobór pieniądza, który prowadzi w konsekwencji do 
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utrudnienia rozwoju gospodarki pod kątem utrudniania do niej dostępu przedsiębiorców czy 
inwestorów. Sama w sobie podaż pieniądza jest wartością, która stanowi wartość 
występujących w obiegu rodzajów pieniądza, które są w dyspozycji przedsiębiorstw. Podaż 
pieniądza jest tworzona przez strumień pieniądza gotówkowego oraz strumień pieniądza 
bezgotówkowego banków komercyjnych na ich rachunkach w baku centralnym. Ponadto 
podaż pieniądza w ujęciu teoretycznym jest rozpatrywana w trzech teoriach.  

1. Teoria ilościowa, 
2. Teoria bankowa, 
3. Teoria obiegowa. 
Teoria ilości pieniądza zakłada, że istnieją zależności pomiędzy ilością pieniądza  

w obiegu, a poziomem cen.4 
Teoria bankowa wykorzystuje rolę kredytu bankowego w celu zagłębienia gospodarki  

w dany pieniądz. Jej głównym założeniem jest to, że nie jest ona konieczna w momencie,  
w którym wartość banków, które znajdują się w obiegu miała pokrycie w złocie. Ponadto dla 
danej ilości emitowanych banków pokryciem są weksle handlowe. Weksle przyjmują charakter 
kredytu kupieckiego. Co więcej ograniczają one wypłatę gotówki jako zobowiązań 
kontrahenta. Po danym czasie owe weksle powracają do banku, ale nie stanowią one 
zagrożenia wzrostu podaży pieniądza w obiegu.5 

Teoria obiegowa zakłada, że jeśli wzrasta ilość pieniądza w obiegu to wzrasta poziom 
cen.  

Konieczność zgromadzenia kapitału przyczynia się do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Ponadto „zmusza” ona przedsiębiorców do korzystania z zewnętrznych źródeł 
finansowania ich działalności. Co w konsekwencji przyczynia się do tego, że przedsiębiorcy 
korzystający z tych źródeł nabywają jedynie prawo dysponowania nimi w danym czasie. 
Dochód który właściciel danego kapitału otrzymuje za zbycie danego prawa stanowi procent. 
Ten procent jest oczywiście dochodem, który powstaje wtórnie i odzwierciedla udział 
właściciela kapitału w zyskach danego przedsiębiorstwa. Ponadto procent jest to też koszt, 
czyli cena dla danego przedsiębiorcy, która powstaje z tytułu korzystania przez niego z kapitału 
obcego. Stopa procentowa powstaje w transakcjach kredytowych, gdzie jest ceną kapitału 
obcego ustalanego przez relacje odsetek od kwoty pożyczonego kapitału. Ponadto odsetki to 
inaczej dochód, a w konsekwencji to przychód z kapitału kredytodawcy, który podlega 
opodatkowaniu. Ponadto stopa procentowa powinna uwzględniać: 

1. Wynagrodzenia dla kredytodawcy za czas oczekiwania na zwrot pożyczonego 
kapitału, 

2. Wynagrodzenie dla kredytodawcy za ryzyko, które jest związane  
z niewypłacalnością dłużnika, 

                                                      
4  S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002, s. 69. 
5  Tamże, s. 71. 
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3. Utrzymanie dla kredytodawcy realnej wartości pieniądza. 
Poziom stóp procentowych jest poziomem, który waha się w czasie, a wysokość stopy 

procentowej jako ceny jest zależna od nie tylko podaży kapitału pożyczonego ale także od 
popytu na ten właśnie kapitał. Co więcej, równowaga pomiędzy podażą, a popytem na dany  
kapitał może być uzyskiwany przy różnych poziomach stopy procentowej. Zmiana stopy 
procentowej przebiega w danych granicach. Górną granicę stanowi tutaj przeciętna stopa 
zysku, która jest osiągana w danej gospodarce. W tym przypadku dany przedsiębiorca 
decyduje się na zaciągnięcie kredytu, w momencie gdy jego oprocentowanie jest równe lub 
niższe zyskowi, który osiąga za pomocą pożyczonego kapitału. Inna jest sytuacja w momencie 
w którym dolna granica stopy procentowej jest wielkością zbliżoną do zerowej, ale dodatnia – 
właściciel posiadanego kapitału chce osiągnąć zysk z tytułu jego wypożyczenia. Wtedy 
wysokość stopy procentowej jest decydowana przez ryzyko czy inflację. Czynnik ryzyka jest 
bardzo mocno związany z procesem gospodarowania ponieważ funkcjonowaniu działalności 
gospodarczej zawsze towarzyszy ryzyko. Ponadto to ryzyko może dotyczyć kształtowania się 
w przyszłości popytu na produkowane towary lub świadczone usługi. Ponadto na stopę 
procentową wpływają procesy inflacyjne, które powodują obniżenie się siły nabywczej 
pieniądza. Na poziom stopy procentowej ma także wpływ polityka pieniężna państwa 
ponieważ to państwo, a w szczególności bank centralny ma możliwość kształtowania się stopy 
procentowej, a to w konsekwencji przyczynia się do interweniowania państwa w procesy 
gospodarcze. Jest to bardzo ważne w momencie kryzysu. Wtedy bank centralny przyczynia się 
do obniżenia stopy procentowej, która działa bardzo „pobudzająco” na gospodarkę. Co więcej, 
wzrasta zainteresowanie nie tylko kredytem ale także inwestowaniem. W konsekwencji to 
doprowadza do powstawania nowych miejsc pracy a także do ożywienia gospodarki.  

Wyróżniamy dwie stopy procentowe: nominalną i realną stopę procentową. Realna stopa 
procentowa powstaje na skutek wyeliminowania skutków inflacji. Operacje pieniężne dotyczą 
zarówno krótszych jak i dłuższych okresów. Mamy doczynienia ze stopami 
krótkoterminowymi jak i długoterminowymi. Stopy krótkoterminowe dotyczą lokat czy 
kredytów w okresie krótszym niż jeden rok. Natomiast stopy długoterminowe dotyczą lokat 
czy kredytów, których czas realizacji przekracza jeden rok. Pod kątem zmienności w danym 
czasie stopy dzielimy na zmienne i stałe. Stopy zmienne to takie stopy, które w czasie trwania 
lokaty ulegają zmianom w zależności od sytuacji na rynku pieniężnym, a stopy stałe to takie 
stopy, których poziom nie ulega zmianie w czasie trwania umowy o daną lokatę czy także 
pożyczkę.  

Poniższy przykład przedstawia wyliczenie realnej stopy procentowej.  
Załóżmy, że w banku zdeponowaliśmy pieniądze. Otrzymaliśmy nominalną stopę 

procentową w wysokości 20% rocznie. Odsetki w tym przypadku są naliczane na koniec roku 
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– z dołu. Roczny wzrost cen wynosi tutaj 35%. Zatem nasza realna stopa procentowa będzie 
liczona na podstawie poniższego wzoru6:   

Realna stopa procentowa = nominalna stopa procentowa – inflacja
100+inflacja

 ∙ 100% 

Po podstawieniu danych z przykładu otrzymamy : 

Realna stopa procentowa = 20−35
100+35

 ∙ 100% = –3,33% 

Otrzymany wynik oznacza, że oszczędzając w tym banku na danych warunkach 
będziemy tak naprawdę tracić na każdych 100 zł aż 3,33zł. Realna stopa tutaj procentowa 
będzie umożliwiać ustalenie realnych przychodów z kapitału, a także kosztów z ich 
wykorzystania ale po wyeliminowaniu inflacji. Ponadto dochody kapitałowe podlegają 
opodatkowaniu, więc nie tylko uwzględniamy tutaj realną stopę procentową, ale także 
efektywną stopę procentową – czyli tą która uwzględnia nie tylko skutki inflacji ale  także 
skutki opodatkowania.  

Poniższy przykład przedstawia nominalną stopę procentową.  
Załóżmy, że przedsiębiorstwo otrzymało odsetki od lokaty bankowej w wysokości 20% 

rocznie. Poziom inflacji wynosi 8%. Stopa podatku dochodowego kształtuje się na poziomie 
15%. Stopa procentowa uwzględniająca obciążenia podatkowego jest obliczana na podstawie 
poniższego wzoru7:  

Stopa procentowa po uwzględnieniu podatku 

= stopaprocentowanominalna ( 100−stopapodatku)
100

 

Po podstawieniu danych z przykładu otrzymamy :  

Stopa procentowa po uwzględnieniu podatku = 20 (100−8)
100

 = 18,4% 

Musimy jeszcze obliczyć efektywną stopę procentową, która będzie uwzględniać inflację. 
Posłuży nam do tego poniższy wzór8: 

Efektywna stopa procentowa = Stopa procentowa po uwzględnieniu podatku−inflacja
100+inflacja 

 

Zatem otrzymamy:  

Efektywna stopa procentowa = 18,4−8
100+8

 = 9,63% 

                                                      
6  M. Podstawka, Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 50. 
7  M. Podstawka, Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 55. 
8  Tamże, s. 55 
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Otrzymany wynik stopy procentowej po uwzględnieniu podatku oznacza, że stopa 
odsetek w danym przykładzie przekracza poziom inflacji. Co więcej sama efektywna stopa 
procentowa w naszym przykładzie też jest wysoka.  

Zmienność wartości danego pieniądza w czasie jest pewnym mechanizmem.  
W momencie wzrostu pieniądza w obiegu wzrasta ogólny poziom cen. Ten proces może zostać 
zatrzymany poprzez interwencję państwa. Interwencja państwa tutaj polega na zmniejszeniu 
ilości pieniądza w obiegu. Mamy doczynienia ze zjawiskiem deprecjacji czyli w momencie 
postępującej inflacji zmniejsza się siła nabywcza pieniądza. Natomiast zjawisko aprecjacji to 
obniżenie ogólnego poziomu cen, gdzie wartość pieniądza wzrasta. Ponadto zmiany wartości 
pieniądza krajowego mają swoje odzwierciedlenie podczas kształtowania się kursów 
walutowych. Mamy wtedy doczynienia z dewaluacją pieniądza oraz z rewaluacją pieniądza. 
Pomimo, że są to podobne pojęcia to niestety różnią się one swoim znaczeniem. Dewaluacja 
pieniądza występuje wtedy gdy zmiana wartości pieniądza jest dokonywana przez bank 
centralny i następuje obniżenie się wartości pieniądza krajowego w stosunku do obcych walut. 
Natomiast rewaluacja to wzrost wartości pieniądza krajowego w stosunku do innych walut.  
Co więcej ogólna wartość pieniądza jest zmienna w czasie pod wpływem zjawisk inflacyjnych 
czy także deflacyjnych. Ponadto jeżeli założymy, że dane zjawiska nie występują – wówczas 
inną wartość przyjmuje pieniądz stojący a inna wartość pieniądz oczekiwany. Zauważamy,  
że większą wartość przymnie pieniądz stojący w stosunku do pieniądza, który jest 
zainkasowany dopiero w przyszłości. W postaci należności czy zobowiązań występuje 
pieniądz, który ma odroczony termin płatności. Ponadto do określania wartości pieniądza w 
czasie stosuje się rachunek odsetek. Sam w sobie rachunek odsetek prostych polega na 
naliczaniu i pobieraniu ich na bieżąco od stałej kwoty. Natomiast rachunek odsetek złożonych 
powoduje powiększenie kapitału a to w konsekwencji sprowadza się do naliczenia odsetek.  
A ich wypłata następuje wraz z kapitałem.  

Odsetki proste są metodą naliczania odsetek jako kosztu wykorzystania obcego kapitału 
w krótkich okresach, które nie przekraczają jednego roku. Podczas udzielanego kredytu bank 
przy określonej stopie procentowej dokonuje naliczanie odsetek. Są one pobierane albo  
„z dołu” albo z „góry”. W przypadku w którym odsetki kredytobiorca płaci „z góry” oznacza, 
że suma udzielonego kredytu pomniejszona jest o ich sumę. Potrącone odsetki są dyskontem. 
W sytuacji zapłacie odsetek z „dołu” kredytobiorca dysponuje całą kwotą udzielonego kredytu. 
Te potrącone odsetki stanowią inkaso9. Poniższy przykład przedstawia roczną stopę 
procentową.  

Załóżmy, że przedsiębiorstwo chce ulokować kwotę wolnych środków na okres  
9 miesięcy (270 dni), a bank oferuje odsetki w wysokości 15% rocznie. Ponadto jest 
możliwość nabycia bonu komercyjnego 9 miesięcznego z dyskontem, które wynosi 12%.  

                                                      
9  M. Podstawka, Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 57. 
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W tym celu musimy obliczyć stopę dyskonta bonu komercyjnego na stopę odsetek. Posłuży 
nam do tego poniższy wzór:10 

 Roczna stopa procentowa = okresowastopadyskontowa∙ 100
100−okresowastopadyskontowa

∙ 365
liczbadniwokresie

 

Po podstawieniu do wzoru otrzymamy: 

   Roczna stopa procentowa = 12 ∙100
100−12

 ∙365
270

 = 18,45% 

Z powyższych danych wynika, że najbardziej opłacalne dla tego przedsiębiorstwa jest 
wykupienie bonów komercyjnych ponieważ zawarta w nich stopa procentowa wynosi 18,45% 
w przypadku w którym bank oferuje oprocentowanie roczne 15%.  

Kredyt handlowy występuje w momencie w którym mamy doczynienia ze zmianami 
wartości pieniądza w czasie. Kredyt ten polega na tym, że uregulowania za dostarczone towary 
następują z odroczonym terminem zapłaty. Zatem koszt tego kredytu jest uwzględniany w 
cenach dostawcy.  

Kapitalizacja odsetek polega na tym, że procent z kapitału jest dodawany do kapitału 
pierwotnego. Przyczynia się on do powiększenia podstawy do naliczenia odsetek w następnym 
okresie. Ponadto procent składany ma bardzo ważny wpływ na podejmowanie decyzji 
finansowych, które są ściśle powiązane z wyborem danych pożyczek, czy kredytów. Procent 
składany pozwala wyliczyć nie tylko przyszłą wartość pożyczki ale także przyszłą wartość 
lokaty. W momencie kapitalizacji odsetek przyszła wartość lokaty rośnie wraz z danym 
okresem. W momencie zaciągnięcia wieloletnich kredytów które są połączone z kapitalizacją 
odsetek trzeba wziąć pod uwagę możliwość jej zwrotu. Co więcej o wartości przyszłej 
pożyczki decyduje wartość stopy procentowej, kapitału pierwotnego czy częstotliwość danej 
kapitalizacji.  

Aktualna zdyskontowana wartość przyszłej płatności czy zysku jest określana za pomocą 
tablic współczynników dyskonta jednostki kapitału. Ponadto dyskonto jest to taki proces, który 
jest odwrotny do kapitalizacji odsetek, stąd właśnie przyszłe wartości płatności czy oczekiwane 
zyski można sprowadzić do aktualnej ich wartości11. 
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ROLA PIENIĄDZA W GOSPODARCE – JEGO WARTOŚĆ,  

OBLIGACJE, STOPY PROCENTOWE 
 

Streszczenie 
Obecnie na całym świecie pieniądz stanowi on nieodzowny wyznacznik życia gospodarczego, jest tak 
oczywisty, że trudno sobie wyobrazić istnienie jakiejkolwiek społeczności pozbawionej pieniądza. 
Dzięki niemu obrót gospodarczy stał się łatwiejszy, sprawniejszy, szybszy. To on ułatwia dokonywanie 
różnych transakcji kupna-sprzedaży. Mówi się, że nigdy nie zasypia, ciągle jest w ruchu, krąży  
w gospodarce. Ukształtowane definicje, określające pieniądz w dawnych i współczesnych systemach, 
sprowadzały się przede wszystkim do określenia ilości i zakresu funkcji, jakie spełniał. Funkcje te 
określały zaś cechy pieniądza, zagadnienia jego emisji i kontroli, możliwości i chęci jego posiadania oraz 
wykorzystywania jak również czynniki wpływające na jego występowanie w gospodarce lub też jego 
brak oraz sam wpływ pieniądza na różne wskaźniki ekonomiczne. Globalne zmiany popytu prowadzą 
również do zmian produkcji i cen. Biorąc pod uwagę takie powiązanie pieniądza z gospodarką, bank 
centralny wykorzystuje go jako narzędzie do stymulowania rynku. Jak widać gospodarka rynkowa jest 
oparta na pieniądzu. Pełniąc on rolę parametru, pieniądz jest nieodłącznym elementem współczesnej 
gospodarki rynkowej. To właśnie za sprawą pieniądza mamy w gospodarce do czynienia z systemem 
cen, który jest odpowiednio ukształtowany przez rynek.  

Słowa kluczowe: pieniądz, przedsiębiorstwo, obligacje, stopy procentowe, bank, kredyt.  
 
 

THE ROLE OF MONEY IN THE ECONOMY - ITS VALUE, 
BONDS, INTEREST RATES 

 
Summary 

Currently, money is an indispensable determinant of economic life all over the world, it is so obvious that 
it is difficult to imagine the existence of any society without money. Thanks to him, economic turnover 
has become easier, more efficient and faster. It is he who facilitates various buying and selling 
transactions. It is said that he never falls asleep, is constantly on the move, and is always on the move 
in the economy. The defined definitions of money in the old and modern systems mainly boiled down to 
the quantity and scope of the functions it performed. These functions determined the features of money, 
the issues of its issuance and control, the possibilities and willingness to have it and use it, as well as the 
factors influencing its presence in the economy or its absence, and the impact of money itself on various 
economic indicators. Global changes in demand also lead to changes in production and prices. 
Considering this connection of money with the economy, the central bank uses it as a tool to stimulate the 
market. As you can see, the market economy is based on money. Playing the role of a parameter, money 
is an inseparable element of the modern market economy. It is because of money that the economy has a 
price system that is appropriately shaped by the market. 
 Keywords: money, company, bonds, interest rates, bank, credit. 
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STARZENIE SIĘ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA  
I JEGO KONSEKWENCJE GOSPODARCZE  

 

 

1. WSTĘP 
Współcześnie istotnego znaczenia nabierają zmiany obserwowane w strukturze demograficznej 
polskiego społeczeństwa. Pogłębiający się proces starzenia ludność występuje w większości 
regionów świat, jednak największa dynamika charakteryzuje główni kraje Europy.  

Warto podkreślić, że starzenie się ludności jest wynikiem wielu czynników i ma wymiar 
nie tylko demograficzny, ale także rodzi implikacje gospodarcze i społeczne. W sytuacji 
rosnącej liczby osób starszych w społeczeństwie konieczny staje się wzrost nakładów na 
opiekę zdrowotną, czy świadczeń emerytalnych i rentowych. W konsekwencji powstaje 
zjawisko konkurowania o zasoby finansowe państwa i konieczność opracowania odpowiedniej 
i racjonalnej polityki w tym zakresie. Tak więc, problematyka starzenia się społeczeństwa 
wywołuje konsekwencje zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym,  
w szczególności dla sektora finansów publicznych, rynku pracy, systemu opieki zdrowotnej 
oraz edukacji. 

Niniejsza praca ma charakter teoretyczny. Celem artykułu jest analiza konsekwencji 
gospodarczych procesu starzenia się polskiego społeczeństwa. Praca oparta jest na danych 
wtórych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. CHARAKTERYSTYKA PROCESU STARZENIA SIĘ POLSKIEGO 
    SPOŁECZEŃSTWA 
Omawiając problem starzenia się społeczeństwa na tle gospodarczym, warto w pierwszej 
kolejności scharakteryzować przebieg przytaczanego proces. Problematyka procesu 
starzenia, znajduje się w obszarze zainteresowań demografów, ekonomistów, socjologów  
i polityków społecznych. W zależności od reprezentowanej dyscypliny różni się 
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charakterystyka przebiegu powyższego  procesu1. Proces starzenie najczęściej opisywany jest 
w odniesieniu do przemian biologicznych jednostki, gdyż są one najbardziej widoczne.  Należy 
jednak podkreślić, że proces starzenie się jednostki jest procesem wyjątkowo 
zindywidualizowanym, niekiedy osoby będące w wieku osiemdziesięciu lat pozostają  
w lepszej kondycji fizycznej, psychicznej i zdrowotnej od pięćdziesięcioletnich osób. Jak 
podkreśla T. Zalega, „starzenie się jednostki jest procesem rozłożonym w czasie, natomiast 
starość jest konsekwencją permanentnego procesu starzenia się, definiowany jako stan lub etap 
życia człowieka wynikający z wieku metrykalnego i biologicznego”2.  

Zmiany struktury demograficznej dotyczą populacji całego świata, jednak jeszcze do 
połowy lat 60. XX wieku bardziej zaawansowanym od kontynentu europejskiego pod 
względem starzenia się ludności był kontynent północnoamerykański. Tendencja ta uległa 
zmianie na początku lat 90. XX wieku, gdy udział osób starszych w Europie dynamicznie 
wzrósł, plasując kontynent europejski najbardziej zaawansowanym pod względem starzenia się 
ludności3. Na początku 2019 r. zgodnie z danymi Eurostatu, w 274 państwach UE, osoby 
starsze stanowiły 91 milionów mieszkańców Unii Europejskiej (UE-27)5, tj. 20,3%6. Z kolei  
w Polsce w 2019 r. osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 3 835,4 tys. osób, tj. blisko 18,1% 
polskiego społeczeństwa, dla porównania w 1990 r. stanowiły 3 807,3 tys. osób, tj. 10%7.  

 

Tabela 1. Ludność w Polsce według wieku w latach 1990 – VI. 2020 r. (w tys.) 

Wyszczególnienie 1990 2000 2010 2018 2019 VI. 2020 r. 

Ludność ogółem 38073 38254 38530 38411 38383 38354 

65 lat i więcej 4889 5660 6456 8206 8408 8499 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2020a), Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny  
w przekroju terytorialnym w 2019 r. Stan w dniu 31 XII, s. 14; GUS (2020b), Ludność. Stan i struktura oraz 
ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2020 r. Stan VI 2020 r. Warszawa.  
 

                                                      
1  M. Wieczorkowska, Społeczne i ekonomiczne konsekwencje medykalizacji starości i starzenia się, s. 19 

[w:] Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis 2(334), Łódź 2018, s. 20. 
2  T. Zalega (2017), Starzenie się polskiego społeczeństwa – mit czy rzeczywistość? s. 105-124 [w:] 

Z. Ślusarczyk, J. Janczewski J. (red.), Czasopismo naukowe o problemach współczesnego. s. 106. 
3  M. Januszewska, Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej,  

pp. 247-264, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 93. 
4  z wyłączeniem Wielkiej Brytanii od 1 lutego 2020 r. 
5  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-

_demographic_trends [dostęp 3.12.2020]. 
6  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/pl , 

[dostęp: 13.01.2021]. 
7  GUS (2019), Emerytury i renty w 2019 r., Warszawa. 
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Na podstawie danych zawartych w tabeli 1, widoczny jest gwałtowny wzrast liczby osób 
w wieku poprodukcyjnym w latach 1990-2019. Dynamikę procesu starzenia polskiego 
społeczeństwa potwierdza prognoza GUS, gdyż do 2030 r. osoby starsze będą stanowić 23,2%, 
natomiast w 2050 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej wyniesie 31,1%8. Z kolei z prognozy 
ZUS wynika, że do 2080 r. liczba osób w wieku produkcyjnym osiągnie niewiele ponad  
14 mln osób, a osób w wieku poprodukcyjnym przekroczy 10 mln osób9.   

W Polsce, do początku lat 70. XX wieku obserwowano spadek dzietności, dopiero 
wejście w tym okresie rocznika kobiet wyżu demograficznego z lat 50. XX wieku, 
spowodowało gwałtowny wzrost liczby urodzeń. Wzrost dzietności utrzymywał się do 1983 r., 
gdzie współczynnik ten wyniósł 2,416. W kolejnych latach zauważalny był systematyczny 
spadek liczby urodzeń. W 2003 r. w Polsce, liczba urodzeń wyniosła nieco ponad 351 tys., co 
stanowiło rekordowo niskim współczynnik dzietności na poziomie 1,22. Niewielki wzrost 
liczby urodzeń obserwowano w 2009 r., gdy współczynnik dzietności osiągnął poziom 1,4. 
Jednak od 2011 r. ponownie spadła liczba urodzeń, a współczynnik dzietności wyniósł 1,29.  
W 2016 r. współczynnik dzietności osiągnął poziom 1,36, co związane jest z wprowadzeniem 
programu „Rodzina 500+”10.  

Intensyfikacja procesu starzenia się polskiego społeczeństwa wynika z dwóch 
składowych ruchu naturalnego, a mianowicie rozrodczości i umieralności. W strukturze 
wiekowej populacji dynamicznie wzrasta liczba osób starszych, w wyniku wydłużania się 
przeciętnej długości życia, przy jednoczesnym zmniejszeniu się udziału roczników młodych  
w stosunku do ogółu populacji jako następstwo malejącego przyrostu naturalnego11. 
Gwałtowne zmiany struktury demograficznej polskiego społeczeństwa są wynikiem przejścia z 
reprodukcji rozrzutnej, którą charakteryzuje  wysokim przyrostem naturalnym, do reprodukcji 
oszczędnej, oznaczającej niską liczbą urodzeń12. Dodatkowo rozwój medycyny  
i upowszechnianie zdrowego stylu życia, wzrostu znaczenia wypoczynku i rekreacji, jak 
również poprawa warunków życia, pracy, wpływają na stałą poprawę kondycji zdrowotnej 
Polaków, a tym samym ich dłuższe życie. W latach 1991-2013 przeciętny okres życia 
mężczyzn w Polsce zwiększył się o 7,2 lat, natomiast kobiet o 6 lat13.  

Kolejnym kluczowym czynnikiem wpływającym na dynamikę procesu starzenia się 
polskiego społeczeństwa jest migracja. W procesie tym uczestniczą głównie osoby młode, na 

                                                      
8  https://population.un.org/ProfilesOfAgeing2019/index.html, (dostęp 2.01.2021 r.) 
9  ZUS, Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2080 r, Warszawa 2019, s. 14. 
10  J. Haczyński, (2019), Skutki starzenia się polskiego społeczeństwa, s. 40 
11  M. Okólski, Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Polska dziś i jutro, Wyd. WUW, Warszawa 2018. 
12  P. Szukalski P., Starzenie się̨ ludności – wyzwanie XXI wieku, [w:] P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska, 

Elementy gerontologii społecznej. Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej 
Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2011. 

13  Haczyński J. Skutki starzenia… op. cit. s. 41. 
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skutek tego obszar odpływu ludności charakteryzuje się przyspieszonym procesem starzenia 
się ludności14.  

Zachodzące przemiany w strukturze polskiego społeczeństwa są przejawem zmiany 
postaw wobec rodziny, posiadania potomstwa, godzenia ról rodzicielskich z innymi rolami 
pełnionymi w społeczeństwie i wzrostem uczestnictwa kobiet na rynku pracy15, ale także 
wynikają z poziomu zamożności ludności i ich wykształcenia. W polskim społeczeństwie 
zauważalny jest spadek skłonności do zakładania rodzin, decyzje te często odkłada się  
w czasie, na pierwszym planie stawiając rozwój zawodowy, co w konsekwencji prowadzi do 
opóźnienia decyzji o potomstwie. Zmiany struktury ludności prowadzą do problem 
wywiązania się państwa z umów zabezpieczenia społecznego. Konsekwencje wynikające ze 
zmian struktury demograficznej polskiego społeczeństwa stanowią dalszą część rozważań. 

3. KONSEKWENCJE PROCESU STARZENIA SIĘ POLSKIEGO  
    SPOŁECZEŃSTWA 
Starzenie się społeczeństwa tworzy współczesną granicę wzrostu gospodarczego, poprzez 
kurczenie się zasobów pracy, co wywołuje spadek tempa wzrostu PKB, problemy 
wywiązywania się państwa z zabezpieczeń społecznych, osłabienie rynków finansowych oraz 
wzrost wydatków publicznych. 

Starzenie się populacji pociąga za sobą wielopłaszczyznowe konsekwencje. Jednym  
z najistotniejszych problemów wynikających z tego procesu jest kurczenie się zasobów siły 
roboczej, poprzez wzrost liczy osób nieaktywnych zawodowo, uzależnionych od osób w wieku 
produkcyjnym. Sytuacja ta bezpośrednio wpływa na dostępność wolnych zasobów pracy, które 
stanowią kluczową rezerwę wzrostu gospodarczego. Zgodnie z danymi Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 2017 r. w Polsce ludność aktywna zawodowo16 w wieku 
60 lat i więcej liczyła 1 265 tys., z tego 1 234 tys. to osoby pracujące (tj. 97,5%). W stosunku 
do ogółu aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej, osoby starsze stanowiły 7,3%.  
W analizowanej grupie wiekowej większą aktywnością wyróżniają się mężczyźni, którzy 
stanowili 829 tys. osób aktywnych zawodowo (tj. 65,5%). Bierne zawodowo osoby starsze 
stanowiły 85,9% ogółu osób w wieku 60 lat i więcej. Główną przyczyną braku aktywności 
zawodowej analizowanej osób starszych była emerytura , którą pobierało 6 559 tys. osób. 
Kolejną przyczyną bierności była choroba lub niepełnosprawność – 707 tys. osób17. Należy 
zaznaczyć, że Polska posiada współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku powyżej 55 
lat (50,1%) poniżej średniej unijnej (60,6%).  

                                                      
14  T. Olejniczak, Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych, Wyd. UEP, Poznań 2019.  
15  J. Kurkiewicz J. (2009), Przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego s. 93 
16  oznacza wszystkie osoby pracujące zawodowo oraz zarejestrowanych bezrobotnych.  
17  Kancelaria Senatu (2019), Aktywność osób starszych, Warszawa, s. 8. 
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Kolejnym skutkiem procesu starzenia się społeczeństwa jest wzrost wydatków budżetu 
związanych z wypłacaniem emerytur. W celu zabezpieczenia społeczeństwa tworzone są 
systemy emerytalne, które realizują wielorakie cele ekonomiczne i społeczne m.in. 
przeciwdziałanie ubóstwa w okresie starości, wyrównywanie konsumpcji w cyklu życia, 
ubezpieczenia od ryzyka długowieczności oraz zmniejszanie nierówność18. Cechą 
charakterystyczną dla starszej części populacji jest osiągnięcie określonego wieku i uzyskanie 
prawa do świadczeń emerytalnych. W 2018 r. liczba emerytów w Polsce wyniosła 6 829 tys., 
w porównaniu z 2017 r. ich liczba wzrosła o 6,1%19. Na podstawie danych zgromadzonych 
przez GUS (rys. 1) w okresie od 2000 do 2010 r. zauważalny jest coroczny wzrost liczby osób 
pobierających świadczenia emerytalne, wzrost z 4 630 tys. w 2000 r. do 6 352 tys. w 2010 r. 
Niewielki spadek osób pobierających emeryturę wystąpił w latach 2010-2015. Natomiast 
ponowny wzrost liczby emerytów odnotowano w okresie 2015-2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*liczba świadczeniobiorców pobierających emerytury wypłacane przez ZUS (stan 03.2020 r.) 

Rys. 1. Liczba emerytów w Polsce w latach 2000 r. do III 2020 r. (w tys. osób). 
Źródło: ZUS (2020), Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2020 r, Warszawa,  

s. 3; GUS (2020), Emerytury i renty w 2019 r., Warszawa s. 14; GUS (2019), Emerytury i renty w 2019 r., Warszawa, s. 14. 

 
W 2019 r. emerytury z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych przeciętnie 

miesięcznie pobierało 6 092,5 tys. osób, co stanowi o 3,0% więcej niż w 2018 r. Przeciętna 
liczba osób pobierających świadczenie emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
wzrosła o 3,1% w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła 5 798,0 tys. osób. Należy 
podkreślić, iż poza standardowym systemem emerytalnym ZUS, w Polsce działa szereg innych 
systemów, do których nalezą uprzywilejowane grupy zawodowe, takie jak – dla przykładu – 
służby mundurowe, rolnicy (systemu KRUS), nauczyciele, sędziowie oraz górnicy. 

                                                      
18  K. Hagemejer (2018), Adekwatność zreformowanych systemów emerytalnych, s. 2.  
19  GUS, Emerytury i renty w 2019 r., Warszawa 2019, s. 14; 
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W analizowanym okresie wzrosła również liczba świadczeniobiorców z MS o 11,4%, których 
było 27,5 tys. osób i 158,3 tys. emerytów otrzymujących świadczenie emerytalne z MSWiA 
(wzrost o 1,0%). Z kolei świadczenia wypłacane przez MON spady o 0,05% i w 2019 r. 
przeciętnie miesięcznie pobierało 108,7 tys. osób20.  

 

Tabela 2. Liczba osób pobierających emeryturę i rentę wg instytucji w latach 2012-2019 
(w mln). 

Wyszczególnienia 2012 2014 2016 2018 2019 

ZUS 7 350 700 7 255 600 7 312 800 7 641 600 7  752 300 

KRUS 1 285 700 1 211 600 1 194 400 1 157 400 1 120 600 

MON 163 300 166 200 163 500 161 900 160 500 

MSWiA 197 300 205 000 206 100 205 100 206 200 

MS 30 400 31 800 32 200 32 900 36 500 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZUS (2020), Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po 
waloryzacji w marcu 2020 roku, Warszawa, s. 3; GUS (2020), Emerytury i renty w 2019 r., Warszawa, s. 36; ZUS (2019), 
Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2018 r., Warszawa, s. 3; GUS (2019), 
Emerytury i renty w 2019 r., Warszawa, s. 36 
 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli 2, w okresie od 2012 r. do 2019 r. wzrosła 
liczba osób pobierających świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez ZUS, KRUS, 
MSWiA i MS. W 2019 r. świadczenia emerytalne i rentowe w ZUS pobrało 7 752,3 tys. osób, 
natomiast w marcu 2020 r. emerytury i renty w ZUS pobierało 7 808,7 tys. świadczenio-
biorców. W 2019 r. przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS wyniosła 2352,91 
zł i wzrosła o 4,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast z KRUS wyniosła 1161,66 
zł i wzrosła o 5,8%21. 

Stały wzrost świadczeniobiorców systemu emerytalnego wpływa na stabilność finansów 
Skarbu Państwa. Od kilkunastu lat w wielu krajach na świecie, w tym także w Polsce, toczą się 
dyskusje dotycząca skutków demograficznego procesu starzenia. W mediach często pojawia 
się temat dotyczący zmian struktury ludności i kryzysu zabezpieczeń społecznych. 
Nadrzędnym celem wdrożonych zmian jest zapewnienie trwałych możliwości finansowania 
poprzez stabilizowanie przyszłych zobowiązań emerytalnych na zadeklarowanym jako 
adekwatny poziomie (w stosunku do PKB czy też do funduszu wynagrodzeń podlegających 
składkom na ubezpieczenia społeczne). Repartycyjny system emerytalny obarczony jest 

                                                      
20  GUS, Emerytury i renty w 2019 r., Warszawa 2020, s. 16. 
21  GUS, op. cit., s. 19, 21. 
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ogromnym ryzykiem systemowym wynikającym z położenia struktury demograficznej danego 
kraju.  Ryzyko to spowodowane jest konstrukcją systemu emerytalnego, w którym bieżący 
emeryci utrzymywani są (w części) przez osoby obecnie zatrudnione. Jako zabezpieczenie 
przed taką niekorzystną sytuacją demograficzną kraju, w 2002 r. utworzono w Polsce, Fundusz 
Rezerwy Demograficznej. Ma on charakter funduszu buforowego (buffer fund), a jego 
głównym zadaniem jest łagodzenie konsekwencji zmian w strukturze demograficznej ludności 
pod kątem równowagi wpływów i wydatków z funduszu emerytalnego zarządzanego przez 
Zakład Ubezpieczeń́ Społecznych22.  

Fundusz ten miał pozyskiwać środki z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, które miały 
być wykorzystywane po 2020 r., gdy bardziej zauważalna i odczuwalna będzie przewaga 
emerytów nad osobami aktywnymi zawodowo. Niestety, już w 2010 r. rozpoczęło się 
przekazywanie do FUS znaczących kwot pieniędzy z powyższego funduszu. Z prognoz ZUS 
na lata 2017-2021 wynika, że na wypłatę świadczeń emerytalnych i rentowych będzie 
brakować średnio 49 mld zł rocznie. Stąd stale toczące się dyskusje dotyczące kwestii 
podnoszenia wieku emerytalnego. Od 1 stycznia 2013 r. w Polsce koalicja PO i PSL 
wprowadziła reformę, która zakładała stopniowy wzrost wieku emerytalnego do poziomu 67 
lat, odpowiednio dla mężczyzn miał obowiązywać od 2020 r., a dla kobiet od 2040 r. Jednak 
1 października 2017 r., na skutek prezydenckiej ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego,  
w Polsce przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zgodnie 
z prognozami, spowoduje ona obniżenie liczby osób w wieku produkcyjnym, utrzymujących 
obecnych emerytów, o 4,9 mln do 2040 roku23, a wydatki z budżetu państwa w ciągu 5 lat 
wzrosną o kwotę 55 miliardów złotych24. Mimo zasadniczych konsekwencji, rząd nie planuje 
zmian dotyczących wieku emerytalnego, jednak rozważa dalsze prace nad modelem benefitów 
i zachęty do dłużej aktywności zawodowej25.    

Innym następstwem starzenia się społeczeństwa jest bezpośredni wpływ na strukturę 
finansów publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki nad osobami 
starszymi. Prognozy wskazują, że koszty opieki zdrowotnej między 2014 a 2030 rokiem 
wzrosną o 6,4 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 12%26. Szacuje się, że łączne koszty  

                                                      
22  J. Rutecka (2013), Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje 

przedterminowego wykorzystania aktywów, s. 102. 
23  A. Łaszek, R. Trzeciakowski, Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego będzie wypychać młodych 

Polaków na emigrację, „Komunikat Forum Obywatelskiego Rozwoju”, Warszawa 2015, s. 3. 
24  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-ZUS-Obnizenie-wieku-emerytalnego-w-latach-2017-21-to-

koszt-ok-54-mld-zl-4007243.html, [dostęp 11.01.2021]. 
25  https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1437517,zmiana-wieku-emerytalnego-srebrna-

ekonomia.html, [dostęp 2.01.2021]. 
26  NFZ, Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia  

w kontekście zmian demograficznych w Polsce, Warszawa 2015, s. 8 
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w obszarze polityki zdrowotnej i społecznej wzrosną o 2,1% PKB do 2060 r., co stanowić 
będzie nawet ok. 15 mld euro dodatkowych nakładów z budżetu państwa rocznie27.  

Zmniejszenie negatywnych konsekwencji dla gospodarki wynikających z przemian 
demograficznych wymagają podjęcia głębokich reform systemowych, szczególnie  
w następujących obszarach28:  
− ubezpieczeń społecznych: w miarę wzrostu przeciętnej długości życia, należy 

odpowiednio podnosić wiek emerytalny, w konsekwencji wyrównując wiek 
emerytalny dla kobiet i mężczyzn, 

− polityki zatrudnienia: należy dążyć do aktywizacji osób starszych (powyżej 50 roku 
życia) na rynku pracy, tworzenia modeli zachęcających do dłuższej aktywności 
zawodowej osób starszych, 

− polityki rodzinnej: konieczne jest wsparcie dzietności, m.in. poprzez system 
podatkowy, prawo pracy (np. elastyczny czas pracy) oraz rozbudowę̨ infrastruktury 
wsparcia rodzin z dziećmi (np. żłobki, przedszkola), 

− systemu edukacji: zwiększenie nacisku na model edukacji przez całe życie, a nie 
tylko w młodym wieku, stworzenie narzędzi do wsparcia osób starszych chcących 
podnosić swoje kwalifikacje, 

− pomocy społecznej: rozwój kompleksowego systemu opieki nad osobami starszymi 
oraz niezdolnymi do pracy, w celu odciążenia członków rodziny opieką nad osobą 
starszą, 

− ochrony zdrowia: istotne jest przygotowanie systemu zapewniającego realny dostęp 
do usług medycznych, szczególnie dla osób w wieku 65+ lub niesamodzielnych 
życiowo.  
Wynikające z procesu starzenia implikacje stanowią wyzwanie ekonomiczne zarówno dla 

Polski, jak i dla innych europejskich gospodarek. Starzenie się społeczeństwa wywołane 
zmianami demograficznymi będzie miało istotny wpływ na wszystkie aspekty gospodarki. Jak 
starano się wykazać zmiany w strukturze populacji wpłynął m.in. na  rynek pracy, czy system 
opieki zdrowotnej, co wpływa na konieczność opracowania odpowiednich reform.  

4. PODSUMOWANIE 
Dynamika procesu starzenia się populacji wynikająca ze wzrostu osób starszych w strukturze 
demograficznej jest dużym wyzwaniem, wymagającym szeroko zakrojonych i centralnie 
koordynowanych działań w wielu dziedzinach. Mimo różnorodnych negatywnych 
konsekwencji wynikających zmian demograficznych, proces ten nie powinno być postrzegane 
jako problem, lecz wyzwanie, przed którym stoi wiele państw, w tym także Polska. Władze 
publiczne na szczeblu centralnym i lokalnym powinny wdrażać politykę aktywizacji osób 
starszych, wykorzystania potencjału ludzi starszych oraz poprawy warunków ich życia.  

                                                      
27  K. Czerwińska, Starzenie się społeczeństwa a gospodarka, s. 13 [w:] R. Oczkowska, G. Śmiegielska (red.), 

Knowledge Economy Society, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017. 
28  P. Szukalski (2006). Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności. Polityka Społeczna, 9, s. 6-10 
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STARZENIE SIĘ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA  
I JEGO KONSEKWENCJE GOSPODARCZE  

 
Streszczenie 

Niniejsza praca ma charakter teoretyczny. Celem artykułu jest analiza konsekwencji gospodarczych 
procesu starzenia się polskiego społeczeństwa. Praca oparta jest na danych wtórych publikowanych przez 
GUS, ZUS i NFZ. Współcześnie istotnego znaczenia nabierają zmiany obserwowane w strukturze 
demograficznej polskiego społeczeństwa. Pogłębiający się proces starzenia ludność występuje  
w większości regionów świat, jednak największa dynamika charakteryzuje główni kraje Europy.  
Warto podkreślić, że starzenie się ludności jest wynikiem wielu czynników i ma wymiar nie tylko 
demograficzny, ale także rodzi implikacje gospodarcze i społeczne. W sytuacji rosnącej liczby osób 
starszych w społeczeństwie konieczny staje się wzrost nakładów na opiekę zdrowotną, czy świadczeń 
emerytalnych i rentowych. W konsekwencji powstaje zjawisko konkurowania o zasoby finansowe 
państwa i konieczność opracowania odpowiedniej i racjonalnej polityki w tym zakresie. Tak więc, 
problematyka starzenia się społeczeństwa wywołuje konsekwencje zarówno w wymiarze społecznym, 
jaki gospodarczym, w szczególności dla sektora finansów publicznych, rynku pracy, systemu opieki 
zdrowotnej oraz edukacji. 
 Słowa kluczowe: społeczeństwo, starzenie, świadczenia emerytalne, renty. 
 
 

AGING OF THE POLISH SOCIETY AND ITS ECONOMIC CONSEQUENCES 
 

Summary 
This work is theoretical. The aim of the article is to analyze the economic consequences of the aging 
process of the Polish society. The work is based on secondary data published by the Central Statistical 
Office, Social Insurance Institution and the National Health Fund. Nowadays, the changes observed in 
the demographic structure of Polish society are gaining importance. The deepening aging process of the 
population occurs in most regions of the world, but the greatest dynamics is observed in the main 
European countries. It is worth emphasizing that the aging of the population is the result of many factors 
and has not only a demographic dimension, but also has economic and social implications. In the 
situation of the growing number of elderly people in the society, it becomes necessary to increase 
expenditure on health care or on retirement and disability benefits. As a consequence, the phenomenon of 
competition for the state's financial resources arises and the need to develop an appropriate and rational 
policy in this area. Thus, the problem of an aging population has consequences both in the social and 
economic dimensions, in particular for the public finance sector, the labor market, the health care system 
and education. 
 Keywords: society, aging, retirement benefits, pensions. 
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KIERUNKI ZMIAN PARAMERTÓW FINANSOWYCH 
KREATORÓW INNOWACYJNEGO ROZWOJU  

REGIONU PODKARPACKIEGO 
 
 

1. WPROWADZENIE  
W 2019 r. województwo podkarpackie w regionalnym rankingu innowacyjności zostało 
sklasyfikowane wspólnie z pięcioma innymi polskimi regionami (pomorskie, dolnośląskie, 
wielkopolskie, łódzkie, śląskie)1. Poziom innowacyjności Podkarpacia sukcesywnie rośnie  
a wzrost względem bazowego 2015 r. był w tym regionie najwyższy na tle polskich 
województw zaklasyfikowanych do tej samej grupy innowatorów, co pozwoliło na 
wyprzedzenie w klasyfikacji województwa pomorskiego i dolnośląskiego.  

Spośród wskaźników składających się na regionalny indeks innowacyjności 
w 2019 r. województwo podkarpackie relatywnie dobrze wypadło w zakresie:  

− wydatków na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw w relacji do PKB – 
osiągnięty rezultat (0,580) dał Podkarpaciu 65. pozycję w rankingu wszystkich 
regionów i był wyższy od wyniku regionu Warszawskiego stołecznego,  

− innowacyjnych MŚP współpracujących z innymi podmiotami – najwyższy rezultat 
(0,310) spośród polskich województw,  

− sprzedaży innowacji rynkowych i innowacji w MŚP – najwyższy rezultat (0,582) 
spośród polskich województw i 81. pozycja wśród wszystkich europejskich 
regionów sklasyfikowanych w tablicy.  

Blisko 20% przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie podkarpackim 
zadeklarowało w 2018 r. działalność innowacyjną. To wynik niższy od wartości krajowej 
i kilku województw z grupy porównawczej, jednak znacząco lepszy niż w 2015 r. 

Czynniki które zasadniczo wpływają na rozwój regionu podkarpackiego to:  
− uwarunkowania ekonomiczne,  
− determinanty społeczne, 

                                                      
1  W. Dziemianowicz i in. System innowacji w województwie podkarpackim,Geoprofit, Warszawa 2020. 
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− czynniki ekologiczne,  
− uwarunkowania technologiczno-innowacyjne oraz poziom nauki i kultury2.  
Analiza na poziomie regionu pokazała, że najważniejszymi czynnikami rozwoju  

w województwie podkarpackim w latach 2011-2019 były:  
− poprawa kapitału społeczno-gospodarczego,  
− poprawa kapitału fizycznego,  
− innowacyjne branże,  
− prężność przedsiębiorstw odzwierciedlona w ofertach pracy,  
− popyt odzwierciedlony w wynagrodzeniach,  
− infrastruktura transportowa odzwierciedlona w gęstości dróg,  
− przedsiębiorczość oparta na wiedzy,  
− potencjał finansowy gmin w postaci podatków lokalnych,  
− kapitał społeczny odzwierciedlony przez stowarzyszenia i organizacje społeczne,  
− inwestycje samorządów i przedsiębiorstw,  
− korzyści z aglomeracji odzwierciedlone przez gęstość zaludnienia,  
− kapitał zagraniczny3. 
Sukces przedsiębiorstwa zależy od umiejętnego i trafnego wyboru wariantów decyzji 

dotyczących zarówno jego bieżącego funkcjonowania jak również decyzji wpływających na 
jego rozwój w przyszłości. Prowadzenie procesu decyzyjnego musi być oparte na stałym 
dostępie do informacji ekonomicznych zawierających szczegółową analizę finansową na którą 
składają się narzędzia badawcze umożliwiające przetwarzanie dostępnych danych4. Ocena 
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa to proces złożony pozwalający poznanie rzeczywistej 
sytuacji finansowej, które opisują różne sfery działalności badanego podmiotu gospodarczego5.  

Celem opracowania jest przedstawienie potencjału finansowego liderów podkarpackich 
organizacji gospodarczych wyrażonego w wybranych kategoriach diagnostycznych 
realizujących działalność w regionie podkarpackim który systematycznie stwarza warunki i 
buduje przestrzeń innowacyjną wzrostu i rozwoju.  

2. POTENCJAŁ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W województwie podkarpackim wyróżniono 11 miejskich obszarów funkcjonalnych, w tym 
najważniejszego ośrodka miejskiego – Rzeszowa6. Potencjał innowacyjny i gospodarczy 
województwa wykazuje zróżnicowanie terytorialne, związane m.in. z rozmieszczeniem 
zidentyfikowanych elementów systemu innowacji województwa.  

                                                      
2  M. Smoleń, Procesy zmian rozwojowych w gospodarce regionu Podkarpacia, Difin Warszawa 2009. 
3  K. Piróg, i in., – Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań przemysłu 4.0, Instytut Badań 

Ewaluacyjnych, Rynkowych i Społecznych, Rzeszów 2020. 
4  W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa – teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014. 
5  W. Szczęsny, Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012. 
6  W. Dziemianowicz, i in. System innowacji w województwie w podkarpackim. Geoprofit Warszawa 2020. 
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Istotny potencjał gospodarczy, mierzony liczbą zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych, charakteryzuje zwłaszcza stolicę województwa Rzeszów, a także miasto Lesko 
oraz Krosno. W 2019 r. w Rzeszowie zlokalizowanych było 16% wszystkich przedsiębiorstw 
w regionie. W Rzeszowie zlokalizowane są 42 podmioty gospodarcze zidentyfikowane  
w ramach funkcjonowania systemu innowacji województwa, 9 takich firm zidentyfikowano  
w Mielcu, 5 w Dębicy, 4 w Krośnie, 3 w Jarosławiu, 3 w Stalowej Woli, 2 w Ropczycach, po 1 
w Tarnobrzegu i w Sanoku. Ponadto 18 spośród zidentyfikowanych przedsiębiorstw 
zlokalizowanych jest obszarach funkcjonalnych części wymienionych miast. Inicjatywy 
klastrowe również w znaczącej części skupiają się w Rzeszowie. W Sanoku działa Klaster 
Przemysłowo-Naukowy „Ziemia Sanocka”, w Przemyślu Przemyski Klaster Turystyczny,  
w Krośnie Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego  
i Ultralekkiego, a w Tarnobrzegu Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.  

Jednym ze wskaźników obrazujących poziom gospodarczy, a jednocześnie jakość życia 
w miastach, jest liczba osób pracujących. Spośród wyróżnionych w Strategii biegunów wzrostu 
jednym ze wskaźników obrazujących poziom gospodarczy, a jednocześnie jakość życia 
w miastach, jest liczba osób pracujących. Spośród wyróżnionych w Strategii biegunów wzrostu 
w 2019 roku największa liczba pracujących w przeliczeniu na liczbę mieszkańców 
charakteryzowała miasto Mielec. Jedynym ośrodkiem, w którym nie odnotowano wzrostu 
liczby pracujących było Lesko. 

Duże znaczenie w rozwoju gospodarki regionu ma sektor MSP w wielu aspektach 
funkcjonowania na rynku, jednak w przypadku zdobywania rynków zagranicznych jest to 
jeszcze mało rozwinięta sfera7. Jednak zupełnie inaczej wygląda sytuacja w regionie 
podkarpackim gdzie eksport towarów i usług stanowi dużą szansę dla przedsiębiorców na 
pokazanie swoich produktów o wysokiej jakości.  

Podkarpacki System Innowacji jest dobrze rozbudowany i nie wykazuje braków 
instytucjonalnych, należy skoncentrować się na maksymalizacji wykorzystania aktualnego 
potencjału instytucjonalnego z ewentualnymi inicjatywami prywatnymi. Inteligentna 
specjalizacja lotnictwo i kosmonautyka powinna stanowić o wyjątkowości Podkarpacia i jego 
silnej pozycji konkurencyjnej w zakresie innowacji. Należy rozwijać stosowane dotychczas 
formy zachęcania i włączania podmiotów spoza klastra Dolina lotnicza oraz wzmacniać 
wspólne działania biznesu i regionalnej administracji.  

Inteligentna specjalizacja jakość życia pokrywa się z podobnymi specjalizacjami  
w innych województwach, i obejmuje szeroki zakres podmiotów i rodzajów działalności. 
Uruchomienie procesu przedsiębiorczego bazującego na odpowiednim potencjale i gotowości 
podmiotów gospodarczych do wdrażania rozwiązań innowacyjnych przy jednoczesnych 

                                                      
7  A. Tarnawa, A. Skowrońska, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. PARP 

Warszawa 2017. 
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szeroko prowadzonych działaniach informacyjno-szkoleniowych. Inteligentna specjalizacja 
wspierająca Informacja i telekomunikacja z jednej strony jest powszechna w Polsce  
i w Europie (liczne regiony stawiają na rozwój swojego potencjału), z drugiej zaś stanowi 
obecnie podstawę każdej działalności i należy generować odpowiedni potencjał dla budowania 
istotnej przewagi nad innymi regionami w zakresie specjalizacji wiodącej;  

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego pełni obecnie kluczową funkcję  
w systemie innowacji, wynikającą z faktu wdrażania, prowadzenia i koordynowania projektów 
rozwojowych. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego stanowi istotną rolę między 
dotychczasowym systemem innowacji a ogólnie rozumianym systemem instytucjonalnym 
rozwoju regionalnego, co wynika z jej obecnego potencjału ludzkiego, finansowego  
i organizacyjnego. Podkarpackie Centrum Innowacji stanowi dynamiczny element Systemu 
Innowacji Województwa Podkarpackiego, dobrze usytuowany w sieci instytucjonalnej, który 
wymaga dalszego wsparcia, by można było mówić o jego roli systemowej w regionie, poprzez 
włączenie strategii ekosystemu innowacji i startupów do prac nad tworzeniem nowej strategii.  

Na rolę instytucji otoczenia biznesu w procesie świadczenia usług na rzecz 
przedsiębiorstw wskazuje A. Kuchciński8 co jak podkreśla istotnie rzutuje na rozwój 
gospodarki regionu.  

Pozycja Podkarpackiego Funduszu Rozwoju w regionalnym systemie innowacji jest 
pochodną efektywności wsparcia9. Należy wzmocnić efektywne oddziaływanie PFR na 
innowacyjność regionu, poprzez rozwój pełnionych przez tę instytucję kluczowych kierunków 
i instrumentu wejścia kapitałowego (w tym wsparcie innowacyjnych startupów); identyfikację 
i wspieranie podmiotów, których potrzeby finansowe wynikają z ryzykownych procesów 
innowacyjnych (szczególną grupę wsparcia stanowią firmy o potencjale eksportowym);  oraz 
wsparcie projektów o doniosłej roli społecznej (w zakresie ekonomii społecznej, ochrony 
środowiska, kultury, edukacji), a także wprowadzenie zasady „testowania rozwiązań”  
w przypadku szczególnie ważnych dla przedsiębiorców instrumentów – opartej o szybką 
wymianę informacji między projektantami rozwiązania a potencjalnymi beneficjentami10.  

2. DIAGNOZA POTENCJAŁU FINANSOWEGO LIDERÓW 
   GOSPODARCZYCH  W REGIONIE  
Ważnym źródłem informacji o kondycji i rozwoju podmiotów gospodarczych badanego 
regionu są mierniki oceny aktywności rynkowej przedsiębiorstw: przychody ze sprzedaży, 

                                                      
8  A. Kuchciński, Instytucje otoczenia biznesu we wspieraniu mikroprzedsiębiorstw na przykładzie 

województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. red. Chodźko E., Talarek K., Wyzwania i problemy 
społeczeństwa XXI wieku, Tygiel, Lublin 2020. 

9  J. Lonczak, Złota Setka firm, Rzeszów 30.09.2020. 
10  W. Dziemianowicz, i inni System innowacji w województwie w podkarpackim. Geoprofit Warszawa 2020. 
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zatrudnienie i wartość eksportu. W 2019 r. podkarpackie przedsiębiorstwa kontynuowały 
politykę dynamicznego rozwoju. Działające na Podkarpaciu przedsiębiorstwa niefinansowe:  

− 1 304 małych (zatrudniające od 10 do 49 pracujących),  
− 660 średnich (od 50 do 249 pracujących),  
− 147 dużych (250 i więcej pracowników),  
−  wypracowały łącznie 121,7 mld zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów (125,0 mld zł przychodów z całokształtu działalności). Największe 
przychody ogółem były udziałem dużych przedsiębiorstw (76,0 mld zł). Średnie 
firmy dołożyły 32,8 mld zł, a małe 16,2 mld zł.11.  

 

Tabela 1. Poziom sprzedaży, przychodów i zatrudnienia   

Lp. Nazwa firmy Lokalizacja 

Przychody ze 
sprzedaży 

2019r. 
(tys. zł) 

Dynamika 
przychodów ze 

sprzedaży 
(2018=100%) 

Sprzedaż 
eksportowa 

2019r. 
(tys. zł) 

Zatrudnienie 
(etaty) 

1 BAUSCH HEALTH 
Poland Sp. z o.o. Rzeszów 2 595 750 bd 1 761 185 670 

2 Firma Oponiarska 
DĘBICA S.A. Dębica 2 056 055 106,41 1 842 400 3 109 

3 NOWY STYL Krosno Sp. 
z o.o. Grupa  Kapitałowa Krosno 1 984 000 150,12 1 796 000 7 373 

4 PRATT & WHITNEY 
Rzeszów S.A. Rzeszów 1 776 480 121,07 1 589 084 4 088 

5 
HAMILTON 
SUNDSTRAND Poland 
Sp. z o.o. 

Rzeszów 1 654 937 118,38 1 641 773 393 

6 KRONOSPAN Mielec Sp. 
z o.o. c) Mielec 1 196 947 100,80 bd bd 

7 FEDERAL-MOGUL 
Gorzyce Sp. z o.o. Gorzyce 1 170 569 87,98 1 061 077 2 077 

8 Polskie Zakłady Lotnicze 
Sp. z o.o. Mielec 1 170 032 148,82 793 057 1 633 

9 KIRCHHOFF Polska Sp. 
z o.o. Mielec 1 127 888 105,93 819 114 1 655 

10 
SANOK Rubber 
Company GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Sanok 1 052 229 102,94 723 280 3 381 

Źródło: Złota dziesiątka firm Podkarpacia.  
 

                                                      
11  Główny Urząd Statystyczny do przedsiębiorstw niefinansowych zalicza spółki osobowe, spółki kapitałowe, 

spółki cywilne, inne spółki, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, 
spółdzielnie, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty badawcze oraz 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  
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Potwierdzeniem dynamiki wzrostu najważniejszych kategorii oceny przedsiębiorstw są 
wyniki finansowe firm podkarpackich przedsiębiorstw za rok 2019. 2/3 przedsiębiorstw z Listy 
100 w 2019 r. zanotowało wzrost przychodów ze sprzedaży. Ich przychody wyniosły 38,8 mld 
zł, sprzedaż na eksport 19,1 mld zł, zysk 2,5 mld zł, a liczba zatrudnionych w stu 
przedsiębiorstwach. 

Nowy lider Listy 100 pojawił się we wrześniu 2019 r. Wówczas to nastąpiło 
połączenie czterech, działających w Polsce, spółek z grupy Bausch Health. Przychody 
nowego lidera Listy 100 o wartości prawie 2,6 mld zł, eksport na poziomie ponad 1,7 mld 
zł oraz zysk netto w wys. 91,9 mln zł to potwierdzenie jakości wyników finansowych tej 
spółki. 

W 2019 r. trzy firmy (Pratt & Whitney Rzeszów S.A., Hamilton Sundstrand Poland 
Sp. z o.o. oraz Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów Sp. z o.o.), zatrudniające obecnie na 
tym terenie ponad 5 tysięcy pracowników, uzyskały łączne przychody o wartości ponad 
3,6 mld zł, w tym przychody ze sprzedaży na eksport 3,4 mld zł, tj. 11% wartości eksportu 
wszystkich podkarpackich przedsiębiorstw.  

W zestawieniu za 2019 r. pojawiło się kilkunastu debiutantów z znakomitymi 
wynikami. Te nowe na Liście 100, działające od lat na Podkarpaciu, nieznane szerzej 
spółki, jak: Bispol z Łańcuta, Rauch Polska z Przeworska, Styrobud z Trzebosi, Ravi 
z Brzeźnicy, Basco 2 z Mielca, Hensfort z Przemyśla, Cyfrowa Foto z Zaczernia czy 
O.B.A. z Jasła są potwierdzeniem, że podkarpacka przedsiębiorczość jest w nieustannym 
rozwoju, a nowi, kreatywni, poszerzają, nie tylko podkarpacką przestrzeń gospodarczej 
aktywności. Cieszą powroty na Listę 100 kilku innych zasłużonych podkarpackich 
przedsiębiorstw takich jak: O-I Poland, Eurometal, Ciech Sarzyna, Tikkurila Polska, 
Teknia czy Vidok.  

Znakomite wyniki finansowe zdecydowanej większości podkarpackich 
przedsiębiorstw były potwierdzeniem, że otoczenie społeczno-gospodarcze regionu 
Podkarpacia sprzyja kreatywnym.  

Przeciętna rentowność sprzedaży uczestników tegorocznej Listy 100 nieco zmalała  
w porównaniu do roku poprzedniego (6,57% wobec 7,2% za rok 2018), ale i tak jest to 
drugi co do wysokości poziom wskaźnika dla całej „setki”.  

Pewne symptomy schładzania wyników uwidaczniają się także w innych danych 
Listy 100, ale nie jest to zaskoczeniem, gdyż wpisuje się w tendencje typowe dla całej 
polskiej gospodarki. Mimo to, rok 2019 można uznać za bardzo udany. Jedynie trzy 
podmioty z listy odnotowały stratę bilansową, a liczne firmy zwiększyły swoją 
zyskowność. Nieco więcej podmiotów niż przed rokiem obniżyło swój wynik finansowy, 
ale wynika to przede wszystkim ze zjawisk powszechnych w gospodarce, związanych  
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z szybko rosnącym poziomem kosztów operacyjnych (płace z narzutami, ceny energii, 
droższe materiały itd.12 

Wśród liderów rentowności znajdziemy podmioty reprezentujące branże, w których 
Podkarpacie specjalizuje się już od dłuższego czasu. Informatyka, przemysł lotniczy, 
motoryzacja, branża chemiczna są mocnymi stronami regionalnej gospodarki.  
 

Tabela 2. Rentowność sprzedaży netto 

Lp. Nazwa firmy 
Stopa rentowności 

sprzedaży  
(w %) 

1 ASSECO South Eastern Europe S.A.  62,2 

2 GAMRAT S.A. 34,9 

3 POLWAX S.A. 25,9 

4 ASSECO Poland S.A. 25,7 

5 Polenergia Elektrociepłownia NOWA SARZYNA Sp. z o.o. 15,9 

6 BIMEX-BOLLHOFF Sp. z o.o. 15,5 

7 BURY Sp. z o.o. 13,9 

8 IWAMET Sp. z o.o. 12,3 

9 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 11,6% 

10 KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. 11,50% 

Źródło: Złota dziesiąta firm Podkarpacia.  
 

 

Podkreślić należy, że dziesiątka najzyskowniejszych firm Podkarpacia funkcjonuje 
dobrze i pokazuje otwarcie Podkarpacia na świat, zdolność kooperacji Polaków  
z gigantami biznesu światowego i potęgę światową regionu w konstrukcjach  
lotniczych. 

W pierwszej piątce najzyskowniejszych znalazły się aż trzy firmy z Rzeszowa.  
Lider Asseco Poland S.A. o ponad 40 mln zł poprawił wynik z 2018 r. Ale warto 

                                                      
12 ` A. Chmaj, Centrum transferu technologii i przedsiębiorczości w Rzeszowie. Złota Setka 30.09.2020. 
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przypomnieć, że w 2019 r. Grupa Asseco, zatrudniająca prawie 27 tysięcy osób w 56 
krajach, uzyskała w 2019 r. przychody o wartości 10,7 mld zł i zysk operacyjny  
976 mln13. 

 

Tabela 3. Osiągnięty zysk netto.  

Lp. Nazwa firmy Zysk netto (w tys. zł) 

1 ASSECO Poland S.A. 206 800 

2 PRATT & WHITNEY Rzeszów S.A. 195 880 

3 HAMILTON SUNDSTRAND Poland Sp. z o.o. 158 188 

4 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 136 036 

5 KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. 130 115 

6 Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 112 739 

7 BURY Sp. z o.o. 112 095 

8 BAUSCH HEALTH Poland Sp. z o.o. 91 894 

8 Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 62 647 

10 Polenergia Elektrociepłownia NOWA SARZYNA Sp. z o.o. 48 766 

Źródło: Złota dziesiąta firm Podkarpacia. 

 
Na liście dziesięciu podkarpackich przedsiębiorstw o największej dynamice przychodów 

w 2019 r. zanotowano 5 firm z Rzeszowa, 2 podmioty pochodzące z Krosna oraz spółki  
z Kolbuszowej, Mielca i Stalowej Woli. Liderem została rzeszowska spółka MB Aerospace 
Rzeszów sp. z o.o., która jest częścią Grupy MB Aerospace Holding, działającej w Europie  
i USA. Firma specjalizuje się we wdrożeniach nowych produktów i produkcji podzespołów 
silników lotniczych. MB Aerospace Rzeszów produkuje skomplikowane elementy w szerokim 

                                                      
13  A. Noga, Akademia im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Złota Setka 30.09.2020 

https://nowiny24.pl/wzrost-przychodow-budzi-szacunek-oto-najwieksze-firmy-na-podkarpaciu-wg-dynamiki-przychodow-ze-sprzedazy-w-2019-zlota-setka-firm/ga/c3-15207206/zd/45692554
https://nowiny24.pl/wzrost-przychodow-budzi-szacunek-oto-najwieksze-firmy-na-podkarpaciu-wg-dynamiki-przychodow-ze-sprzedazy-w-2019-zlota-setka-firm/ga/c3-15207206/zd/45692554
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obszarze turbin gazowych i oferuje kompleksowe rozwiązania inżynieryjne dla precyzyjnych 
elementów z aluminium, stali nierdzewnej oraz super-stopów na bazie niklu i tytanu14. 

Drugie miejsce zajęła Grupa Kapitałowa NOWY STYL Krosno Sp. z o.o., działająca na 
polskim rynku od 1992 r. W ciągu 25 lat działalności firmie udało się uzyskać pozycję 3. 
największego europejskiego producenta krzeseł i mebli biurowych. Aktualnie jest jedną  
z najdynamiczniej rozwijających się grup meblarskich na świecie.  

W pierwszej trójce znalazły się również Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., mielecka 
firma o wieloletniej tradycji, aktualnie należąca do koncernu Lockheed Martin. Spółka jest 
jednym z największych w Polsce producentów statków powietrznych. 

Wśród 10 największych przedsiębiorstw znalazły się również firmy z sektorów: 
budowlanego, energetycznego oraz informatycznego. To niewątpliwie efekt przeobrażeń 
społeczno-gospodarczych, jakie nastąpiły w województwie podkarpackim. 
 

Tabela 4. Największe przedsiębiorstwa Podkarpacia według dynamiki przychodów ze 
sprzedaży 

Lp. Nazwa firmy Wzrost (2018=100%) 

1 MB Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. 165,63% 

2 NOWY STYL Krosno Sp. z o.o. GRUPA KAPITAŁOWA 150,12% 

3 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 148,82% 

4 VIDOK Sp. z o.o. 130,89% 

5 ASSECO South Eastern Europe S.A.  130,18% 

6 GOODRICH AEROSPACE POLAND Sp. z o.o. 129,51% 

7 SOLBET Kolbuszowa S.A. 129,04% 

8 ENESTA Sp. z o.o. 124,56% 

9 BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp.z o.o. 123,37% 

10 ELEKTROMONTAŻ Rzeszów S.A. 122,37% 

Źródło: Złota Setka 30.09.2020, Rzeszów. 

                                                      
14  J. Stec-Rusiecka, Politechnika Rzeszowska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne OW/Rzeszów, Złota Setka 

30.09.2020. 
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Udział produkcji sprzedanej przemysłu w województwie podkarpackim stanowił 3,9% 
przychodów krajowych. W ujęciu rocznym w przetwórstwie przemysłowym produkcja 
wzrosła o 14,9%. W tegorocznym zestawieniu może nie ma tak spektakularnego wzrostu 
przychodów, jak w roku ubiegłym, jednak wyniki w przedziale 20-60 % zasługują na uznanie, 
gdyż nie są łatwe dosięgnięcia i utrzymania. Firma Oponiarska Dębica S.A. po raz kolejny 
została liderem eksportu wśród podkarpackich przedsiębiorstw. Od 1995 r. inwestorem 
strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. 
Firma produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Sprzedaje 
swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach15.  

Dane za rok 2019 wskazują na wzrost liczby spółek, które przekroczyły miliard złotych w 
sprzedaży eksportowej. Mamy już sześć takich podmiotów. Czołówka podkarpackich 
eksporterów od lat jest bardzo podobna.  

Tabela 5. Poziom sprzedaży eksportowej 

Lp. Nazwa firmy Sprzedaż eksportowa 
(w tys. zł) 

1 Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 1 842 400 

2 NOWY STYL Krosno Sp. z o.o. GRUPA KAPITAŁOWA 1 796 000 

3 BAUSCH HEALTH Poland Sp. z o.o. 1 761 185 

4 HAMILTON SUNDSTRAND Poland Sp. z o.o. 1 641 773 

5 PRATT & WHITNEY Rzeszów S.A. 1 589 084 

6 FEDERAL-MOGUL Gorzyce Sp. z o.o. 1 061 077 

7 KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. 819 114 

8 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 793 057 

9 BURY Sp. z o.o. 765 714 

10 SANOK Rubber Company GRUPA KAPITAŁOWA 723 280 

Źródło: Złota Setka 30.09.2020, Rzeszów 

Cieszy wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży eksportowej rok do roku, gdyż 
świadczy to o rozwoju podkarpackich przedsiębiorstw i zwiększonej ich obecności zagranicą. 

                                                      
15  B. Rapa, dyrektor Regionu Podkarpackiego Banku Gospodarstwa Krajowego. Złota Setka 30.09.2020. 
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Dla Polski eksport jest ważnym motorem rozwoju gospodarki, szczególnie eksport poza kraje 
Unii Europejskiej. W wielu krajach o wysokim poziomie rozwoju są duże możliwości 
sprzedaży polskich produktów i usług.  

Od wielu lat udział eksportu w przychodach ze sprzedaży w podkarpackich 
przedsiębiorstwach jest wyższy niż średnia dla kraju. Firmy z prezentowanej „eksportowej 
dziesiątki” mają zdecydowany udział w kształtowaniu się tej długookresowej tendencji16. 
Zwycięzca rankingu, przedsiębiorstwo GOODRICH AEROSPACE POLAND Sp. z o.o, 
producent podzespołów podwozi dla samolotów cywilnych i wojskowych. 

Na uwagę zasługuje także wysokie, szóste miejsce kolejnego debiutanta w rankingu 
największych eksporterów Podkarpacia, firmy RAUCH Polska Sp. z o.o. zajmującej się 
produkcją napojów wyrabianych z owoców. Wysoką dynamikę eksportu w podkarpackich 
przedsiębiorstwach zawdzięczamy także pozostałym, wieloletnim laureatom rankingu: BURY 
Sp. z o.o.; BALTIC WOOD S.A.; FEDERAL-MOGUL Gorzyce Sp. z o.o.; NOWY STYL 
Krosno Sp. z o.o. GRUPA KAPITAŁOWA; Firma Oponiarska DĘBICA S.A.; PRATT & 
WHITNEY Rzeszów S.A. 

Tabela 6. Skala udziału eksportu w sprzedaży.  

Lp. Nazwa firmy Udział sprzedaży 
eksportowej (w %) 

1 GOODRICH AEROSPACE POLAND Sp. z o.o. 99,5 

2 HAMILTON SUNDSTRAND Poland Sp. z o.o. 99,2 

3 O.B.A. Sp. z o.o. 95,3 

4 BURY Sp. z o.o. 95,1 

5 BALTIC WOOD S.A. 93,0 

6 RAUCH Polska Sp. z o.o. 91,7 

7 FEDERAL-MOGUL Gorzyce Sp. z o.o. 90,6 

8 NOWY STYL Krosno Sp. z o.o. GRUPA KAPITAŁOWA 90,5 

9 Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 89,6% 

10 PRATT & WHITNEY Rzeszów S.A. 89,5% 

Źródło: Złota Setka 30.09.2020 Rzeszów. 
 

                                                      
16  M. Cierpiał-Wolan, dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Złota Setka 30.09.2020. 
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Czołówkę największych pracodawców Podkarpacia od wielu lat tworzą firmy, które 
powstały w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wiele z nich działa w ramach 
rozwijającej się od kilkunastu lat Doliny Lotniczej17. Dwójka przemysłowych liderów 10-tki za 
rok 2019 zwiększyła zatrudnienie o kilkaset osób, a lider, rzeszowski Pratt & Whitney, 
przekroczył poziom czterech tysięcy zatrudnionych. Cieszy wzrost zatrudnienia w takich 
firmach jak jarosławski O-I Poland, dawna Huta Szkła Jarosław, Goodrich Aerospace Poland 
oraz mielecka spółka Bury. 

 

Tabela 7. Poziom zatrudnienia.  

Lp. Nazwa firmy 2019 2018 Zmiana 
(2018=100%) 

1 PRATT & WHITNEY Rzeszów S.A. 4 088 3 802 107,5% 

2 Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 3 109 2 872 108,3% 

3 ASSECO Poland S.A. 2 187 2 251 97,2% 

4 FEDERAL-MOGUL Gorzyce Sp. z o.o. 2 077 2 152 96,5% 

5 BURY Sp. z o.o. 1 988 1 804 110,2% 

6 KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. 1 655 1 687 98,1% 

7 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 1 633 1 679 97,3% 

8 GOODRICH AEROSPACE POLAND Sp. z o.o. 1 206 1 033 116,7% 

9 Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów Sp. z o.o. 859 881 97,5% 

10 O-I Poland S.A. (dawniej: O-I Produkcja Polska 
S.A.) 807 780 103,50% 

Źródło: Złota Setka 30.09.2020, Rzeszów 

W roku 2019 nie pojawiła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nowa 
spółka z Podkarpacia. Na koniec 2019 r. było na niej notowanych 11 podkarpackich spółek. 
Zdecydowanym liderem, jak w poprzednich kilkunastu latach, była firma Asseco Poland S.A.  
z kapitalizacją ponad 5,2 miliardów zł, większą o prawie miliard złotych od wartości rynkowej 

                                                      
17  A. Panek, Ekspert rynku pracy. Złota Setka 30.09.2020, Rzeszów. 
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(30 grudnia 2019 r.) pozostałych 10 podkarpackich spółek giełdowych18. Rok 2019 był dla 
warszawskiej giełdy kolejnym rokiem stagnacji. Na głównym parkiecie zadebiutowało, 
podobnie jak rok wcześniej, zaledwie 7 spółek. I był to najgorszy wynik od 2003 r.  
(6 debiutów). Co gorsze, większość debiutantów tak naprawdę przeszła na główny parkiet z 
New Connect, a wartość akcji nowej emisji (2 spółek) wyniosła zaledwie 34,7 mln zł. 

Wśród podkarpackich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie liderem w kategorii 
zysk netto za rok 2019 była oczywiście Asseco Poland S.A. 206,8 mln zł. Ale wypracowane 
przez pozostałe spółki zyski netto; Dębica 112,7 mln zł, Sanok 51,4 mln zł, Śnieżka 62,6 mln 
zł, Asseco SEE 40,2 zł, były dobrą bazą do wypłat dywidend.  

 

Tabela 8. Lista spółek giełdowych podkarpacia wg. kapitalizacji 

Lp. Nazwa firmy 
Kapitalizacja (w 

mln zł) 
30.XII.2019 

Kapitalizacja (w 
mln zł) 

28.XII.2018 

1 ASSECO Poland S.A. (Rzeszów) 5 282,9 3 827,9 

2 ASSECO South Eastern Europe S.A. (Rzeszów) 1 286,9 596,7 

3 Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 1 137,3 1 181,5 

4 Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. (Lubzina) 1 034,6 977,8 

5 SANOK Rubber Company S.A. 518,8 647,8 

6 ML System S.A. Zaczernie 166,5 157,9 

7 Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. 130,2 206,5 

8 OPTeam S.A.(Tajęcina) 72,6 35,7 

9 Makarony Polskie S.A. (Rzeszów) 44,7 41,6 

10 POLWAX S.A. (Jasło) 33,0 72,1 

Źródło: Złota Setka 30.09.2020, Rzeszów 
 

Rok 2020 przyniósł nam jednak nowe wyzwania i konieczność przeniesienia się do 
rzeczywistości. Właścicieli podkarpackich przedsiębiorstw cieszył rosnący, kolejny rok z rzędu 

                                                      
18  K. Kaszuba, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. 

Złota Setka 30.09.2020. 
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(o prawie 1,4 mld zł w stosunku do ubiegłego roku, dodatni wynik finansowy w wysokości  
5 mld 640 mln zł. Głównym beneficjentem zysków na Podkarpaciu były duże firmy (ponad  
3,0 mld zł). Średnie przedsiębiorstwa wypracowały prawie 1,5 mld zł, a małe 1,1 mld zł. Zysk 
netto na Podkarpaciu osiągnęły 1782 podmioty, w tym: 122 duże, 572 średnie i 1 088 małych. 
329 podkarpackich przedsiębiorstw (15,6%) zanotowało stratę (w Polsce 9 445, czyli 19,2%). 
Motywowane dobrymi wynikami, podkarpackie firmy w 2019 r. poprawiły po raz kolejny 
swoje wyniki także w tak ważnej kategorii, jak przychody ze sprzedaży eksportowej. Poziom 
kapitałów własnych wzrósł m.in. w wyniku nowych inwestycji o wartości 4,9 mld zł.  

Wartość sprzedaży na eksport podkarpackich przedsiębiorstw w 2019 r. była wyższa  
o prawie miliard złotych niż w 2018 r. i wyniosła 30,4 mld zł (w Polsce 853,2 mld zł). W 
największym stopniu dołożyły się do tego wyniku duże przedsiębiorstwa eksportując za 22,5 
mld zł. Eksport średnich firm wyniósł 6,7 mld zł, a małych 1,2 mld zł. 

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. w sektorze podkarpackich przedsiębiorstw 
niefinansowych wyniosło 245 tysięcy osób. Zatrudnionych cieszył fakt, że przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie 12 miesięcy wzrosło  
o 267 zł (wzrost o 6,3%) i w grudniu 2019 r. ukształtowało się na poziomie 4499,99 zł.  

Z perspektywy złośliwego wirusa i niefortunnych decyzji o zamrażaniu gospodarki, 
wypracowane w 2019 r. znakomite zyski pięciu największych spółek branży lotniczej (prawie 
900 mln zł) oraz zyski pięciu największych podkarpackich spółek branży motoryzacyjnej 
(ponad 500 mln zł), w postaci kapitału zapasowego, to znakomity amortyzator na trudne lata 
2020 i 2021.  

W zestawieniu nie umieszczono, pomimo rzeszowskich adresów, potężnych Grup 
Kapitałowych Asseco oraz PGE Obrót S.A. Ta pierwsza zatrudniająca prawie 27 tysięcy osób 
w 56 krajach, uzyskała w 2019 r. przychody o wartości 10,7 mld zł i zysk operacyjny 976 mln 
zł. Druga Spółka o wartości przychodów, w 2019 r. prawie 12 mld zł prowadzi swoją 
działalność w sześciu innych, poza Podkarpaciem, regionach kraju (Lublin, Łódź, Zamość, 
Warszawa, Białystok, Skarżysko-Kamienna). Tradycyjnie od lat nie zawsze udaje się pozyskać 
dane finansowe od największych podkarpackich przedsiębiorstw. Tym razem na Liście 100  
w pierwszej 10-tce zabrakło dwóch znakomitych spółek, liderów poprzednich wydań Listy 
100, BorgWarner i MTU o łącznych przychodach w 2019 r. około 4 mld zł, niewiele 
mniejszym eksporcie i łącznym zysku około 500 mln zł. Ze względów formalnych, m.in. 
warszawskiego adresu prowadzenia działalności, tym razem na Liście 100 nie umieszczono, 
wyrosłej w Rzeszowie, operującej na coraz większą skalę na terenie całego kraju, dynamicznej 
GK Specjał o przychodach 1,7 mld zł. Zabrakło kilku innych dużych firm, które funkcjonują 
m.in. w Jarosławiu, Mielcu i Stalowej Woli, jako zakłady i oddziały dużych krajowych lub 
zagranicznych grup kapitałowych. Nie ma na Liście 100 dynamicznych i dochodowych 
podkarpackich spółek, jak Marma czy Tarmax, aktywnych nie tylko w Polsce.  
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Wiadomo bowiem, że bieżący rok przyniesie mnóstwo zawirowań w rankingach 
przedsiębiorstw, będących konsekwencją zmian w dotychczasowych, utartych trendach  
i tendencjach. Zapewne będzie to dotyczyć także rentowności firm. Oby potencjał 
podkarpackich (i nie tylko) przedsiębiorstw pozwolił na zbuforowanie skutków kryzysu.  

Promocja innowacji cyfrowych i Gospodarki 4.0 zwiększy też elastyczność 
podkarpackich przedsiębiorstw i organizacji, a więc odporność na kryzys. Rozwój innowacji 
cyfrowych prowadzi do upowszechniania organizacji wirtualnych (tworzonych w odpowiedzi 
na szanse rynkowe) i sieciowych (bardziej trwałych form współpracy międzyorganizacyjnej), 
które są bardziej zwinne i elastyczne, a dzięki połączeniom internetowym mogą przekraczać 
bariery przestrzenne19. 

3. PODSUMOWANIE 
Zaprezentowane wyniki podkarpackich przedsiębiorstw, liderów regionu, obrazują ich 
wypadkową pozycję efektów gospodarczych za 2019 rok, w którym miały miejsce względnie 
harmonijne warunki rozwoju. Podkreślić jednak należy, że wyniki te stanowią bazę do 
wnikliwej analizy za 2020 r., w którym miał miejsce kryzys pandemiczny, który w znaczącym 
stopniu zweryfikuje pozycję przedsiębiorstw wiodących w rankingach. Sytuacja ta jako 
czynnik obiektywny skłoniła wielu gospodarujących do zmian w aktywności gospodarowania, 
co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach parametrycznych za 2020 r. Przypuszczać można,  
że niektóre podmioty zyskają, inne znacząco stracą, co zależy od branży i profilu aktywności. 
Ponadto należy ocenić, czy sytuacja ta będzie miała charakter doraźny, czy długofalowy. Rok 
kryzysu pandemicznego spowodował zmiany w sposobie pracy, edukacji, relacji 
międzyludzkich oraz znacząco obniżył popyt na dobra i usługi w niektórych sektorach 
gospodarki. W warunkach kryzysu niektóre ograniczenia mogą się pogłębiać, a ponadto nie ma 
pewności, czy i jak często pojawiać się będą nowe podobne zagrożenia. Taka sytuacja 
uruchamia wcześniej nieznane problemy gospodarcze i potęguje różne ryzyka. Podmioty, które 
znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji ekonomicznej oczekują wsparcia sektora 
publicznego, aby trudny okres przetrwać. Wprowadzane czasowo obostrzenia blokują 
działalności gospodarcze, a to które przetrwają, a które wygaszą swoją działalność, okaże się 
po analizie za 2019 r. i będzie cennym materiałem porównawczym w przedstawionym artykule 
z wynikami z okresu stabilizacji. Podkreślić również należy, że jest to kryzys, który pojawił się 
po zaledwie 12 latach od kryzysu finansowego. Jest on jednak zdecydowanie poważniejszy ze 
względu na skutki zarówno gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne, bo wiąże się ze 
zdrowiem, czyli największą wartością człowieka. Potrzebna jest więc pomoc publiczna dla 
wybranych branż. Konkludując należy stwierdzić, że problematyka ta wymaga kontynuacji, 

                                                      
19  K. Piróg, i in., Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań przemysłu 4.0, Instytut Badań 

Ewaluacyjnych, Rynkowych i Społecznych, Rzeszów 2020. 
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analizy i obserwacji zjawisk oraz ich wpływu na osiągane parametry finansowe organizacji 
gospodarczych regionu Podkarpacia. Wydaje się też, że skutki i konsekwencje kryzysu, 
bardziej wyraźne, pojawią się nie tylko w 2020 roku, ale dopiero 2021.  
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KIERUNKI ZMIAN PARAMETRÓW FINANSOWYCH KREATORÓW 
INNOWACYJNEGO ROZWOJU REGIONU PODKARPACKIEGO 

 
Streszczenie 

W opracowaniu ukazano wybrane finansowe parametry wynikowe osiągnięte przez wiodące organizacje 
gospodarcze regionu Podkarpacia. Przedstawiono również zmiany w strukturze gospodarki regionu który 
buduje warunki do rozwoju przestrzeni innowacyjnej. wskazano także na kluczowe czynniki budowania 
postępu i rozwoju przedsiębiorstw i regionu. 

 
 
 

DIRECTIONS OF CHANGES IN CREATORS FINANCIAL PARAMETERS OF 
INNOVATIVE DEVELOPMENT IN PODKARPACKIE REGION 

 
Abstract 

The study presents selected financial performance parameters achieved by leading economic 
organizations in the Podkarpacie region. It also presents changes in the structure of region's economy 
which creates conditions for development of innovative space. Key factors in building progress and 
development of enterprises and region were also indicated. 
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INTRODUCTION 
The current tax system in Poland has been functioning for over 20 years. Taxes are the main 
source of revenue for the state budget. The largest share of budgetary revenue - around 50% - is 
VAT. For this reason, central treasury and financial institutions are trying to tighten the tax 
system by introducing more and more amendments. Recently, the Standard Audit File for Tax 
has been introduced as a new tool to seal the so-called "VAT gap". According to the Ministry 
of Finance, it will help in the detection of tax frauds - the so-called "carousel frauds" and 
"dummy invoices", as well as contribute to the reduction of tax inspections and shorten the 
time of their implementation. 

The inspiration for writing this study was the will to check, whether it is true that the 
functioning of the SAF-T has a beneficial effect on the VAT revenue in the county. An 
additional motivation was the conviction that it was impossible to obtain complete information 
on the structure and operation of the Standard Audit File for Tax.  

The lack of literature on SAF-T could have a negative impact on entrepreneurs' 
acquaintance with its functioning and, consequently, on the lack of information on what legal 
consequences a taxpayer may suffer if they ignore the obligation to send it by electronic means 
to the Ministry of Finance. It was also important to check whether the entrepreneurs in the 
county have sufficient knowledge about SAF-T and whether its introduction had a positive 
impact on VAT revenues.  

PURPOSE AND SCOPE OF THE INTRODUCTION OF SAF-T 
The Standard Audit File for Tax (SAF-T) was introduced by the 10 September 2015 Act 
amending the Tax Ordinance Act (Journal of Laws of 2015, item 1649). The amendments 
cameinto force on 1 July 2016.  
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The SAF-T is a summary of information on business transactions carried out by  
a taxpayer in a given period of time. SAF-T has a specific layout and format - xml schema.  
The data for SAF-T are collected from the financial and accounting system of the entrepreneur. 
It is sent compressed, encrypted and electronically signed.  

It is received by the AZURE cloud, purchased by the Ministry of Finance from Microsoft, 
and the initial processing and validation is carried out by the Oracle software. Monthly 
transmission of SAF-T with VAT records will ultimately affect millions of small and large 
companies.  

This is a large amount of data to be analysed by software that alerts officials to potential 
irregularities. According to the Ministry of Finance, this will help to intercept, among other 
things, dummy invoices and the so-called carousel frauds [www.komputerswiat.pl/nowo-
ści/wydarzenia/2016/33/jednolity-plik-kontrolny – access 2018-11-09]. 

Tax frauds contribute to the VAT gap in Poland, which is confirmed by the results of tax 
audits, which in 2016 detected "dummy invoices" at almost PLN 104 billion, in 2015 revealed 
dummy invoices at nearly PLN 82 billion, while in 2014 it was almost PLN 34 billion, and in 
2013 less than PLN 20 billion.  

The popularity of the practice is also evidenced by criminal proceedings disclosed to the 
public and subsequent convictions in cases of fictitious invoices [Tratkiewicz T., Luka w VAT – 
sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach Nr 294, Katowice 2016, p. 188-189]. 

One of the reasons why the Ministry of Finance has introduced the Standard Audit File 
for Tax is the attempt to tighten the VAT revenue. Transmission of tax books and accounting 
documents in electronic form at the request of the authorities of the National Treasury 
Administration shall be made by means of electronic communication or on an IT data carrier, 
taking into account the need to ensure the security, reliability and undeniability of data 
contained in the books. 

Entities are obliged to submit SAF-T at the request of the authorities of the National 
Treasury Administration, and the monthly structure of the records of purchase and sale of VAT 
- JPK_VAT  in the following periods: 

SAF-T files on request: 
− from July 1, 2016. – large enterprises, 
− from July 1, 2018. – micro, small and medium-sized enterprises. 

Monthly VAT records of purchases and sales - JPK_VAT: 
− July 1, 2016. - large enterprises 
− January 1, 2017. - small and medium-sized enterprises 
− January 1, 2018. – microenterprises [www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-

skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny - access 2018.08.24] 
Table 1 shows the deadlines for the implementation of SAF-T structures by entities 

according to the classification of enterprises in the Freedom of Economic Activity Act. 
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Table 1. Deadlines for the implementation of the SAF-T structures 

SAF-T structure Microentrepreneur Small 
entrepreneur 

Medium 
entrepreneur 

Large 
entrepreneur 

JPK_KR - 
accounting 

records 
July 1, 2018 July 1, 2018 July 1, 2018 July 1, 2016 

JPK_WB – bank 
statements July 1, 2018 July 1, 2018 July 1, 2018 July 1, 2016 

JPK_MAG - 
storeroom July 1, 2018 July 1, 2018 July 1, 2018 July 1, 2016 

JPK_VAT - 
records of 

purchase and sale 
of VAT 

January 1, 2018 January 1, 2017 January 1, 2017 July 1, 2016 

JPK_FA – VAT 
invoices July 1, 2018 July 1, 2018 July 1, 2018 July 1, 2016 

JPK_PKPIR – tax 
revenue and 

expense ledger 
July 1, 2018 July 1, 2018 July 1, 2018 July 1, 2016 

JPK_EWP – 
revenue records July 1, 2018 July 1, 2018 July 1, 2018 July 1, 2016 

Source: authors' own study based on data available on the website of the Ministry of Finance. 
www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk [access 2018-11-11] 

 
Taxpayers who are not entrepreneurs determine the date of SAF-T introduction also 

according to the rules for entrepreneurs, in accordance with the general interpretation of the 
Minister of Finance of 20 June 2016. 

 

ANALYSIS OF TAXPAYERS TRANSFERRING JPK-VAT IN THE 
COUNTY 
In the county situated in south-east Poland, on the basis of data available on the website of the 
Central Statistical Office, in 2017 there were 4887 entities listed in the REGON register, of 
which 4663 were microentrepreneurs, 169 small entrepreneurs, 51 medium entrepreneurs and  
3 large entrepreneurs. [www.bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/ tablica - access 2018-06-20] 

According to the data provided by the Tax Office, the number of entities submitting VAT 
returns in 2017 amounted to 2862. 

 
Table 2 presents the number of entities submitting VAT returns in the analysed years 

2014-2017.  
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Table 2. Number of entities submitting VAT returns 

Type of declaration/analysed years Year of submission of the declaration  
2014 2015 2016 2017 

Number of entities submitting  
VAT-7 returns 2497 2545 2449 2464 

Number of entities submitting  
VAT-7K returns 389 447 439 398 

Total 2886 2992 2888 2862 

Source: authors' own study based on data from the Tax Office   
 

On the basis of empirical data received, it can be concluded that in the analysed years the 
largest number of entities submitting VAT returns was in 2015 and amounted to 2992, while 
the smallest number of 2862 entities submitting VAT returns was in 2017. 

Table 3 presents percentage indexes of changes in the number of entities submitting VAT 
returns in the analysed periods. The base year for calculating the indexes is 2014. 

 

Table 3. Percentage indexes of entities submitting VAT returns – total 

Type of declaration/analysed years Year of submission of the declaration  
2014 2015 2016 2017 

Percentage indexes of entities 
submitting VAT-7 returns 100% 101,93% 98,08% 98,68% 

Percentage indexes of entities 
submitting VAT-7K returns 100% 114,97% 112,86% 102,32% 

Total 100% 103,68% 100,07% 99,17% 
Source: authors' own study based on data from the Tax Office 
 

Based on the calculated percentage indexes, it can be concluded that in comparison to 
2014, in 2015 the number of entities submitting VAT returns increased by 3.68%, in 2016 by 
0.07%, while in 2017 the number of entities submitting VAT returns decreased by 0.13%. 

Table 4 shows the number of entities that report input VAT on their VAT returns. 
 

Table 4. The number of entities that report input VAT on their VAT returns 

Type of declaration/analysed years Year of submission of the declaration  
2014 2015 2016 2017 

The number of entities that report 
input VAT on their VAT-7 returns 1808 1803 1738 1793 

The number of entities that report 
input VAT on their VAT-7K returns 193 219 222 206 

Total 2001 2022 1960 1999 

Source: authors' own study based on data from the Tax Office 
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 Based on data received from the Tax Office, it can be concluded that the number of 
entities reporting input VAT in their VAT returns was the highest in 2015 (2022), while the 
lowest value, 1999, was recorded in 2016.  In an attempt to estimate the data for the 
future period using the third-degree polynomial y = 30.66x3 - 225.5x2 + 482.8x + 1713, 
where the determination factor is 1, it can be assumed that in the future period there will 
be an increase in the number of entities reporting input VAT on the VAT return. 

Table 5 shows the number of entities that report tax due on their VAT returns.  
 

Table 5. The number of entities that report tax due on their VAT returns. 

Type of declaration/analysed years Year of submission of the declaration  
2014 2015 2016 2017 

The number of entities that report tax due  
on their VAT-7 returns 1882 1941 1892 1842 

The number of entities that report tax due  
on their VAT-7K returns 287 310 320 282 

Total 2169 2251 2212 2124 

Source: authors' own study based on data from the Tax Office 
 

When examining the data in the analysed years concerning the number of taxpayers 
reporting tax due in their VAT returns, we can observe that in 2015 this number reached its 
highest level of 2251 and in 2017 - its lowest level of 2124. Determining a trend line to forecast 
the future period using a third-degree polynomial y = 12x3. - 132.5x2 + 395.5x + 1894 at R2= 1, 
it can be said that the number of taxpayers in the future period will be even smaller. 

Chart 1 shows a graphical representation of the number of entities indicating input VAT 
and tax due in their VAT returns. 

 
−  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chart 1. Analysis of the number of entities reporting tax due and input VAT  
in their tax returns 

Source: authors' own study based on data from the Tax Office 

2001 2022 1960 1999 
2169 2251 2212 2124 

2014 2015 2016 2017

Number of entities reporting input tax on VAT returns

Number of entities reporting tax due on VAT returns



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

72 

When analysing the number of taxpayers reporting input tax and tax due in their 
declarations, it can be seen that in 2014 the number of taxpayers reporting tax is 8.4% higher 
than the number of taxpayers reporting input tax, while in 2015 it is 11.33% higher, in 2016 it 
is 11.29% higher and in 2017 it is 6.26% higher. Since 2015, the difference between the 
number of taxpayers declaring tax due and those declaring input tax has been decreasing. 

Table 6 shows the amounts of input tax refunds claimed in VAT returns for the period 
2014-2017. 

 

Table 6. Amounts of input tax refunds for the period 2014-2017 
Type of 

declaration/analysed years 
Year of submission of the declaration  

2014 2015 2016 2017 
Amounts of input tax 

refund (in PLN) claimed 
in the VAT-7 return 

18261245 21249750 21363285 27013070 

Amounts of input tax 
refund (in PLN) claimed 

in the VAT-7K return 
918967 1082560 632857 905253 

Total 19180212 22332310 21996142 27918323 

Source: authors' own study based on data from the Tax Office 
 

On the basis of the data, there is a gradual increase in the declared amounts of input tax 
refunds. In order to estimate the forecast for the future period, a trend line in the form of a 
third-degree polynomial was determined: 

y =1624285, 83x3 -11489698x2 + 26251191, 17x +2794433 at R² = 1, 

this line shows increasing trends for the future period.     
Table 7 shows the amounts of input VAT to be carried forward to the following month as 

stated in the VAT returns. 
 

Table 7. Amounts of input tax to be carried forward to the following month 

Type of declaration/analysed years 
Year of submission of the declaration  

2014 2015 2016 2017 

Amounts to be carried forward to the 
following month (in PLN) of input VAT 

claimed in the VAT-7 return 
80645755 77034207 75566657 79218078 

Amounts to be carried forward to the 
following month (in PLN) of input VAT 

claimed in the VAT-7K return 
1882261 2579094 2139457 2696594 

Total 82528016 79613301 77706114 81914672 

Source: authors' own study based on data from the Tax Office 
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The compiled data on tax claims to be carried forward to the following month are 
characterised by low fluctuations in the analysed years. The largest amount of input tax 
declared to be carried forward to the next month can be observed in the first of the analysed 
years – 2014, followed by a slight decrease in the declared amounts. In 2017, a renewed 
increase in the declared amounts to be carried over can be observed. Trend line  

y = 851369, 5x3 – 4604453x2 + 4939057, 50x + 81342042  

for the determination factor R2=1 is characterized by a growing trend for the future period. 
Table 8 shows the total input tax amounts for the period 2014-2017. 

 

Table 8. Total input tax amounts 

Tax/analysed years 
Year of submission of the declaration  

2014 2015 2016 2017 

Total input tax to be carried forward 82528016 79613301 77706114 81914672 

Total input tax to be refunded 19180212 22332310 21996142 27918323 

Total input tax  101708228 101945611 99702256 109832995 

Source: authors' own study based on data from the Tax Office  
 

When analysing the input tax amounts, one observes slight fluctuations in the declared 
amounts year on year. The largest amount in the declarations was reported in 2017. 

The table below shows the amounts of tax due paid in 2014-2017. 
 

Table 9. Amounts of tax due 

Type of declaration/analysed years 
Year of submission of the declaration  

2014 2015 2016 2017 

Amounts of contributions of tax due 
declared on VAT-7 declarations 94714840 103996933 97530937 100916239 

Amounts of contributions of tax due 
declared on VAT-7K declarations 794751 8892476 8765313 8392412 

Total tax due 95509591 112889409 106296250 109308651 

Source: authors' own study based on data from the Tax Office 
 

On the basis of the data obtained on the declared amounts of tax due, one can observe a 
high dynamics in tax due declarations. The highest declared amounts of input tax payments can 
be observed in 2015. In comparison to 2014, in 2016 and 2017 there was an increase in the 
declared amounts of tax due.  
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Table 10 presents the amounts of VAT receipts in the county in the years 2014-2017 
received from the Tax Office. 

 
Table 10. Amounts of VAT receipts 

Amount type/ 
analysed years 

Year of VAT revenue 

2014 2015 2016 2017 

Total VAT revenues in 
PLN  98 627 509 111341778 111171757 111703623 

Source: authors' own study based on data from the Tax Office 
 

The empirical data obtained show that the amounts of VAT revenues in the analysed 
years are characterized by an upward trend, with a very small decrease in 2016; in 2017 the 
highest VAT amount was obtained. 

Table 11 presents the amounts of enforced VAT arrears in the years 2014-2017. 
 

Table 11. Amounts of VAT arrears enforced 

Amount type  
/ 

analysed years  

Year of enforced arrears 

2014 2015 2016 2017 

Amounts of 
enforced arrears 2 180 366 3 004 127 3 628 110 2 653 639 

Source: authors' own study based on data from the Tax Office 
 

Analysing the data on VAT collected in the years 2014-2017, we can observe their 
gradual increase in 2015 and 2016, while in 2017 we can see a significant decrease in the 
enforcement of VAT arrears. 

ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF TAXPAYERS TRANSFERRING 
SAF-T VAT IN THE COUNTY 

The main objective of the study was to assess the experiences of entrepreneurs using the 
Standard Audit File for Tax. The survey was conducted between April and May 2018 on the 
basis of a survey among 50 entrepreneurs from the county. The analysis covered issues related 
to the Standard Audit File for Tax such as: knowledge on the SAF-T, the status of an 
entrepreneur, active VAT taxpayer, costs related to the introduction of SAF-T, benefits from 
the introduction of SAF-T; respondents were also asked to express an opinion on the alleged 
decrease in tax controls caused by the introduction of the Standard Audit File for Tax.   
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KNOWLEDGE OF SAF-T 
The question included in the survey “Do you know what the Standard Audit File is?” was 
answered in the affirmative by 43 entrepreneurs, which constitutes 86% of the surveyed, while 
the remaining 7 (14%) entrepreneurs answered negatively.  

The chart below is a graphical representation of the data in percentage terms.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Chart 21. Knowledge of the Standard Audit File for Tax 
Source: authors' calculations based on questionnaire surveys 

 

STATUS OF AN ENTREPRENEUR FOR THE PURPOSES OF APPLYING 
THE SAF-T 
Entrepreneurs included in the survey are entrepreneurs operating in the county, and took part in 
the survey: 31 microentrepreneurs - the largest group of respondents constituting 62% of all 
respondents, 7 small entrepreneurs (14% of respondents), 10 medium entrepreneurs (14%) and 
2 large entrepreneurs (4%). 

Chart 3 shows a graphical representation of the status data of the respondents in 
percentage terms. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chart 3. Status of an entrepreneur for the purposes of applying SAF-T 
Source: authors' calculations based on questionnaire surveys 
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ACTIVE VAT PAYER 
To the question asked in the survey “Are you an active VAT payer?” 45 entrepreneurs replied 
‘Yes’ – 90% of the surveyed, the remaining 5 (10%) entrepreneurs declared that they are not 
active VAT payers. 

Chart 4, below, shows a graphical representation of the data in percentage terms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chart 42. Active VAT payers among survey participants 
Source: authors' calculations based on questionnaire surveys 

COSTS RELATED TO THE SAF-T IMPLEMENTATION 
According to the survey carried out, 27 entrepreneurs declare that they have incurred additional 
costs because of it, 23 entrepreneurs declare that they have not incurred any additional costs 
caused by the introduction of SAF-T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chart 5. Costs incurred due to the introduction of the SAF-T 
Source: authors' calculations based on questionnaire surveys 

 

Entrepreneurs who have incurred additional costs have been asked an additional question 
to determine which price range they would include them in.  Out of 27 entrepreneurs who 
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claimed that they incurred costs ranging from PLN 1 000 to PLN 3 000, while 4 entrepreneurs 
show that the costs due to the introduction of SAF-T in their enterprises exceeded PLN 3 000.  

The chart below shows a graphical representation of the survey data in percentage terms. 

BENEFITS OF THE INTRODUCTION OF SAF-T 
Among the surveyed entrepreneurs, the question “Do you think that the obligation to introduce 
SAF-T is beneficial for the company?” 22 respondents gave a positive response and 28 said it 
was unfavorable to their company. 

When asked for an opinion on the reduction of financial controls by tax offices due to the 
introduction of SAF-T, 22 entrepreneurs stated that controls would be less frequent, and 28 
replied that this would not have an impact on the reduction of the number of controls. 

Chart 6 presents the opinion of entrepreneurs on SAF-T. 
 

 
Chart 6. Opinion of the entrepreneurs on the implementation  

of the Standard Audit File for Tax 
Source: authors' calculations based on questionnaire surveys 

 

ENTREPRENEUR STATUS AND KNOWLEDGE OF THE STANDARD 
AUDIT FILE FOR TAX 
Among the surveyed entrepreneurs, seven did not know what the Standard Audit File for Tax 
was – four microentrepreneurs and three small entrepreneurs. 

Chart 7 illustrates the analysis of entrepreneurs' knowledge of SAF-T. 
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Chart 7. Entrepreneur status and knowledge of the Standard Audit File for Tax 
Source: authors' calculations based on questionnaire surveys 

STATUS OF AN ENTREPRENEUR AND ACTIVE VAT PAYERS 
Among the surveyed, 31 microentrepreneurs are active VAT payers; among the surveyed small 
entrepreneurs, medium entrepreneurs and large entrepreneurs there were only active VAT 
payers. The chart below shows the active VAT taxpayers in a graphical form. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chart 8. Status of an entrepreneur and active VAT payers 
Source: authors' calculations based on questionnaire surveys 
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ENTREPRENEUR STATUS AND COSTS INCURRED DUE TO THE 
INTRODUCTION OF THE STANDARD AUDIT FILE FOR TAX 
18 surveyed microentrepreneurs stated that they did not incur any costs related to the 
introduction of the Standard Audit File for Tax, 10 incurred costs up to 1 000 PLN, 2 incurred 
costs ranging from 1 000 PLN to 3 000 PLN, and 1 microentrepreneur exceeded the cost of  
3 000 PLN.  

Among the surveyed small entrepreneurs there were two who did not incur any costs 
related to SAF-T, four who incurred costs up to PLN 1 000, and one small entrepreneur who 
incurred costs ranging from PLN 1 000 to PLN 3 000. 

Among the surveyed medium enterprises there were three that did not incur any costs, 
one that incurred costs up to 1 000 PLN, four that ranged from 1 000 PLN to 3 000 PLN and 
two that exceeded 3 000 PLN. 

The surveyed entrepreneurs incurred costs - one in the range from PLN 1 000 to PLN  
3 000, the other – above PLN 3 000. 

The chart below shows the costs incurred by entrepreneurs due to the introduction of 
Standart Audit File for Tax. 

 

 
 

Chart 9. Entrepreneur status and costs incurred due to the introduction  
of the Standard Audit File for Tax 

Source: authors' calculations based on questionnaire surveys 
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STATUS OF AN ENTREPRENEUR AND BENEFITS RELATED TO THE 
INTRODUCTION OF SAF-T 
Twenty microentrepreneurs believe that the introduction of the Standart Audit File for Tax is 
not beneficial to their company and that it will not reduce the number of financial audits. Eight 
stated that SAF-T would benefit their company, as well as the reduction of controls, while three 
stated that SAF-T was not beneficial to his company but would benefit the reduction of 
controls. Four of the small entrepreneurs announced that SAF-T is beneficial for their company 
and will reduce financial controls. One claimed that this is disadvantageous for his company 
and will not reduce the number of controls, while two claimed that SAF-T benefits their 
company but will not change the number of financial controls. 

There are five medium entrepreneurs who agree that SAF-T has a positive effect on their 
companies and on the reduction of financial controls, three say that the Standard Audit File for 
Tax is disadvantageous for their companies and that it will not reduce the amount of controls. 
One of the medium enterprises is of the opinion that there are benefits to SAF-T, but it will not 
change the number of controls. Another one said that it was unfavourable, but that it could 
reduce the number of financial controls. 

Among the two large entrepreneurs surveyed, one believes that the introduction of SAF-T 
is beneficial for his company and will reduce the number of financial controls, while the other 
stated that it has a positive impact on their company but will not reduce the number of controls. 

The opinions of entrepreneurs concerning the introduction of SAF-T are presented in 
Chart 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chart 10. Status of an entrepreneur and benefits related to the introduction of SAF-T 
Source: authors' calculations based on questionnaire surveys 

Summarizing the questionnaire analysis carried out in order to assess the functioning of 
the Standard Audit File for Tax in the Tarnobrzeg County, it needs to be stated that 14% of the 
surveyed entrepreneurs did not know what Standard Audit File for Tax was.  
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In the survey, the largest group of respondents were microentrepreneurs - 62%, and 
among the surveyed entrepreneurs - 10% (microentrepreneurs) were entrepreneurs who were 
not VAT payers. In connection to the introduction of the Standard Audit File for Tax, 46% of 
the surveyed entrepreneurs did not incur any costs, 30% of the surveyed entrepreneurs incurred 
costs up to PLN 1,000, 16% of the surveyed entrepreneurs declared that their costs related to 
the introduction of the SAF-T ranged from PLN 1,000 to PLN 3,000, while the remaining 8% 
indicated that the expenditure related to the SAF-T was above PLN 3,000. The majority of the 
surveyed entrepreneurs (56%) stated that the introduction of Standard Audit File for Tax is 
beneficial for the company, but it will not reduce the financial controls carried out by Tax 
Offices. 

CONCLUSIONS 
The majority of entrepreneurs operating in the county are microentrepreneurs; according to 
statistical data there were 4663 of them in 2017, which constitutes 95.5% of all registered 
entrepreneurs in the county, while entities submitting VAT returns constitute 58.62% of all 
entrepreneurs conducting business activity in the county. 

Summarizing the analysis of empirical data contained in this paper, the following 
conclusions can be drawn: 
1. The survey of the number of taxpayers submitting VAT returns in the county shows 

that this number is highly variable. Despite optimistic forecasts resulting from the 
analysis, one should consider whether the decrease in the number of VAT taxpayers in 
the last of the analysed periods is not a result of the introduction of the Standard Audit 
File for Tax. A decrease in the number of VAT taxpayers in future periods could turn 
out to be quite unfavorable for the economy of the County, as well as for the state 
budget. 

2. Based on the number of taxpayers declaring VAT due and input VAT, it can be 
concluded that the difference between the taxpayers declaring VAT due and input 
VAT from year to year shows a decreasing trend. This raises the question of whether 
entrepreneurs sometimes have problems selling their goods or services, and whether 
this is not due to the tightening of the rules to seal the VAT gap and it could have been 
the reason why the majority of entrepreneurs closed down. 

3. The analysed amounts of input tax and tax due clearly show upward trends in the 
future period. In relation to the decreasing number of taxpayers declaring tax due, the 
amounts of tax due are gradually increasing, which may indicate that the amendment 
of the VAT Act and the introduction of the Standard Audit File for Tax had a positive 
impact on the tightening of the tax system in the county. 

4. Analysing the amounts of VAT receipts and collected arrears, it can be concluded that 
the amounts of revenues show an upward trend, while the amounts of collected arrears 
in 2016 reached their highest level, and in 2017 drastically decreased by 44.69% 
compared to the previous year. Also, the projected trend line of enforced amounts for 
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the future period shows a downward trend. The increase in revenues and decrease in 
enforced amounts may indicate the effectiveness of the new tool in sealing VAT gap, 
as well as its impact on the reduction of financial audits carried out by the tax office in 
the county. 

5. Summarizing the analysis of the questionnaire survey, it can be safely stated that 14% 
of entrepreneurs in the county do not have any knowledge about the Standard Audit 
File for Tax. Most of them (54%) incurred additional costs due to this reason, also in 
the opinion of the majority of entrepreneurs the introduction of SAF-T will not reduce 
tax audits. In view of such conclusions, one should consider whether, almost two years 
after the enactment of SAF-T Act, the lack of knowledge of the Standard Audit File for 
Tax among entrepreneurs results from the lack of literature in this field, or whether 
they are simply entrepreneurs who are not interested in this subject. 
Summing up the conclusions of the study, it should be stated that the Standard Audit File 

for Tax introduced by the Ministry of Finance could have contributed to an increase in VAT 
revenues in the county, which means that it has to some extent fulfilled its task in sealing the 
VAT gap. 

However, when it comes to entrepreneurs' knowledge about the operation of SAF-T,  
it should be said that most entrepreneurs from the county have it, but there are 
microentrepreneurs and small business owneres who do not have any knowledge about the 
Standard Audit File for Tax. This is likely to be due to the lack of access to Internet sources, as 
well as the inability to access any literature. 
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JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – OPINIE PRZEDSIĘBIORCÓW  
Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 

 
 

Streszczenie 
Lata 2016-2017 były okresem znacznych zmian podatkowych w Polsce. Dotyczyły one głównie podatku VAT 

oraz podatków dochodowych. Spowodowały one również znaczne zmiany w sposobie składania deklaracji 
podatkowych i innych dokumentów przez przedsiębiorców do organów podatkowych. 

Autor niniejszego artykułu przeprowadził badania ankietowe z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz 
Internetu wśród właścicieli firm z wybranego losowo powiatu położonego w Polsce południowo-wschodniej, które 
dotyczyły wpływu powyższych zmian na koszty funkcjonowania MŚP. W artykule zawarto wyniki badań oraz 
płynące z nich wnioski dotyczące problemów stabilności prowadzenia działalności gospodarczej. 

Podsumowując wnioski z badań należy stwierdzić, że wprowadzony przez Ministerstwo Finansów 
Jednolity Plik Kontrolny mógł przyczynić się do zwiększenia wpływów z tytułu podatku VAT w powiecie, co 
oznacza, że w pewnym stopniu spełnił on swoje zadanie w uszczelnieniu luki w VAT. Natomiast, jeśli chodzi  
o wiedzę przedsiębiorców na temat funkcjonowania JPK, trzeba powiedzieć, że większość przedsiębiorców  
ją posiada, lecz są mikro-przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy nie posiadają żadnej wiedzy  
o Jednolitym Pliku Kontrolnym. 

Badania zostały przeprowadzone w MŚP powiatu położonego w Polsce południowo-wschodniej i dotyczą tylko 
tej jednostki administracyjnej. Dlatego wyniki i wnioski z nich nie powinny być odnoszone do innych powiatów  
w Polsce. 

Słowa kluczowe: JPK, powiat, VAT, przedsiębiorcy 
 
 
 

STANDARD AUDIT FILE FOR TAX – OPINIONS OF 
ENTREPRENEURS IN SOUTH-EAST POLAND 

 
Abstract 

The years 2016-2017 were a period of significant tax changes in Poland. They concerned mainly VAT and 
income taxes. They also resulted in significant changes in the method of submitting tax returns and other documents 
by entrepreneurs to tax authorities. 

Author of the article carried out the questionnaire survey amongst owners of companies from the county situated 
in south-east Poland with the use of electronic mail and the Internet. It concerned the influence of mentioned changes 
on the costs of functioning of SMEs. The results of surveys presenting problems of the stability in conducting 
business activities and conclusions following them were included in the article.  

Summing up the conclusions of the study, it should be stated that the Standard Audit File for Tax 
introduced by the Ministry of Finance could have contributed to an increase in VAT revenues in the county, 
which means that it has to some extent fulfilled its task in sealing the VAT gap. However, when it comes to 
entrepreneurs' knowledge about the operation of SAF-T, it should be said that most entrepreneurs have it, but 
there are micro-entrepreneurs and small business owners who do not have any knowledge about the Audit File 
for Tax. 

The research was conducted in SMEs of the county situated in south-east Poland and concerns only this 
administrative unit. Therefore, results and conclusions from them should not be understood in regard to whole 
Poland. 

Keywords: SAF-T, county, VAT, entrepreneurs 
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FINANSOWE ASPEKTY WDRAŻANIA REFORMY 
ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNEJ NA OBSZARACH 

WIEJSKICH REGIONU WOLYŃSKIEGO 
 
 
Євроінтеграційні процеси в нашій країні тісно пов’язані з внутрішніми, які 

формують сучасну політику розвитку держави, спрямованість на децентралізацію 
територіальних одиниць, здатну забезпечувати національні інтереси. На шляху 
Волинської області до децентралізації проблемним питанням є оптимізація структури 
адміністративно-територіальних одиниць та формування місцевих бюджетів сільських 
територіальних громад.  

Станом на 1.01.2020 р. на території області – 51 ОТГ: 1 район вкритий ОТГ на 
100%, 9 районів – 50-99%, 6 районів – 1-49%. Нині Волинська область  
в загальноукраїнському рейтингу областей щодо формування ОТГ займає 6 сходинку. 
Так, у 2015 році було утворено 5 ОТГ, у 2016 р. – 10, у 2017 р. – 25, а у 2018 – 11 ОТГ. 
Загалом перспективним планом передбачено створення 75 ОТГ на Волині [1]. Площа 
об'єднаних територіальних громад – 11802,08 км2 , що становить 58,59% від загальної 
площі території Волинської області. Із загальної чисельності населення в області (1037,9 
тис. осіб) 604,561 тис. осіб (58,0%) проживають в ОТГ. В табл. 1 наведено основні 
показники створення ОТГ в регіоні у розрізі адміністративних районів станом на 
1.01.2020 р. 

Таблиця 1. Основні показники результатів децентралізаційних перетворень  
у Волинській області 

№ Райони 

Показники станом на 1.01.2020 р. 
Кількість 
рад, що 

об’єднались 

Кількість 
ОТГ 

Площа 
ОТГ, км2 

Кількість 
населення, осіб 

1. Володимир-Волинський 21 4 932,55 23297 
2. Горохівський 4 1 170,92 9032 
3.  Іваничівський 21 4 447,13 22768 
4. Камінь-Каширський 5 1 301,27 5186 
5. Ківерцівський 14 4 684,13 36921 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

86 

6. Ковельський 23 6 1356,72 31779 
7. Локачинський 12 3 479,08 11386 
8. Луцький 28 9 825,31 60318 
9. Любешівський 16 1 1108,95 28890 
10. Любомльський 21 4 1267,19 34587 
11. Маневицький 12 2 747,42 18892 
12. Ратнівський 16 4 911,97 27552 
13.  Рожищенський 6 1 180,00 5355 
14. Старовижівський 13 4 782,62 22354 
15. Турійський 7 2 267,52 12132 
16. Шацький 3 1 307,45 8694 
 Всього по області 222 51 10770,23 359143 

Джерело: складено за даними: https://decentralization.gov.ua 

Варто зазначити, що децентралізація як процес перерозподілу повноважень і 
функцій потенційно містить ризики посилення відцентрових тенденцій у суспільно-
політичній сфері, як і ризики макроекономічної нестабільності через ймовірне 
посилення асиметричності регіонального розвитку. Вважаємо, що недоцільно очікувати 
швидких результатів від процесу децентралізації управління та здійснюваного в його 
межах об’єднання сільських територіальних громад, оскільки позитивний вплив на 
соціально-економічний розвиток певної території можна одержати лише у середньо- чи 
довгостроковій перспективі. Адже на шляху до сталого розвитку сільських поселень на 
Волині зберігаються значні соціально-демографічні та соціально-економічні обмеження 
і ризики, обумовлені тенденціями попереднього періоду їхнього розвитку  
і децентралізаційними змінами у всій системі управління. 

Нині всі громади Волині мають прямі бюджетні відносини з Державним бюджетом 
та визнані спроможними постановами Кабінету Міністрів України (табл. 2.). В усіх 
бюджетах об’єднаних територіальних громад спостерігається позитивна динаміка 
надходжень. Більша частина громад потребує часу і праці, щоб змінити становище 
громади на краще – і вони уже його змінюють. Це видно з динаміки росту місцевих 
доходів, особливо у невеликих громад, що функціонують другий, третій рік, 
запроваджених інфраструктурних проєктів тощо. 

Власні надходження у загальний фонд місцевих бюджетів за 2019 рік склали 
1272581,2 тис. грн. Це складає 111,39 % річного плану. Одним з показників, що 
відображає роботу органів місцевого самоврядування з акумулювання власних доходів є 
зміни у надходженнях місцевих податків: тих, ставки за якими встановлюють 
безпосередньо органи місцевого самоврядування. Власні надходження у загальний фонд 
місцевих бюджетів за 2019 року з розрахунку на 1 мешканця склали 3,5 тис. грн, 
найвищий показник у Боратинській громаді – 18,6 тис. грн, найнижчий  
у Велимчинецькій – 0,8 тис. грн. З 51 громади, що повноцінно функціонують та мають 
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прямі бюджетні стосунки з Державним бюджетом лише у п’яти громадах надходження 
власних доходів (надходжень) виявились нижчими запланованих, а у двох з них 
надходження склали понад 150 % від планових.  

Варто наголосити, що рекомендована експертами Центрального офісу реформ при 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України частка адміністративних видатків у власних доходах складає 
20 %. Рекомендований експертами рівень дотаційності – 30%. У Волинській області 
вище вказаний показник у 2019 р. склав 24,2 %, а з розрахунку на 1 мешканця отримано 
власних надходжень на суму 3507,03 грн. Лідирують Боратинська (18679,26 грн), 
Зарічанська (8070,90 грн), Рівненська (7071,88 грн) сільські ОТГ.  

 

Таблиця 2. Показники бюджету ОТГ Волинської області у 2019 р. 
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Боратинська ОТГ 142915,0 18,6 12830,6 4,0 -29,6 39243,8 5,1 
Підгайцівська ОТГ 111099,1 12,6 11031,1 9,9 -18,37 33463,6 3,9 
Зарічанська ОТГ 34503,1 8,0 4988,6 14,5 -5,5 7039,4 1,6 
Липинська ОТГ 39756,2 7,4 6871,5 17,3 -10,3 10897,2 2,0 
Рівненська ОТГ 39369,1 7,0 9168,9 23,3 2,8 18527,2 3,3 
Княгининівська ОТГ 48839,9 6,1 7704,9 15,8 3,2 12446,3 1,6 
Городищенська ОТГ 20163,4 5,6 4805,4 23,8 2,5 6295,0 1,7 
Заборольська ОТГ 39518,8 9,2 8015,7 20,3 3,8 16457,3 2,1 
Смолигівська ОТГ 9842,2 5,0 2664,8 27,1 -6,5 3404,8 1,7 
Дубівська ОТГ 17189,6 4,7 4795,6 27,9 -1,5 5404,9 1,5 
Вишнівська ОТГ 32745,3 4,6 8650,4 26,4 12,7 17379,7 2,5 
Жидичинська ОТГ 16833,0 4,4 4408,2 26,2 -3,3 6561,7 1,7 
Устилузька ОТГ 32304,6 4,4 8483,5 26,3 0,0 7291,8 1,0 
Оваднівська ОТГ 20877,5 4,3 6098,4 29,2 12,7 5751,9 1,2 
Ківерцівська ОТГ 65715,8 3,7 7604,3 11,6 3,0 5356,7 0,9 
Поромівська ОТГ 20797,7 3,6 5692,6 27,4 -4,5 6536,2 1,1 
Прилісненська ОТГ 19503,9 3,4 5477,5 28,1 14,5 11381,9 2,0 
Турійська ОТГ 26249,8 3,4 7083,9 27,0 4,6 2743,5 0,4 
Торчинська ОТГ 31294,3 3,4 8176,3 26,1 5,2 6569,9 0,7 
Литовезька ОТГ 13822,0 3,3 5365,4 38,8 0,0 3993,1 1,0 
Любомльська ОТГ 50204,7 3,1 12927,2 25,8 13,6 16165,0 1,0 
Шацька ОТГ 25770,4 3,0 6805,3 26,4 15,9 9930,1 1,1 
Колодяжненська ОТГ 12996,5 2,8 5088,1 39,1 24,5 3743,6 0,8 
Луківська ОТГ 12134,5 2,7 3105,0 25,6 21,8 3104,9 0,7 
Старовижівська ОТГ 29156,2 2,7 6724,3 23,1 17,7 8923,0 0,8 
Затурцівська ОТГ 15686,6 2,6 5843,9 37,3 24,7 4864,9 0,8 
Іваничівська ОТГ 25040,9 2,6 7056,0 28,2 13,7 5360,2 0,6 
Тростянецька ОТГ 11185,1 2,6 4007,7 35,8 27,1 3171,9 0,7 
Гіркопонківська ОТГ 19335,3 2,6 6257,6 32,4 22,4 6747,7 0,9 
Зимнівська ОТГ 18356,4 2,4 6086,2 33,2 27,5 10531,5 1,4 
Копачівська ОТГ 12583,5 2,4 4533,5 36,0 30,6 5088,1 1,0 
Цуманська ОТГ 29583,6 2,3 8863,1 30,0 22,8 13390,5 1,0 
Голобська ОТГ 19384,1 2,2 7274,7 37,5 26,4 7948,2 0,9 
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Павлівська ОТГ 17463,6 2,2 7302,3 41,8 29,4 9630,4 1,2 
Люблинецька ОТГ 13867,0 2,2 5215,8 37,6 27,6 2956,7 0,5 
Війницька ОТГ 7907,4 2,2 3218,5 40,7 30,6 3903,3 1,1 
Поворська ОТГ 9567,0 2,1 3446,3 36,0 28,3 6166,8 1,4 
Привітненська ОТГ 7333,1 2,1 2717,2 37,1 32,1 1801,8 0,6 
Колківська ОТГ 25212,5 1,9 6452,3 25,6 31,9 10778,5 0,8 
Любешівська ОТГ 55312,2 1,9 20134,2 36,4 30,1 23063,3 0,8 
Смідинська ОТГ 5331,0 1,7 2333,7 43,8 41,4 6030,5 1,9 
Сереховичівська ОТГ 4220,2 1,7 2608,2 62,5 41,3 2193,9 0,9 
Велицька ОТГ 6439,9 1,6 3802,4 59,1 39,5 4596,5 1,1 
Заболотівська ОТГ 14026,7 1,5 4419,0 31,5 40,4 10106,1 1,1 
Дубечненська ОТГ 6924,2 1,3 2553,0 36,9 47,2 4291,2 0,8 
Гуто-Боровенька ОТГ  6305,8 1,2 3111,3 49,3 49,8 3582,1 0,7 
Забродівська ОТГ 12399,2 1,2 4096,3 33,0 49,9 15019,1 1,4 
Самарівська ОТГ 6418,3 1,2 3050,6 47,5 49,3 8402,4 1,5 
Головненська ОТГ 6215,1 1,0 3352,6 58,4 52,9 6451,3 1,0 
Велимченська ОТГ 2879,7 0,8 1222,7 42,5 62,6 4345,9 1,1 
Середнє по Волині 1272581,2 3,5 303526,4 23,9 11,3 449040,8 1,2 

Джерело: складено за даними Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування  

За результатами проведеного дослідження встановлено, що вагому вагу у 
формуванні бюджетів громад займають саме місцеві податки і збори, які включають: 
податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плату за 
землю; транспортний податок); збір за місця для паркування транспортних засобів; 
туристичний збір; єдиний податок (рис.). 

 
Рис. Структура власних доходів ОТГ Волинської області у 2019 р., % 

Джерело: складено за даними Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування. 
 

В результаті змін до Бюджетного кодексу України в результаті адміністративної 
реформи змінився порядок перерахування міжбюджетних трансфертів. Тепер 
міжбюджетні трансферти поділяються на: 
− базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим 

бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності території); 
− субвенції; реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з 

місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності 
території);  

− додаткові дотації.  



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 10.    Współczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

 

89 

Фінансування частини соціальних видатків, що держава делегує місцевому 
самоврядуванню, зокрема медицини, освіти, держава забезпечує через запровадження 
нових видів трансфертів у вигляді субвенції – освітньої, медичної і інших субвенцій. Нині 
держава надає підтримку ОТГ у питаннях відновлення та розбудови інфраструктури їхніх 
територій. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад направлена на підтримку сільських 
територій, адже розмір субвенції залежить від площі громади та кількості сільського 
населення. Так звана інфраструктурна субвенція – це фінансова підтримка з Державного 
бюджету для об’єднаних територіальних громад на формування їх інфраструктури. 
Здійснюють її з 2016 р., а розмір залежить від площі громади та кількості сільського 
населення. Тобто чим більша ОТГ – тим більше коштів отримає. 

Варто зазначити, що на Волині рівень освоєнності інфраструктурної субвенції у 2018 
р. сягнув понад 99 %, що є досить високим показником у порівнянні з іншими областями 
України. У 2019 р. для Волинської області ця субвенція становить 126 млн 361 тис. 300 
грн, яку пропорційно розділили відповідно до площі та кількості населення між 50-ма 
ОТГ області. Всього 198 проєктів реалізовують об’єднані територіальні громади області у 
2019-му році за кошти інфраструктурної субвенції з Державного бюджету. 

Так, найбільші суми отримали наступні волинські громади: Любешівська ОТГ – 11,7 
млн грн; Забродівська ОТГ – 4,4 млн грн; Вишнівська ОТГ – 4,2 млн грн; Колківська ОТГ 
– 4,1 млн грн; Прилісненська ОТГ – 3,5 млн грн; Устилузька ОТГ – 3,5 млн грн; 
Цуманська ОТГ – 3,2 млн грн; Рівненська ОТГ – 3,1 млн грн; Старовижівська ОТГ – 3,1 
млн грн; Зимненська ОТГ – 3,1 млн грн; Павлівська ОТГ – 3,1 млн грн тощо [2]. 

Нині освоєння інфраструктурної субвенції у Волинській області на рівні 80 %. 
Загалом, які проєкти реалізовувати та куди спрямувати кошти – вирішують 
представники місцевої влади, але згідно рекомендацій Мінрегіону. Так, серед іншого 
при розгляді заявок до уваги брали наявність у проєктах реконструкцій приміщень для 
облаштування ЦНАПів. 

Разом із тим, у переліку заявок – найрізноманітніші проєкти: встановлення 
вуличного освітлення, капітальний ремонт вулиць, приміщень та покрівель, придбання 
різного роду техніки, виготовлення проектно-кошторисної документації тощо. 

Для прикладу, Привітненська ОТГ Локачинського району усі кошти субвенції  
(1 млн 699 тис. грн) спрямувала на придбання шкільного автобусу для підвезення учнів 
до шкіл громади. Ще ряд громад за інфраструктурну субвенцію придбав спецтехніку. 
Усього цьогоріч на придбання спецтехніки та комплектуючих для зміцнення 
матеріально-технічної бази КП громад області у переліку 25 заявок. Зокрема, Гуто-
Боровенська сільська ОТГ Камінь-Каширського району частину коштів, а саме 973 тис. 
грн, спрямувала на придбання трактора, обладнання до нього та причіпу для 
комунального підприємства «Стохід». Цуманська селищна ОТГ Ківерцівського району 
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придбала трактор МТЗ та обладнання до нього для комунального підприємства 
«Цуманське ВУЖКГ» та трактор (Трактор Беларусь-82.1) для Цуманського 
виробничого управління житлово-комунального господарства селищної ради. Загальна 
вартість спецтехніки – майже 2 млн грн. Решту коштів у сумі майже 5 млн грн 
спрямували на реконструкцію адмінбудівлі Цуманської селищної ради в смт Цумань. 

Колодяжненська ОТГ Ковельського району за 1,2 млн грн придбала транспортний 
засіб спеціального призначення та комплектувальні вироби до нього для КП «Тріумф». 
Також серед придбаної спецтехніки – косарка до транспортного засобу, вартістю 96 тис. грн. 
Заборольська ОТГ Луцького району для свого комунального підприємства «Забороль» хоче 
придбати трактор з причіпом, вартість якого 1,5 млн грн. Торчинська ОТГ Луцького району 
усю суму субвенції розміром 1 млн 890 тис. спрямувала на придбання спецтехніки 
(сміттєвоз) для збору та транспортування твердих побутових відходів. 

Так само вчинила і Велимченська ОТГ Ратнівського району, яка кошти 
інфраструктурної субвенції (1 млн 538 тис. грн) спрямувала на закупівлю спеціальної 
техніки для потреб комунального підприємства «Нове село». Аналогічно вчинили і у 
Любомльській ОТГ. Зокрема за 2,8 млн грн придбали для КП «Любомльське ЖКГ» 
дорожньо-комбіновану машину (1,6 млн грн) та сміттєвоз з боковим навантаженням  
(1,2 млн грн). У Рівненській ОТГ Любомльського району майже 500 тис. грн витратили 
на придбання трактора DW 404 та мінітрактора FOTON EUROPARD TE-354  для  
КП «Рівне». У Заболоттівській ОТГ Ратнівського району придбали автомобіль-самоскид 
(на базі МАЗ) для потреб КП «Забсервіс», вартістю 1,5 млн грн. 

Забродівська ОТГ Ратнівського району 2,2 млн грн спрямувала на закупівлю 
екскаватора-навантажувача для комунального підприємства «Житлово-комунальне 
господарство Забродівської ОТГ». Самарівська ОТГ Ратнівського району придбала 
додаткове обладнання для трактора МТЗ 1025.2 (гідроманіпулятора та причіпа) для 
комунального підприємства «Житлово-комунальне господарство Самарівської сільської 
ради». Старовижівська ОТГ 920 тис. грн інфраструктурної субвенції спрямувала також 
на закупівлю спецтехніки. Зокрема, на придбання екскаватора-навантажувача із 
додатковим обладнанням для комунального підприємства «Старовижівське виробниче 
управління житлово-комунального господарства». 

По решті проєктів основними напрямами спрямування коштів є: 
− будівництво, реконструкція та капремонт закладів освіти (51); 
− будівництво, реконструкція та капремонт вуличного освітлення (47); 
− будівництво, реконструкція та капремонт вулиць та доріг місцевого значення (27); 
− будівництво, реконструкція та капремонт закладів культури (19); 
− розроблення проектно-кошторисної та технічної документації (9); 
− реконструкція та капітальний ремонт адмінбудівлі сільської або міської ради (4); 
− будівництво, реконструкція та капремонт закладів медицини (3); 
− реконструкція та капремонт приміщення під ЦНАП або адмінбудівлю (3); 
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− будівництво, реконструкція та капремонт системи водопостачання (3); 
− реконструкція та капремонт котельні (2); 
− придбання, будівництво та облаштування дитячих і спортивних майданчиків та 

велопарковок (2); 
− реконструкція та капремонт доріг державного значення (1); 
− придбання шкільного автобуса (1); 
− придбання обладнання для сільської ради (1). 

Слід зауважити, що спочатку до Волинської обласної державної адміністрації від 
50-ти ОТГ області надійшло 160 проєктних заявок для отримання висновків на 
отримання субвенції з держбюджету. Усі заявки в ОДА опрацювали, а згодом їх 
затвердили у Мінрегіоні. Уже в процесі реалізації інфраструктурних проєктів деяким 
ОТГ вдалося зекономити кошти, на які вони написали додаткові проектні заявки. Таким 
чином, ще 38 проєктів – реалізовують за рахунок економії. 

Підсумовуючи результати об’єднання сільських територіальних громад  
у Волинській області за період 2015-2019 рр., варто зазначити, що значна їх частина 
скористалась наданою інституційною спроможністю до ефективного самоврядування, 
незважаючи на різні перешкоди та відсутність досвіду роботи в умовах децентралізації. 
Проте для досконалого оволодіння необхідним досвідом та рівнем компетенції щодо 
успішної реалізації одержаних повноважень у фінансовій та управлінській сферах 
знадобляться роки [3].  

Головним ризиком наразі залишається надмірна політизація децентралізаційних 
змін – їхні успіхи й невдачі використовують у власних корпоративних інтересах 
різноспрямовані політичні сили, а перспективні плани об’єднання і розвитку сільських 
територіальних громад часто не відповідають інтересам і потребам їх населення. 
Наскільки ОТГ Волині зможуть скористатись можливостями, що надає децентралізація 
для зростання їхньої участі у розвитку поселень, залежить від продуктивності взаємодії 
та пошуку компромісних рішень між державними органами управління, 
представниками сільського агробізнесу, місцевим самоврядуванням та членами 
локальних сільських спільнот. 
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В статті розкрито фінансові аспекти проведення децентралізаційних перетворень на сільських 
територіях Волинської області. Здійснено аналіз грошових надходжень до загального фонду 50 
об’єднаних територіальних громад за 2019 р. Детально проаналізовано обсяги та напрями 
використання фінансової підтримки з Державного бюджету для об’єднаних територіальних 
громад, яка спрямовується на формування їх інфраструктури. Обґрунтовано доцільність 
удосконалення фінансових відносин з державою та знаходження нових джерел формування 
місцевих бюджетів сільських територій в умовах децентралізації. 

 
 

FINANCIAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF 
ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM IN RURAL TERRITORIES 

OF VOLYN REGION 
 

The article reveals the financial aspects of decentralization in rural areas of Volyn region. The analysis of 
cash receipts to the general fund of 50 united territorial communities for 2019 is carried out. The volumes 
and directions of use of financial support from the State budget for the united territorial communities 
which is directed on formation of their infrastructure are analyzed in detail. The expediency of improving 
financial relations with the state and finding new sources of formation of local budgets of rural areas in 
the conditions of decentralization is substantiated. 

 
 

FINANSOWE ASPEKTY WDRAŻANIA REFORMY 
ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH 

REGIONU WOLYŃSKIEGO 
 

W artykule przedstawiono finansowe aspekty decentralizacji na obszarach wiejskich regionu 
wołyńskiego. Prowadzona jest analiza wpływów pieniężnych do funduszu ogólnego 50 zjednoczonych 
gmin terytorialnych za rok 2019. Szczegółowo przeanalizowano wielkości i kierunki wykorzystania 
wsparcia finansowego z budżetu państwa dla zjednoczonych wspólnot terytorialnych, które jest 
ukierunkowane na tworzenie ich infrastruktury. Wskazano na celowość poprawy relacji finansowych z 
państwem oraz poszukiwania nowych źródeł kształtowania budżetów lokalnych obszarów wiejskich w 
warunkach decentralizacji. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЛУЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Система соціального захисту є сферою життєво важливих інтересів населення, якісні  
і кількісні характеристики якої свідчать про рівень соціального, економічного, 
правового і культурного розвитку держави і суспільства. Особливості організації 
національної системи соціального захисту багато в чому визначає порядок в країні, міру 
згоди в суспільстві, а також стійкість і динаміку економічного і соціального розвитку. 
Право на соціальний захист – це визнана міжнародним співтовариством і гарантована 
державою можливість людини задовольняти свої фізіологічні, соціальні і духовні 
потреби в об'ємі, необхідному для підтримки гідного життя. 

Основи теорії соціального захисту населення, його принципи, цільова мотивація та 
об’єктивна необхідність в умовах динамічного розвитку ринкової економіки знайшли 
найбільш повне відображення у працях таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як  
Н. Абакумова, В. Кадомцева, О. Амоша, В. Геєць, О. Грішнова, І. Каленюк, А. Колот,  
М. Кравченко, В. Куценко, П. Леоненко, Е. Лібанова, Г. Лопушняк, О. Мельник,  
О. Новікова, А. Поручник, В. Скуратівський, А. Чухно, Л. Шевченко, А. Халецька,  
В. Якубенко та інших. 

Віддаючи належне результатам наукових пошуків вітчизняних і зарубіжних вчених 
у цій царині, варто зазначити, що значна частка проблем теоретичного  
і методологічного характеру, його функціонування і розвитку в умовах ринкової 
економіки залишаються відкритими, а здобутки науковців у дослідженні цієї проблеми  
є недостатньо повними і комплексними. Таким чином, системне дослідження теоретико-
методологічних та практичних питань соціального захисту населення у ринковій 
економіці та механізмів забезпечення ефективності виконання програм соціального 
захисту населення регіону в умовах економічного зростання та в контексті 
євроінтеграційного вибору України є дуже важливим як у теоретичному, так  
і у практичному плані. 
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Система соціального захисту працівників включає широкий спектр компонентів  
і сегментів (елементів, форм, механізмів, систем і інститутів): 
− окремі нормативно-правові елементи, які не враховуються в якійсь організації,  

а функціонують або самі по собі, або в комбінації з іншими елементами. 
Наприклад, законодавчі норми трудового і соціального права (кодекс законів про 
працю, закони про пенсійне забезпечення і охорону здоров'я), які мають характер 
прямої дії: прийом і звільнення працівників, режими робочого часу, оплата 
понаднормових і нічних робіт, захист праці жінок і підлітків, державне  
регулювання розмірів пенсій і допомог, а також норм медичної допомоги; 

− механізми державного регулювання з  соціального захисту, які включають 
окремі  комбінації економічних, соціальних, правових і організаційних 
підсистем, покликаних забезпечувати певні функції і види (сегменти) захисту 
(захист доходів працівників, охорону і медицину праці і так далі), а також 
інструменти досягнення згоди між соціальними суб’єктами – тарифні угоди, 
колективні договори і трудові контракти; 

− нститути соціального захисту, що є організаційно-правовими структурами, 
призначеними виконувати цільові функції захисту відповідно до чітко певного 
юридичного статусу і економічних можливостей (обов'язкового і добровільного 
соціального страхування, соціальної допомоги, державного соціального 
забезпечення). 
Державні соціальні гарантії, включаючи мінімальні соціальні стандарти в системі 

соціального захисту, виступають як її елементи (норми прямої дії) і одночасно – як 
інструменти і механізми довготривалої дії держави в цій сфері. Вони служать еталоном і 
цільовою установкою для обґрунтування коротко- і довгострокового прогнозування 
соціальних процесів, визначення цілей і напрямів (пріоритетів) соціальної політики, 
застосовуються у вигляді критеріїв оцінки фактичного стану соціальної сфери, 
ефективності заходів в області передових соціальних технологій. Така 
багатофункціональна роль пояснюється їх природою. Державні соціальні гарантії – це 
зобов'язання держави, встановлені законом і спрямовані на реалізацію  конституційних 
прав громадян. Основою державних соціальних гарантій виступають державні 
мінімальні соціальні стандарти, які є науково обґрунтованими показниками рівня 
забезпечення і споживання найважливіших життєвих благ і послуг з соціально-
демографічними групами населення і регіонів країни. 

Що стосується України, то за період відновлення її державності та ринкової 
трансформації економіки вітчизняна система соціального захисту зазнала кардинальних 
змін, пов’язаних, насамперед, з її характером, джерелами фінансування соціальних 
витрат та механізмами отримання соціальних допомог та виплат, а саме: делегування 
частини соціальних функцій держави об’єднаним територіальним громадам, а також 
розширення зобов’язань України щодо дотримання міжнародних соціальних стандартів. 
Разом з тим, національна система соціального захисту населення і дотепер залишається 
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обмеженою у наявних ресурсів, характеризується низькою ефективністю 
функціонування інститутів, що обумовлює її слабкість, недосконалість та відсталість від 
європейських соціальних стандартів. 

В реалізації державних та міських соціальних програм головним завданням  
є забезпечення належного рівня і якості життя населення територіальної громади. Так, 
на сьогодні соціальним захистом охоплено понад 108 тис. мешканців Луцької міської 
територіальної громади.  

В 2020 р. структурними підрозділами соціального захисту Луцької міської ради 
надано 119,2 тис. послуг соціального спрямування та 35,4 тис. консультацій з питань, які 
входять до повноважень підрозділів соціального захисту. 

Впродовж 2020 р. призначено державних соціальних допомог 23 тис. одержувачам 
на загальну суму 312,9 млн. грн. 

Загальна кількість домогосподарств, які отримують субсидію складає 18,5 тис.,  
з них 17,5 – в готівковій формі та 1,0 тис. – у безготівковій формі.  

Станом на 01.01.2021 р. фактична кількість пільговиків, які перебувають на обліку 
в ЄДАРП м. Луцька, становить 48,4 тис. осіб.  

Департаментом соціальної політики Луцької міської ради у 2020 р. проведено 
опитування, з  метою вивчення потреб населення у соціальних послугах, а також 
визначення причин, що спричинили складні життєві обставини. В опитуванні взяло 
участь 3,4 тис. осіб. За результатами опитування визначено, що основними чинниками, 
які спричини складні життєві обставини є: похилий вік, інвалідність, невиліковні 
хвороби, малозабезпеченість та безробіття. Найбільш необхідними соціальними 
послугами для подолання складних життєвих обставин респонденти зазначили: денний 
догляд, догляд вдома; консультування; соціальна адаптація; представництво інтересів; 
підтримане проживання; соціальна інтеграція та реінтеграція; екстрене (кризове) 
втручання; соціальний супровід; посередництво; соціальна профілактика. 

В умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, соціальний захист кожної людини залишається 
безумовним пріоритетом у роботі підрозділів соціального захисту. З метою дотримання 
протиепідемічних обмежень, у 2020 р. на період карантину в підрозділах соціального 
захисту Луцької міської ради було запроваджено тимчасові особливості 
обслуговування. 

В 2020 р., на виконання державної програми підтримки під час карантину фізичних 
осіб-підприємців І або ІІ групи платників єдиного податку, які виховують дітей до  
10 років, призначено та виплачено соціальну допомогу 1,2 тис. отримувачам на загальну 
суму 13,3 млн. грн. 

Проведено виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 1 тис. грн. у зв’язку  
з негативними наслідками поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 
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окремим категоріям населення. Виплачено кошти 2,6 тис. особам на загальну суму  
2,6 млн. грн. 

З 18 березня 2020 р. територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) м. Луцька працює в умовах карантину, основна робота, в цей період, 
полягає у наданні соціальної послуги догляду вдома, а також у визначенні категорій 
громадян, які потребують допомоги, оскільки опинились у скрутному матеріальному 
становищі у зв’язку із обмеженнями, обумовленими карантином. Такі громадяни 
забезпечуються продуктовими наборами, які закуплені за кошти місцевого бюджету та 
наданих благодійно. За період з березня 2020 р. по січень 2021р. працівниками 
територіального центру соціального обслуговування було вручено 5,2 тис. продуктових 
наборів. 

Щодня соціальні робітники відвідують від 260 до 300 підопічних, яким надають 
послуги з придбання та доставки продуктів харчування, медикаментів, приготування 
їжі, прибирання тощо. Всього протягом 2020 р. службами соціальної допомоги вдома 
надано послуг 1,1 тис. громадян. 

Департамент соціальної політики Луцької міської ради протягом 2020 р. 
забезпечував реалізацію 5 міських соціальних програм, на виконання заходів яких 
бюджетом Луцької міської територіальної громади профінансовано 45,1 млн. грн. 

Так, на виконання Програми соціального захисту населення протягом звітного 
періоду профінансовано 36,5 млн. грн. Протягом року в рамках Програми здійснювалась 
адресна підтримка окремих вразливих груп населення шляхом надання:  
− матеріальної допомоги, виплат та компенсацій окремим категоріям населення, 

всього на суму 7,3 млн. грн.;  
− адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування 

коштів із надання пільг на послуги зв’язку, проїзду пільговим категоріям 
населення та фінансування житлових субсидій за рішенням комісії на суму  
27,5 млн. грн. 
В їдальні територіального центру соціального обслуговування за бюджетні кошти 

забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням підопічних установи на суму 383,2 
тис. грн. Протягом 2020 р. на організацію урочистостей з нагоди державних та 
релігійних свят для підопічних територіального центру профінансовано 75,0 тис. грн. 

В рамках Програми соціального захисту населення на підтримку діяльності 
громадських об’єднань профінансовано 978,9 тис. грн. (на 41,6% більше в порівнянні  
з 2017 р.). 

В рамках Програми соціальної адаптації осіб з інвалідністю у 2020 р. було 
заплановано залучити до участі 145 осіб з інвалідністю. Проте, через введені Урядом 
карантинні обмеження та задля убезпечення від поширення захворюваності на 
учасників Програми, як групи ризику, реалізувати у повній мірі заплановане Програмою 
не вдалось. Так, у звітному періоді було укладено 28 угод цивільно-правового характеру 
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з особами з інвалідністю та профінансовано з бюджету Луцької міської територіальної 
громади 69,6 тис. грн. 

В рамках Комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій, 
бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) 
військовослужбовців департаментом соціальної політики реалізовується ряд заходів  
в сфері соціального захисту та матеріального забезпечення учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей. На вказані цілі бюджетом громади у 2020 р. профінансовано 3,3 млн. 
грн. (на 64,9% більше в порівняні з 2017 р.).  

Зокрема, рамках Комплексної програми, впродовж 2020 р.:  
− надано матеріальну допомогу на лікування 519 особам на загальну суму 758 тис. 

грн.; 
− 81 члену сімей загиблих та 11 бійцям-добровольцям виплачена адресна грошова 

допомога на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 856 тис. грн.  
− проведено виплату одноразової матеріальної допомоги 64 військовослужбовцям, 

які уклали контракт зі Збройними Силами України через військовий комісаріат, 
на суму 320 тис. грн.; 

− забезпечено відпочинком із проведенням заходів із психологічної реабілітації 
110 осіб на загальну суму 1,1 млн. грн.; 

− забезпечено професійною адаптацією 39 осіб з числа учасників АТО та членів 
сімей загиблих (померлих) на загальну суму 242,9 тис. грн.  
На виконання Програми соціальних виплат дітям, у 2020 р. здійснено соціальну 

виплату 35 дітям з 29 сімей військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які 
загинули, померли, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі  
в антитерористичній операції або в здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії на загальну суму 866,7 
тис. грн. (на 115,3% більше в порівнянні з 2017 р.). 

Протягом 2020 р. в рамках реалізації Програми забезпечення житлом на умовах 
співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-
добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2020-2022 
роки, профінансовано з міського бюджету 10 учасникам Програми на суму – 4,3 млн. 
грн. Всього за період 2017-2020 років надано кошти на умовах співфінансування для 
придбання житла для 81 учасника Програми, з них 73 – надали підтверджуючі 
документи на право власності на придбане житло. 

Як показують результати дослідження, основними проблемами соціальної сфери 
міста Луцька є: 
− недостатні обсяги державних соціальних гарантій для забезпечення соціального 

захисту окремих категорій населення; 
− недостатність фінансування заходів соціального захисту населення; 
− монополія державних та комунальних установ в частині надання соціальних 

послуг. 
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В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної операції (АТО) 
також є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам 
антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих  учасників 
антитерористичної операції. 
Щороку збільшується кількість звернень громадян, які гостро потребують окремих 

видів соціальних послуг, передусім адресної грошової допомоги на лікування, медико-
соціальну реабілітацію, протезування, а також на прожиття, придбання продуктів 
харчування, одягу, ліків тощо.       

Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого 
самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування 
соціальних послуг та розробки програм соціального захисту окремих категорій 
населення, підрозділам соціального захисту Луцької міської ради доцільно розробити 
нову Програму соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади 
на 2021-2025 рр., яка об'єднуватиме в собі діючі та нові місцеві соціальні гарантії для 
соціально вразливих верств населення  Луцької міської територіальної громади. 

Мета Програми полягає у: 
− забезпеченні додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо 

соціального захисту окремих категорій мешканців Луцької міської 
територіальної громади; 

− впорядкуванні системи надання муніципальних допомог, пільг та компенсацій; 
− створенні фінансових, організаційно-правових механізмів для досягнення 

позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених верств за рахунок 
можливостей місцевого самоврядування та у співпраці з громадськістю. 
Основні завдання Програми: 

− забезпечення реалізації механізму надання соціальних послуг та соціальної 
допомоги за принципами адресності, індивідуального підходу, доступності, 
відкритості та добровільності; 

− забезпечення ефективної координації діяльності суб'єктів соціального 
спрямування у наданні соціальних послуг мешканцям міста, в тому числі 
шляхом співробітництва та партнерства з громадськими об'єднаннями; 

− сприяння соціальній реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями 
шляхом створення безперешкодного доступу до об’єктів інфраструктури міста. 
З метою забезпечення добробуту, покращення соціального самопочуття людини, 

доцільно розробити додаткові заходи щодо надання різних видів соціальної допомоги. 
Адже саме через соціальну допомогу виконується реабілітаційна функція, що полягає в 
тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього 
стану і не опинитися на узбіччі суспільства.   

Зміст соціального захисту, його форми і методи є адресними, індивідуальними, адже 
одна людина може потребувати матеріальної допомоги як першої умови виживання, інша 
– соціального обслуговування, стороннього догляду, моральної підтримки тощо. Саме 
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тому заходи Програми поширюватимуться на всі категорії населення Луцької міської 
територіальної громади, які опинились у складних життєвих обставинах.  

Основними принципами надання соціальних послуг та соціальної допомоги мають 
бути: адресність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, добровільність вибору 
отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманність, комплексність, 
максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів 
суб’єктами, що надають соціальні послуги, законність, соціальну справедливість, 
конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання 
етичних і правових норм суб’єктами, що надають соціальні послуги. 

Ухвалення даної Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем 
мешканців Луцької міської територіальної громади, оскільки застосовує до їх вирішення 
принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів міської 
ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. Окрім того, використання 
програмного фінансування заходів Програми забезпечить прозорість бюджетного 
процесу в соціальній сфері Луцької міської територіальної громади.. 

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за рахунок 
коштів міського бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством. Реалізація заходів Програми забезпечить можливість надати для понад 
9 тис. соціально незахищених громадян Луцької міської територіальної громади різних 
видів додаткових соціальних послуг та допомог, що дозволить пом’якшити соціальну 
напругу, пов'язану з негативним впливом фінансово-економічної кризи і відчути 
реальну допомогу з боку місцевої влади. Також завдяки реалізації Програми буде 
досягнута основна мета – покращення добробуту та якості життя мешканців Луцької 
міської територіальної громади. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 
 
У статті висвітлено результати дослідження сучасних проблем фінансування програм соціального 
захисту населення Луцької міської територіальної громади. Визначені особливості формування 
системи соціального захисту, з’ясовані складові та інституційна структура соціального захисту 
населення. Проведено аналіз системи соціального захисту населення Луцької міської 
територіальної громади, здійснена оцінка стану  соціального захисту населення та проведено 
аналіз виконання місцевих програм соціального захисту населення. Запропоновані напрями 
вдосконалення місцевих програм соціального захисту населення та шляхи їх виконання. 
Ключові слова:  соціальний захист населення, соціальна допомога, Програма соціального 
захисту. 
 
 
 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY FINANSOWANIA PROGRAMÓW 
OCHRONY SOCJALNEJ LUDNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ ŁUCKA 

 
W artykule przedstawiono wyniki badań aktualnych problemów finansowania programów 
zabezpieczenia społecznego w Łucku. Określono specyfikę tworzenia systemu zabezpieczenia 
społecznego, wyjaśniono składniki i strukturę instytucjonalną ochrony socjalnej ludności. Została 
dokonana analiza systemu ochrony socjalnej ludności miasta Łucka, ocena stanu ochrony socjalnej 
ludności oraz analiza realizacji lokalnych programów ochrony socjalnej ludności. Przedstawiono 
kierunki doskonalenia lokalnych programów ochrony socjalnej ludności oraz sposoby ich realizacji. 
Słowa kluczowe: ochrona socjalna ludności, pomoc społeczna, program ochrony socjalnej. 
 
 
 
CONTEMPORARY PROBLEMS OF FINANCING SOCIAL PROTECTION 

PROGRAMS IN THE MUNICIPALITY OF LUCK 
 
The present article reports on the results of a study of current problems of social protection programmes 
financing in Lutsk city territorial community. The peculiarities of the social protection system formation 
have been determined, the constituents and the institutional structure of social protection of the 
population have been established. The system of social protection of the population of Lutsk city 
territorial community analysis has been carried out, the condition of social protection of the population 
has been assessed and the fulfilment of the local programmes of social protection of the population has 
been analysed. The directions of improving the local programmes of social protection of population and 
the ways of their implementation have been suggested. 
Key words: social protection of population, social assistance, social protection programme. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 
ІНІЦІАТИВ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА 

КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ 
 
 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ  
Розвиток культури, туризму та креативних індустрій, в умовах сьогодення, став 
важливим фактором соціально-економічних процесів інтеграції окремих країн у світове 
співтовариство. В умовах розбудови кожної незалежної держави вагомого значення 
набуває культурна політика, яка дає можливість активізувати потужний 
культуротворчий потенціал нації та її громадян. З іншого боку реалізація широкого кола 
соціокультурних проектів та ініціатив вважаються однією із найбільш дієвих форм 
просування культури та посилення  її престижу серед населення. Поряд з цим питання 
розгляду культури як сектору економіки є порівняно новою сферою досліджень, яка 
останнім часом досить активно розвивається у світі. Якщо говорити про специфіку 
України, то сфера культури та креативних індустрій тут стикається з тими ж викликами 
та проблемами, які існують у світовій практиці. Ключовою з них є забезпечення 
ефективного використання та залучення фінансових ресурсів для реалізації ініціатив у 
сфері культури, туризму та креативних індустрій. Серед державних інституцій, що є 
суб’єктами публічної культурної політики особливе місце посідає Український 
культурний фонд, який, шляхом використання проєктного підходу і між секторального 
соціального партнерства зумів продемонструвати дієвий та ефективний підхід до 
реалізації держаної фінансової підтримки ініціатив у сфері культури, туризму та 
креативних індустрій.   
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ  
Питання, що стосуються фінансування державних інституцій, фінансової діяльності 
органів місцевого самоврядування, проблем публічних фінансів, розподілу бюджетних 
коштів для різних сфер господарювання, в тому числі й напрямку культури, туризму,  
у свої х роботах розглядали І. Вахович, О. Кулiнiч, Ю. Баланюк, О. Батіщева, Ю. 
Богуцький, О. Буценко, Т. Дорош, І. Ігнатченко, К. Калюжний, Л. Максим’як,  
В. Панченко, Н. Фесенко, В. Черба тощо. Проте питанням діяльності бюджетних фондів 
та ефективної реалізації державної фінансової підтримки ініціатив громадян присвячено 
недостатньо уваги, чим підкреслюється актуальність цього дослідження. 

Метою  статті  є  обґрунтування напрямків та шляхів державної фінансової 
підтримки ініціатив суб’єктів  публічної культурної політики.  

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
Успішний розвиток будь-якої галузі економіки, зокрема, й культури, залежить від  
наявності певного кола фінансових ресурсів та доступу до них. В цілому в науковому та 
практичному середовищі виділяють  чотири основних джерела фінансування об’єктів 
культури туризму та креативних індустрій, а саме: 
1) бюджетні кошти (державний бюджет, місцеві бюджети); 
2) витрати на культуру домогосподарств; 
3) приватні витрати (благодійність); 
4) кошти міжнародних програм підтримки культури. 

Якщо говорити про державний бюджет, то у 2018 році видатки у сфері культури 
становили 1,4% видатків зведеного бюджету і 2,2% місцевих бюджетів в Україні.  Після 
зменшення у 2015 році частка цієї сфери в українському бюджеті у 2016 - 2018 роках 
обсяг фінансування залишився майже незмінним (рис.1). Експерти у сфері культури 
вказують на те, що, починаючи з 2015 року, ситуація з державним фінансуванням 
погіршилась: до кінця 2014-го базові видатки на культуру належали до видатків, які 
враховувалися при визначенні міжбюджетних трансферів. Таким чином, коли видатки 
на культуру не покривалися власними доходами місцевого бюджету, то місцевий 
бюджет отримував дотацію з державного бюджету, завдяки чому можна було 
гарантувати однаковий базовий обсяг культурних послуг. З 2015 року компенсаторні 
механізми для культури були скасовані, що спричинило недофінансування  на 
місцевому рівні. 
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Рис. 1. Державні видатки у сфері культури у структурі відповідних бюджетів, % [1] 

 
Варто зазначити, що в Україні відсутній норматив обсягу коштів зведеного 

бюджету, який має бути спрямований на сферу культури. При цьому фінансування 
окремих програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій залежить від 
запиту відповідного розпорядника бюджетних коштів і його аргументів у процесі 
формування бюджетного запит до Міністерства фінансів. На місцевому рівні вибір 
напрямків фінансування у сфері культури відбувається згідно з бажаннями місцевих 
органів влади. Подібна ситуація спостерігається й у більшості європейських країн, де 
питання обсягу фінансування вказаних сфер відбувається індивідуально. Водночас, 
обсяг коштів, спрямованих на сферу культури займає значно більшу частку в бюджетах 
більшості країн ЄС, порівняно з Україною (рис.2). 

 
Рис. 2. Державні видатки у сфері культури, % місцевих бюджетів (2018) [2] 
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Революційні зміни, що відбулися в 2014 р., зумовили необхідність піднесення 
українського культурного продукту, який є ціннісним та смисловим базисом та має 
забезпечити реформаторський прорив у соціумі. Саме завдяки державній промоції 
культурного потенціалу та засвоєнню європейських практик в Україні нарешті з’явилася 
можливість позбутися пострадянських стереотипів і пережитків, котрі й досі присутні  
в українському суспільстві. Водночас зміцнення культурного розвитку сприяє 
підвищенню інвестиційної привабливості України і закладає засади стабільного 
соціально-економічного розвитку [3].  

Виходячи з цього у 2017 році в Україні для забезпечення розвитку національної 
культури та мистецтва, формування умов для активізації інтелектуального та духовного 
потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного 
культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української 
культури у світовий культурний простір було створено державну установу Український 
культурний фонд (УКФ).  

Фонд, впроваджуючи нові механізми надання орієнтованої на результат конкурсної 
державної фінансової підтримки ініціативам у сфері культури та креативних індустрій, 
сприяє творенню розвиненої екосистеми культури та креативності в Україні, яка 
уможливлює породження та розповсюдження в суспільстві нових сенсів та спільних 
цінностей, а також сприяє збереження культурної спадщини та розвитку української 
культури в контексті актуальних світових тенденцій. 

Це є інституція, що покликана створити нову модель надання на конкурсних 
засадах державної промоції та багатовекторної підтримки ініціатив у сфері культури та 
креативних індустрій, у якій професіонали, інституції та спільноти – основні групи 
бенефіціарів фонду – виступають у ролі партнерів для генерування нових сенсів і 
збереження культурного капіталу, необхідних для динамічного розвитку суспільства [4]. 

Пріоритетними напрямками діяльності Українського культурного фонду є: [4]. 
− створення умов для сприяння творчій діяльності, створення нових партнерств і 

формування в Україні спільних цінностей громадянського суспільства 
− сприяння міжкультурному діалогу та підтримка культурного розмаїття 
− забезпечення дотримання культурних прав: рівного доступу до культурних 

ресурсів і рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для 
всіх громадян та спільнот, незалежно від культурних, мовних, етнічних, 
регіональних, соціальних, гендерних та інших особливостей чи розбіжностей 

− забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх 
сферах суспільного життя на території України, а також сприяння вивченню 
української мови за кордоном 

− сприяння інтернаціоналізації української культури та координації донорської 
підтримки проектів у сфері культури та креативних індустрій 
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− сприяння створенню інноваційного конкурентоспроможного культурного 
продукту та професійному становленню митців, розвитку дитячої та молодіжної 
творчості 

− підтримка проектів, націлених на місцевий розвиток в умовах децентралізації 
− сприяння збереженню культурної спадщини та промоція цілісного та 

орієнтованого на майбутнє її розуміння 
− сприяння проведенню аналітичної та дослідницької діяльності у сфері культури і 

креативних індустрій 
− сприяння розвитку освітніх ініціатив, впровадженню інновацій, цифрових 

технологій та діджиталізації у сфері культури 
− єднання та інтеграція різних спільнот навколо історії, культурного надбання, 

об’єктів тяжіння 
− створення суспільно значущого контенту (у тому числі теле-, радіо-, цифрового, 

літературного), що сприятиме відчуттю громадянами своєї приналежності до 
України 

− сприяння кросссекторальним партнерствам 
− інституційна підтримка організацій в у секторах культури, креативних індустрій 

та культурно-пізнавального туризму 
− сприяння розвитку культурно-пізнавального ( внутрішнього) туризму в Україні 

Розмір фінансування УКФ із державного бюджету щорічно визначається в Законі 
України про Державний бюджет України на відповідний рік окремим рядком. На 2018 р. 
було передбачено 207,5 млн грн, у 2019 р. бюджет УКФ збільшився та склав понад 708 
млн. грн. Загальний бюджет УКФ на 2020 р. на початку року залишився на рівні 2019-го 
- 697,4 млн. грн., проте у квітні 2020 р. був секвестрований до 400,86 млн. грн. 

Для розуміння тенденцій, ефективності використання бюджетних коштів та 
затребуваності діяльності УКФ у сфері культури, туризму та креативних індустрій 
проведемо аналіз його діяльності у 2018-2019 роках. 

Так, у 2019 році фонд впровадив програмний підхід, що передбачав конкурс 
проектів в рамках семи  програм, спрямованих на вирішення конкретних потреб 
секторів культури та мистецтв. У межах конкурсних програм Фонд підтримав 432 
культурно-мистецькі проекти. Серед них 74 (або 17%) були реалізовані організаціями, 
що отримали грант Фонду у 2018 році. Аналіз фінансування довів ефективність 
розподілення Фондом державних коштів, адже 75% проектів-переможців були подані 
від приватних організацій і лише 25% – від державних. Варто зазначити, що 
обов’язковим компонентом усіх проектів стала комунікативна складова, в рамках якої 
заявники діляться своїми здобутками та історіями успіху, розповсюджують створені 
культурні продукти та залучають широку аудиторію. Таким чином, важливим аспектом 
державної фінансової підтримки ініціатив є не лише інвестування коштів у культурні 
проекти та продукти, але і щоденне обговорення проектів, які були обрані для 
фінансування державою за допомоги фахової експертизи професіоналів різних 
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культурних індустрій. Такий підхід формує усвідомлення високого стандарту проектів, 
які реалізуються за кошти державного бюджету. 

У таблиці 1 представлено порівняльну характеристику ключових показників 
діяльності УКФ у 2018-2019 роках. 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика діяльності фонду за 2018-2019 роки* 
Назва характеристики 2018 2019 

Бюджет конкурсних програм, млн. грн. 156.66 641 
Запити на отримання грантів, млн. грн 333.71 2 970.13 
Фактична сума грантів, млн. грн 139.42 497.87 
Поданих заявок, од. 716 2 059 
Реалізованих проектів, од. 293 432 
Кількість залучених експертів, од. 60 158 

*сформовано автором на основі [6] 

У 2018 р. УКФ визначив вісім пріоритетних секторів культури та мистецтв, у 2019 
р. до переліку секторів проектної підтримки додалося ще декілька. Так, зокрема 
програма «Культура. Туризм. Регіони» стала спільним пілотним проектом УКФ та 
програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) та SME.DO (Офіс 
розвитку малого та середнього підприємництва). Програма має на меті посилити 
туристичну привабливість регіонів, стимулюючи місцевий розвиток громад. Аналіз 
ключових програм УКФ у 2018 році за обсягом фінансування та кількістю реалізованих 
проектів представлено в таблиці 2. 

 
Таблиця 2. Порівняльна характеристика діяльності УКФ в розрізі секторів культури та 
мистецтв * 

Сектор Фактична сума грантів,млн. 
грн. 

Кількість 
реалізованих 
проектів,од. 

Аудіовізуальне мистецтво 41.36 291.38 77 147 
Культурна спадщина 26.17 37.00 60 66 
Культурні та креативні індустрії 19.43 65.02 42 63 
Перформативне та сцинічне мистецтво 21.61 32.23 41 50 
Література та видавнича справа 9.71 27.48 28 46 
Візуальне мистецтво 7.31 23.72 20 30 
Аудіальне мистецтво 7.38 7.38 17 22 
Дизайн та мода 6.44 7.71 8 8 

*сформовано автором на основі [6] 
 

Діяльність УКФ підкреслила проблему необхідності удосконалення кадрового 
забезпечення органів публічної влади, що відповідають за реалізацію культурної 
політики і на рівні з громадськими та комерційними організаціями беруть участь у 
конкурсах Фонду. Відсутність кваліфікованих кадрів у закладах культури тягне за 
собою відсутність реалізації сучасної інноваційної політики.  Культурні інституції 
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потребують якісно підготовлених  менеджерів, грантрайтерів, управлінців, здатних до 
реалізації державної політики та створення конкурентного середовища. Зарубіжний 
досвід вказує на успішне упровадження інновацій шляхом проведення консультацій та 
громадських слухань із представниками творчої громадськості та європейських 
культурних структур і залучення до співпраці міжнародних спеціалістів із високим 
рівнем знань у цій царині [3,8]. Якщо говорити про розподіл коштів підтримки ініціатив 
у сфері культури, туризму та креативних індустрій в розрізі регіонів, то він є доволі 
неоднорідним. Так, найбільш активним з точки зору залучення фінансових ресурсів та 
кількості поданих заявок на програми УКФ у 2018-2019 роках є місто Київ, Львівська та 
Харківська області. Поряд з цим, найменш активними в частині підготовки проєктних 
заявок й, відповідно, отримання грантових коштів є Луганська, Кіровоградська та 
Волинська області. Аналіз географії проектів УКФ, кількості підготовлених заявок та 
обсягу залучених коштів в розрізі регіонів України представлено в таблиці 3. 

 

Таблиця 3. Основні показники активності регіонів України в рамках співпраці із УКФ* 

Назва 
області/міста 

Фактичні суми 
грантів, млн. грн. Назва 

області/міста 

Фактичні суми грантів, 
млн. грн. 

2018 2019 2018 2019 

Київ 76.17 341.94 Миколаївська 0.60 3.91 
Вінницька 3.05 12.15 Одеська 5.80 8.89 
Волинська 0.45 0.57 Полтавська 0 3.10 
Дніпропетровська 1.36 7.01 Рівненська 3.54 9.02 
Донецька 3.00 7.19 Сумська   
Житомирська 2.02 1.72 Тернопільська 2.76 3.76 
Закарпатська 2.78 2.24 Харківська 8.40 15.87 
Запорізька 1.79 4.66 Херсонська 1.92 3.16 
Івано-Франківська 3.98 8.13 Хмельницька 1.57 3.45 
Київська 1.39 11.80 Черкаська 1.17 4.08 
Кіровоградська 0.60 0.74 Чернівецька 3.43 3.95 
Луганська 1.47 0.78 Чернігівська 0.34 1.84 
Львівська 11.68 36.85    

*сформовано автором на основі [6] 

 
Діяльність УКФ на теренах України створила умови для розвитку культури  

і надала важливий поштовх для всього українського суспільства. Неурядові громадські 
організації, заклади культури, спілки, митці отримали можливість долучитися до 
формування та реалізації новітньої культурної політики та розкрити потенціал багатої 
культурної, природної спадщини українського народу. Варто зазначити, що можливість 
отримання фінансової підтримки власних ініціатив отримали установи різних 
організаційно-правових форм, аналіз їх активності представлено в таблиці 4. 
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Таблиця 4. Основні показники співпраці із УКФ з  установами різних організаційно-
правових форм* 

Організаційно-правова форма 
Фактична сума грантів, 

млн. грн. 
Реалізованих 
проектів, од. 

2018 2019 2018 2019 
Громадські організації 31.81 97.80 73 119 
Фізичні особи-підприємці 25.98 112.43 55 113 
Товариства з обмеженою відповідальністю 37.38 215.29 51 80 
Комунальні організації (установи, заклади), 
підприємства 

12.81 18.65 13 24 

Благодійні організації 5.92 19.75 20 20 
Державні організації (установи, заклади), 
підприємства 

11.05 13.10 20 30 

Органи місцевого самоврядування 6.12 4.55 12 20 
Приватні організації (установи, заклади), 
підприємства 

2.22 8.11 8 9 

Творчі спілки 3.13 5.56 7 7 
Профспілки 0.24 0.37 1 1 
Асоціації 0 1.05 0 1 
Організації об’єднання громадян 0 0.45 0 2 
Інші організаційно-правові форми 0 0.76 0 1 

*сформовано автором на основі [6] 

 
Основними фінансовими ресурсами для реалізації інституційних та конкурсних 

програм УКФ є кошти державного бюджету, обсяг яких щорічно визначається в Законі 
України про Державний бюджет України. Відповідно до Розділу 4 Стаття 13 Закону 
України «Про Український культурний фонд», окрім коштів державного бюджету, 
джерелами формування коштів Українського культурного фонду є:  
− добровільні внески фізичних і юридичних осіб, зокрема нерезидентів України;  
− добровільні внески урядів, агентств та установ інших країн, міжнародних 

фінансових та інших організацій, у тому числі у формі цільових грантів;  
− інші джерела, не заборонені законодавством України.  

Такі кошти є власними надходженнями бюджетної установи, акумулюються на 
спеціальному рахунку УКФ, розподіляються за повною економічною класифікацією 
видатків бюджету та забезпечують виконання основних завдань УКФ. Водночас  
в розвитку культури та креативних індустрій зацікавлена не лише держава, а й культурні 
оператори, представники регіональних органів влади, бізнесу, митці, донори, 
представники неурядових організацій, члени громадянського суспільства, суб’єкти 
діяльності у сфері культури тощо. Відповідно, одним із важливих напрямів діяльності 
УКФ протягом часу реалізації Стратегії УКФ 2019-2021 є залучення й інших ресурсів та 
джерел фінансування, що, окрім сприяння здійсненню основної діяльності УКФ, 
забезпечують досягнення поставлених цілей. Одним із напрямків такої діяльності  
є фандрайзингу Стратегія фандрейзингу УКФ передбачає визначення ключових 
напрямів, можливостей, завдань, джерел та очікуваних результатів фінансування та 
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визначення можливих механізмів, інструментів, встановлення порядку дій для 
ефективного функціонування цього напрямку діяльності УКФ.  

Основні джерела залучення додаткового фінансування [5]:  
1. Благодійництво – добровільна особиста та/або майнова допомога, яка не 

передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої 
винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням 
бенефіціара.  

2. Меценатство – добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб  
у матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної допомоги. 
Меценатство є важливим чинником підтримки культури, мистецтва, науки  
і освіти, розвитку творчого, духовного, інтелектуального потенціалу суспільства.  

3. Спонсорство – добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша 
підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою 
популяризації виключно свого імені, найменування, свого знаку для товарів  
і послуг.  

4. Підтримка міжнародних донорів – це міжнародні організації, представництва 
міжнародних організацій в Україні, в місії яких передбачено надання фінансової 
допомоги на конкурсній основі у вигляді грантів, уряди інших країн, союзи 
країн, тощо. 

5. Бізнес-янголи – приватні інвестори, які мають бізнес досвід та вкладають свої 
особисті активи в розвиток культурно-мистецьких проектів.  

6. Інші джерела, не заборонені законодавством України. 
Таким чином, правильно та ефективно побудована державна фінансова підтримка 

ініціатив у сфері культури, туризму та креативних індустрій сприяє розвитку 
співробітництва між державою, бізнесом і громадянським суспільством та створює 
сприятливі умови для результативного та ефективного інвестування, забезпечення 
прозорого, ефективного діалогу між усіма зацікавленими сторонами  для досягнення 
стабільного результату у творенні культурного продукту, розвитку громадянського 
суспільства та інтернаціоналізації української культури.  

В свою чергу численні проєкти, реалізовані за підтримки УКФ, свідчать про 
підвищення якості українського культурного продукту, та покращення ефективності 
використання бюджетних коштів, що особливо актуально в умовах обмеженості 
фінансових ресурсів, обумовлених пандемією. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

ІНІЦІАТИВ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА КРЕАТИВНИХ 
ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ 

 
У статті розглянуто основні джерела фінансування об’єктів культури, туризму та 
креативних індустрій в Україні, обґрунтовано важливість побудови ефективної 
фінансової підтримки ініціатив у цій сфері. Проаналізовано діяльність Українського 
культурного фонду, як державної інституції відповідальної за збереження культурної 
спадщини та розвитку української культури в контексті актуальних світових тенденцій. 
Розкрито важливість фандрейзингу, як інструменту залучення додаткового 
фінансування для реалізації проектів на регіональному й національному рівнях. 

 Ключові слова: фінансування культури і туризму, фінансова політика, креативні 
індустрії, управління проєктами,  грантова діяльність, бюджетні фонди, фандрейзинг. 

 
 
FEATURES OF STATE FINANCIAL SUPPORT FOR INITIATIVES  

IN THE FIELD OF CULTURE, TOURISM AND CREATIVE  
INDUSTRIES IN UKRAINE 

 
The article outlines the importance of the development of culture, tourism and creative industries for the 
integration of the Ukrainian economy into the world community. The analysis of financing of these 
spheres in Ukraine in the context of the state and local budgets was carried out. The importance of 
effective financial support of these initiatives was determined. The activity of the Ukrainian Cultural 
Foundation (UCF) as a state institution responsible for the preservation of cultural heritage and 
development of Ukrainian culture in terms of the current world trends was analyzed. The priority 
directions of UCF activity, its mission and tasks were outlined. An analysis of the financial support for 
this fund from the state budget in 2018-2019 was conducted. Based on the published reports, the budget 
of competitions, grant requests, the actual amounts of grants, the number of submitted applications and 
implemented projects for 2018-2019 were analyzed. The article reveals the importance of well-trained 
managers, who are capable of implementing public policy and creating a competitive environment, 
effectively developing the cultural institutions. The paper also analyzes the geography of UCF projects 
by presenting the number of prepared applications and the amount of funds raised in the regions of 
Ukraine. It was emphasized that in Ukraine different institutions have the opportunity to receive financial 
support for their own initiatives in the field of culture, tourism and creative industries. The analysis of 
their activities was presented in the article. Particular attention was paid to the importance of fundraising 
as a tool to attract additional funding for projects at the regional and national levels. 

Key words: financing of culture and tourism, financial policy, creative industries, project 
management, grant activity, budget funds, fundraising. 
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CECHY WSPARCIA FINANSOWEGO PAŃSTWA DLA INICJATYW  

Z OBSZARU KULTURY, TURYSTYKI I PRZEMYSŁU KREATYWNEGO 
NA UKRAINIE 

 
W artykule podkreślono znaczenie rozwoju kultury, turystyki i przemysłów kreatywnych dla integracji 
ukraińskiej gospodarki ze społecznością światową. Przeprowadzono analizę finansowania tych sfer na 
Ukrainie w kontekście budżetu państwa i budżetów lokalnych, uzasadniono znaczenie budowy 
efektywnego wsparcia finansowego inicjatyw w tych kierunkach. Analizowana jest działalność 
Ukraińskiej Fundacji Kultury (UKF) jako państwowej instytucji odpowiedzialnej za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i rozwój kultury ukraińskiej w kontekście aktualnych trendów światowych. 
Nakreślono priorytetowe kierunki działalności UKF, jego misję i zadania. Analiza wysokości 
finansowania funduszu z budżetu państwa w latach 2018-2019. Na podstawie opublikowanych raportów 
przeanalizowano budżety programów konkursowych, wniosków o dofinansowanie, rzeczywiste kwoty 
dotacji, liczbę złożonych wniosków oraz zrealizowanych projektów na lata 2018-2019. Artykuł ukazuje 
znaczenie dobrze wyszkolonych menedżerów, menedżerów zdolnych do realizacji polityki publicznej  
i tworzenia konkurencyjnego otoczenia oraz efektywnego rozwoju instytucji kultury. W artykule 
przeanalizowano również geografię projektów UKF, przedstawiając liczbę przygotowanych wniosków 
oraz wysokość pozyskanych środków z uwzględnieniem regionów Ukrainy. Podkreśla się, że możliwość 
uzyskania wsparcia finansowego na własne inicjatywy z zakresu kultury, turystyki i przemysłów 
kreatywnych otrzymały instytucje o różnych formach organizacyjno-prawnych, w artykule 
przedstawiono również analizę ich działalności. Szczególną uwagę zwraca się na znaczenie 
pozyskiwania funduszy jako narzędzia przyciągania dodatkowego finansowania projektów na poziomie 
regionalnym i krajowym. 

Słowa kluczowe: finansowanie kultury i turystyki, polityka finansowa, przemysły kreatywne, 
zarządzanie projektami, działalność grantowa, środki budżetowe, pozyskiwanie funduszy. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 
 
 

ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ  
В сучасних, складних умовах розвитку туристичної галузі в Україні спостерігається 
значне відставання у темпах впровадження заходів на підтримку туристичного сектору, 
що ставить під загрозу конкурентоспроможність галузі на глобальному ринку. Ключові 
представники галузі, зокрема міжнародні готельні мережі, вводять ряд зовнішніх  
і внутрішніх заходів для мінімізації наслідків пандемії COVID-19, серед яких гарантії 
забезпечення ринку (перенесення заброньованих номерів на пізніший термін або 
відшкодування їх вартості, оптимізовані програми лояльності, підтримка спільнот), 
впровадження обов’язкових заходів із захисту здоров’я та безпеки та внутрішня 
реорганізація (скорочення, відпустки без збереження заробітної плати, скорочення або 
відмова від капітальних вкладень) [3]. 

Так, український туризм не отримав швидкого системного реагування з боку уряду 
у вигляді впровадження можливих заходів на підтримку туристичної галузі, якщо 
порівнювати із середнім реагуванням і типами заходів, запроваджених урядами сусідніх 
країн і країн-членів ЄС. Це ще більше ускладнює положення малого та середнього 
бізнесу, який працює у сфері гостинності, туризму та відпочинку. Туризм як діяльність 
потребує наявності сприятливих економічних умов розвитку та залучення значних 
обсягів фінансових ресурсів. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ.  
Різноманітні теоретичні аспекти діяльності туристичної сфери висвітлено у працях 
таких учених, як: О. Бейдик, І. Волошин, О. Любіцева, М. Мальська, В. Смаль та інші. 
Проблема розвитку туристичної галузі в умовах впливу деструктивних факторів  посідає 
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важливе місце у більш сучасних роботах науковців, серед яких – Г. Горіна, Я. Жаліло, 
А. Зануда, С. Ковалівська, В. Світлична, та ін. Цінними інформаційними джерелами для 
розкриття теми є також офіційні публікації Всесвітньої туристичної організації, 
Всесвітньої ради з туризму та подорожей, Європейської Комісії, що надають можливість 
подальшого аналізу і порівнянь. Фінансово-економічні проблеми розвитку туристичної 
галузі піднімаються в роботах українських науковців. Однак сьогодні окремі питання 
щодо подолання туристичною галуззю негативних явищ пандемії загалом та 
фінансового забезпечення даного процесу залишаються невирішеними та потребують 
детального вивчення. 

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ СТАТТІ.  
Метою публікації є аналіз результатів діяльності туристичної галузі України, виявлення 
специфіки фінансового забезпечення її розвитку в умовах пандемії в Україні та сусідніх 
країнах, а також  обґрунтування основних напрямів фінансового забезпечення 
туристичної галузі в сучасних умовах. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ Й ОБҐРУНТУВАННЯ 
ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.  
Після спалаху пандемії COVID-19 показники розвитку туристичної галузі знижувалися 
кілька разів, що було спричинено високим рівнем невизначеності. Поточні сценарії 
вказують на падіння обсягу прибуттів міжнародних туристів до 58–78% за рік, що 
залежить від швидкості поширення інфекції та тривалості дії обмежень і закриття 
кордонів.  

За даними Всесвітньої туристичної організації [9], глобальна туристична індустрія 
у 2020 році зазнала значних втрат, а саме: 
− 1,1 трлн. доларів збитків; 
− скорочення майже 200 млн. роб місць; 
− скорочення на 1 млрд. поїздок; 
− кількість міжнародних туристів скоротилася на 70-75% (найбільше втратив 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон – 82%); 
− туристична галузь впала до рівня 1990 року; 
− такого падіння не було з часів Другої світової війни. 

Крім того, згідно зі звітом Всесвітньої туристичної організації, щодо пов’язаних із 
пандемією COVID-19 обмежень на пересування, у 2020 році 100% усіх міжнародних 
дестинацій ввели обмеження на пересування через зазначений фактор:  
− 97 дестинацій (45%) повністю або частково закрили свої кордони для туристів,  
− 65 дестинацій (30%) повністю або частково призупинили здійснення 

міжнародних авіарейсів,  
− 39 дестинацій (18%) закривають свої кордони за більш диференційованим 

принципом, забороняючи в’їзд для пасажирів із певних країн походження [5]. 
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Попереду світ усе ще чекають серйозні проблеми, починаючи з невизначеної 
тривалості періоду пандемії та завершуючи обмеженнями на пересування, і все це  
в контексті глобальної економічної рецесії. Країни в усьому світі впроваджують 
широкий ряд заходів для мінімізації наслідків пандемії COVID-19 і стимулювання 
відновлення туристичного сектора. Основними напрями такого стимулювання  
є фінансові інструменти [12]. 

Україна значно відстає у впровадженні фінансових інструментів підтримки 
туристичної галузі, що ставить під серйозну загрозу конкурентоспроможність 
досліджуваної галузі на глобальному ринку протягом прогнозованого відновлення  
у 2021 році.  

Пізній початок курортно-рекреаційного сезону внаслідок впровадження 
обмежувальних заходів також створив кумулятивний ефект, який негативно вплинув як 
на індустрію відпочинку та подорожей, так і на супутні галузі – готельно-ресторанний 
бізнес, транспортну сферу, роздрібну торгівлю, індустрію розваг та діяльність установ 
культури тощо.  

Визначимо основні сучасні виклики туристичної галузі в умовах пандемії,  
а саме [8]: 
1. Незначний доступ до фінансів. Падіння туристичного попиту, спричинене 

карантинними обмеженнями та економічною кризою, зумовлює неможливість 
залучати банківські позики в сфері туристичних послуг. Суб’єкти в сфері 
туризму, готельного та ресторанного бізнесу страждають хронічним браком 
фінансування, що заважає їм розвиватися, та посилюється внаслідок економічної 
кризи; 

2. Втрата доступу до ринків. Через карантинні обмеження, впроваджені з метою 
подолання пандемії COVID-19, представники туристичної галузі не можуть 
вести діяльність і втрачають клієнтів. Специфіка господарської діяльності 
багатьох підприємств сфери послуг не дозволяє їм здійснити цифрову 
трансформацію та надавати свої послуги онлайн. 

3. Складне регулювання та податковий тиск. Більшість підприємств сфери послуг, 
що були змушені обмежити чи призупинити свою діяльність, все ще повинні 
сплачувати значну кількість податків. Окрім податків, туристичні підприємства 
повинні виконувати зобов’язання перед іншими суб’єктами (орендна плата, 
комунальні платежі), на що у них, в умовах обмежень та падіння попиту, бракує 
ресурсів. Частина аспектів, пов’язаних із карантинними обмеженнями, 
залишаються неврегульованими або нероз’ясненими (питання форс-мажору, 
режим самоізоляції, діяльність контролюючих та фіскальних органів тощо). 
Уряди багатьох країн миттєво відреагували на необхідність мінімізувати 

економічні наслідки пандемії COVID-19, узявши за основу два загальних підходи  
з опанування ситуації: перший – направлений на забезпечення доступних кредитних 
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ліній для бізнесу, а другий – на відтермінування сплати боргових і податкових 
зобов’язань. Більшість країн орієнтуються на обидва підходи. Держави з більш 
розвиненою економікою та вищим кредитним рейтингом покладаються здебільшого на 
доступні лінії кредитування, усвідомлюючи, що саме це дозволить відновити 
конкурентоспроможність національної економіки у максимально стислий термін [4]. 

Аналіз фінансових заходів, впроваджених урядом України та урядами сусідніх 
країн представлено в таблиці. 

 

Таблиця 1. Заходи фінансового характеру, застосовані Україною та сусідніми країнами 
щодо подолання наслідків пандемії в галузі туризму [9] 

Кр
аї

ни
 

ряд заходів 
Бюдже

тне 
стиму
люван
ня як 

% 
ВВП* 

Нові позики та 
підтримка 
ліквідності 

Відстрочка платежів 
за існуючими 
позиками та 
заставами 

Відтермінування 
податкових 

зобов’язань, їх 
послаблення або 

скасування 

Підтримка щодо 
заробітної платні 

П
ол

ьщ
а 

12% 

25 млрд злотих 
(5,65 млрд €) на 

підтримку 
мікропідприємств 

у формі 
безвідсоткових 
позик 50 млрд 

злотих (11,3 млрд 
€) на підтримку 
МСБ у формі 

безвідсоткових 
позик 25 млрд 

злотих (5,65 млрд 
€) на підтримку 

великих 
підприємств 

Виплата процентів 
позики Подовження 
пільгового періоду 

на додатковий 
термін до 6 або до 

12 місяців 
Зменшення ставки 

процентів за 
позиками до 0 % на 
термін не більше 12 
місяців Можливість 
надання позики для 
всіх підприємців, 

незалежно від 
розміру 

Відтермінування 
більшості податків; 
Спрощені форми та 
процедури подачі 

податкової звітності; 
Прискорено 
процедуру 
податкових 
відрахувань 

Виплата субсидій на 
заробітну плату для 
працівників установ, 

що постраждали 
внаслідок пандемії та 
осіб, що працюють 
не за наймом: 50 % 
мінімальної з/п – 

падіння обсягів на 30 
% 70 % мінімальної 

з/п –  падіння обсягів 
на 50 % 90 % 

мінімальної з/п –  
падіння обсягів на 80 

% 

Сл
ов

ач
чи

на
 

12% 

Гарантії на суму 
до 500 млн € на 

місяць, щоб 
допомогти 

підприємствам 
отримати кредит; 

фінансова 
допомога з метою 
зберегти робочі 
місця та робочі 
показники МСБ 

Тимчасове 
скасування виплат 

працівників на 
користь компаній, 
що залишаються 
закритими на час 

карантину; 
відстрочка виплати 
з/п та корп. податків 
для підприємств, чиї 
прибутки знизилися 
більше, ніж на 40 % 

Подовжено термін 
сплати податку на 

прибуток; платники 
податків отримали 

право на 
використання 

недоотриманих 
податків за податкові 

періоди протягом 
2015–2018 рр., які до 

цього не 
використовувалися, 
на суму до 1 млн € 

для оплати податків 
у 2020 

80 % з/п працівникам 
на підприємствах 

екстреного 
реагування; мін. 

виплата становить 
1100 € на місяць, 

макс. –  200 000 € на 
місяць на компанію; 
компенсація для осіб, 
що спеціалізуються в 
галузі, що найбільше 

постраждала від 
пандемії 
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У
го

рщ
ин

а 

9% 

Надання позик на 
пільгових умовах і 

гарантованих 
позик; нова 
експортна 

підтримка через 
державний банк; 
грант у сумі 800 

000 € для 
інвестицій в 
експортні 

компанії; позики 
на оборотний 

капітал на 
пільгових умовах; 

новий механізм 
надання гарантій і 

страхування. 

Призупинення 
виплат за кредитами 
до кінця 2020 р. для 

всіх, хто отримав 
кредит до 18 

березня; 
подовження терміну 

отримання 
короткострокових 

позик ділових 
підприємств до 30 

липня; щорічна 
процентна ставка 
для нових позик 

збільшено до рівня 
тарифної ставки CB 

плюс 5 % 

Послаблення 
соціального захисту 

для секторів, що 
перебувають під 

найбільшою 
загрозою; новий 

додатковий податок 
для кредитних 

установ у 2020 р.; 
новий додатковий 

податок для об’єктів 
роздрібної торгівлі 
на користь інших 

важливих секторів; 
спрощене 

оподаткування та 
процедура подачі 

податкових 
декларацій 

Компенсація 70 % з/п 
протягом трьох 

місяців для компаній, 
що переживають 
занепад; суттєве 

скорочення різних 
відрахувань із з/п; 

прибавка до 
заробітної плати в 
розмірі 40 % для 

осіб, що працюють в 
інженерному секторі 

або в галузі 
досліджень і 

розробок 

У
кр

аї
на

 

Дані 
відсут

ні 

4 млрд грн. 
виділено на 

компенсацію 
відсотків за 
існуючими 

позиками для 
малих 

підприємств, а 
також розширена 

програма 
доступних позик 

(5–7–9 %); 24 млрд 
грн. для 

забезпечення 
позик із 

державними 
гарантіями 

інвестицій; 1,6 
млрд грн. на 
підтримку 
креативних 

галузей 

Введення нульової 
декларації та 
податку на 

виведений капітал; 
Скасування 
тотальної 

фіскалізації з 
повним 

впровадженням 
програмного 

забезпечення PPO 

Термін сплати 
податків на землю, 
на оренду землі та 

податку на 
нерухомість, оплата 
якого мала відбутися 

в квітні 2020 року, 
подовжено до 30 
червня 2020 р., а 

аналогічні податки 
за березень 2020 р. 

скасовано 

Тимчасова 
матеріальна 
допомога з 

безробіття для тих, 
хто втратив роботу 
внаслідок пандемії, 
виплачується в сумі 
двох третіх від суми 

з/п за кожну 
скорочену робочу 

годину, але не 
більше зафіксованої 

суми, а саме 
встановленої 
мінімальної 

щомісячної з/п; 
підвищення пенсій і 

виплат по безробіттю 

 

Так, польський уряд виділив 5,65 млрд євро на підтримку мікропідприємств 
туристичної галузі у формі безвідсоткових позик і передбачив таку ж суму на дотації 
для великих підприємств у формі позик або облігацій, придбання акцій або цінних 
паперів. Бюджетом країни також передбачено 11,3 млрд євро для підтримки малого та 
середнього бізнесу, дотичного до туризму, який становить 12% ВВП Польщі. Крім того, 
податкові канікули продовжено на термін від 6 до 12 місяців, а термін дії нульової 
ставки за позиками – до 12 місяців. Власники туристичних фірм отримали можливість 
обговорення умов надання позики незалежно від розміру бізнесу. Сплата більшості 
податків відтерміновано, спрощено форми та процедури подачі податкової звітності та 
прискорено процедуру податкових відрахувань [5]. 
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Схожі заходи вжили у Словаччині та Угорщині. Так, Словаччина надала гарантії на 
суму до 500 млн євро на місяць, щоб допомогти підприємствам сфери послуг отримати 
кредит, а також виділила фінансову допомогу для збереження робочих місць у галузі. 
Нововведенням стало тимчасове скасування виплат працівників на користь компаній, 
що залишаються закритими на час карантину, відстрочка виплати заробітної плати та 
корпоративних податків для туристичних підприємств, чиї прибутки знизилися більше, 
ніж на 40 %. Туристичні компанії отримали дозвіл на списання збитків поточного року. 
Уряд дотує 80% заробітної плати працівникам компаній, які залучаються на екстренні 
реагування. Передбачено компенсації для працівників компаній туристичної галузі, що 
найбільше постраждали від пандемії, мінімальна виплата становить 1100 євро на місяць. 
Крім того, Угорщина, де туризм складає 9% ВВП, увела надання позик на пільгових 
умовах і гарантованих позик. Державний банк виділив грант у сумі 800 тис. євро для 
інвестицій в експортні компанії. Уряд країни призупинив виплати за кредитами до кінця 
року для всіх, хто отримав кредит до пандемії, знизив щорічну відсоткову ставку для 
нових позик. Крім того, програми лояльності передбачають компенсацію 70% заробітної 
плати упродовж трьох місяців для компаній, що переживають занепад, уведено суттєве 
скорочення різних відрахувань із заробітної плати, а також надбавку в розмірі 40% для 
осіб, що працюють у галузі сфери послуг. 

Уряд України також впроваджує заходи щодо мінімізації наслідків пандемії. Проте, 
туризм історично вважався відносно малим сектором в український економіці, і тому не 
отримав конкретних і відчутних заходів для мінімізації наслідків пандемії COVID-19 [4]. 

З іншого боку, уряд реорганізував Департамент туризму та курортів Міністерства 
економіки та торгівлі України і створив Державне агентство з розвитку туризму. Наразі 
зусилля направлено на укріплення позицій Держагентства за рахунок людських ресурсів 
і фінансової підтримки з державного бюджету.  

До кризи COVID-19 туризм в Україні перебував у стані покращення після значного 
занепаду, пов’язаного з подіями 2014 року. Київ, Одеса та Львів є найрозвинутішими 
туристичними дестинаціями з точки зору ланцюжка формування вартості туристичних 
послуг, управління дестинацією та популярності для переважної більшості міжнародних 
туристів [13]. Ключові міжнародні ринки українського туризму: сусідні країни – 
Молдова, Білорусь, Польща, Туреччина. З огляду на перелічені вище країни можна 
зробити висновок, що міжнародна доля українського туризму лише частково залежить 
від сусідніх країн. Туризм України має високий потенціал розвитку в таких продуктах, 
як тури вихідного дня та діловий туризм, а також в області природних і культурних 
ресурсів (наприклад, гастрономічний туризм, сільський зелений туризм, медичні центри 
оздоровлення), однак через відсутність ефективного управління туристичною галуззю, 
неправильне статистичне охоплення та неконкурентність на міжнародному ринку  
її розвиток суттєво гальмувався [2]. 
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Наразі тривають активні дискусії щодо частки внесків туризму в економіку 
України; за різними оцінками вона дорівнює близько 7–10% [10]. Пов’язана з туризмом 
економіка в Україні залежить здебільшого від внутрішнього туризму, а також 
внутрішньої складової виїзного туризму. При цьому в’їзний потік зовнішніх туристів 
формує трохи більше третьої частини усієї економіки національного туризму.  
Для порівняння: у середньому частка в’їзного туризму в загальній сумі туристичних 
витрат у країнах ЄС складає 90 % [14]. 

Крім того, уряд України затвердив програму стимулювання економіки для 
подолання наслідків пандемії COVID-19. Програма включає в себе ініціативи  
в наступних напрямах: доступ до фінансів, доступ до ринків, дерегуляція, модернізація 
та розвиток, доступ до інфраструктури. Туристична галузь частково зазначена в одному 
з розділів даної програми. 

Загалом український туризм досі не отримав від Уряду країни послідовного та 
систематизованого порядку дій щодо впровадження ефективних заходів суб’єктами 
туристичної галузі. Враховуючи зазначене, можна зробити висновок про те, що темпи 
відновлення туризму в Україні значно відставатимуть від сусідніх країн і країн-членів 
ЄС. 

На нашу думку, туристична галузь, може бути домінуючою в структурі економіки 
держави та показувати хороші фінансові результати в більшості регіонів України, за 
умови формування та впровадження чіткого плану дій, який буде орієнтований на 
застосування організаційних та фінансових інструментів розвитку туристичної галузі. 
Основними інструментами такого розвитку, на нашу думку, є: 
− субвенції, доступні кредитні лінії, звільнення від податкових і боргових 

зобов’язань із метою збереження основної частини галузі; 
− формування конкурентоспроможної на міжнародному ринку системи маркетингу 

національного туризму, що здатна визначити заходи зі швидкими результатами; 
− покращення міжнародного туристичного іміджу;  
− просування та комерціалізація провідних дестинацій з акцентом на продуктах 

ділового туризму  і турах вихідного дня;  
− розробка системи планування та створення передумов для розвитку туристичних 

продуктів і підвищення капітальних інвестицій 
− капіталовкладення та інтенсивний розвиток туристичної інфраструктури;  
− розбудова головної туристичної та транспортної інфраструктури в регіонах;  
− впровадження повнофункціональної трирівневої організації туризму у вигляді 

національних – регіональних – місцевих туристичних організацій. 

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
Туристична галузь, для відновлення,  потребує наявності сприятливих економічних 
умов розвитку та залучення значних обсягів фінансових ресурсів. Аналіз даної 
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проблеми засвідчив, що український туризм досі не отримав від Уряду країни 
послідовного та систематизованого порядку дій щодо впровадження ефективних заходів 
розвитку суб’єктів туристичної галузі. Враховуючи зазначене, можна зробити висновок 
про те, що темпи відновлення туризму в Україні значно відставатимуть від сусідніх 
країн і країн-членів ЄС. 

В досліджені визначено основні виклики туристичної галузі в умовах пандемії, до 
яких віднесено: незначний доступ до фінансів, втрата доступу до ринків, складне 
регулювання та значний податковий тиск. 

Зважаючи на поширення пандемії COVID-19 в світі та впливу інших 
деструктивних факторів на розвиток туризму, урядом країни доцільно впроваджувати 
ефективну та продуману політику щодо стимулювання відновлення туристичної галузі  
в регіонах. Ефективними інструментами розвитку туристичної галузі є: субвенції, 
доступні кредитні лінії, звільнення від податкових і боргових зобов’язань із метою 
збереження основної частини галузі, покращення міжнародного туристичного іміджу, 
просування та комерціалізація провідних туристичних дестинацій тощо. Впровадження 
державою антикризових важелів, системність та послідовність в реалізації зазначених 
заходів сприятиме якнайшвидшій стабілізації розвитку суб’єктів туризму та досягнення 
ними рівня економічної ефективності та балансу між питаннями безпеки, охорони 
здоров’я та економічними інтересами. 

 
Джерела та література 

1. Волошин І. М., Матвійчук Л. Ю., Ненько К. В.Туристичні ресурси України з атласом туристичних 
мандрівок: довід. вид. Львів: ЛДУФК, 2015. 437 с. 

2. Горіна Г.О. Розвиток ринку туристичних послуг України в умовах просторової поляризації: 
дис…д.е.н. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
Дніпро: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського, Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», 2017. 493 с. 

3. Жаліло, Я.А., Ковалівська, C.В., Филипенко, А.О., Химинець, В.В., Головка, А.А. Щодо розвитку 
туризму в Україні в умовах підвищених епідемічних ризиків: Аналітична записка Національного 
інституту стратегічних досліджень. Київ, 2019. 29 с. 

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери 
культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією 
обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID19)» від 
22.04.2020 р. № 3377. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/info/JI01905A.htm l 

5. Зануда А. Коронавірус: скільки втрачає туризм. Режим доступу: https://www.bbc.com/ukra-
inian/features-51870285 

6. Матвійчук Л.Ю., Барський Ю.М. Факторний аналіз розвитку готельно-ресторанного господарства 
на рівні регіону. Економічні науки: зб. наук. праць Луцького НТУ. Серія «Регіональна економіка». 
Вип. 17 (67)  Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2020. 

7. Національний інститут стратегічних досліджень. Щодо розвитку туризму в Україні в умовах 
підвищених епідемічних ризиків. Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-
06/turyzm-v-ukraini.pdf 

8. Офіційний сайт Національної туристичної організації Режим доступу: https://ntoukraine.org 
9. Офіційний сайт UNWTO. Режим доступу: https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
11. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні Режим доступу http://www.ntoukra-

ine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf 

https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf
https://ntoukraine.org/
https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
http://www.ukrstat.gov.ua/


Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 10.    Współczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

 

121 

12. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі [кол. монографія] 
/ за ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Видання шосте. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 320 с. 

13. Постанова КМУ від 27.05.2020 р. «Програма стимулювання економіки для подолання наслідків 
епідемії Covid-19». Режим доступу:  https://www.kmu.gov.ua/news/uryadzatverdiv-z-
doopracyuvannyam-programu-stimulyuvannyaekonomiki-dlya-podolannya-naslidkiv-epidemiyi-covid-19 

14. The World Bank. Global Economic Prospects. June 2020. Режим доступу:  https://www.worldbank.-
org/en/publication/globaleconomic-prospects 

  

https://www.kmu.gov.ua/news/uryadzatverdiv-z-doopracyuvannyam-programu-stimulyuvannyaekonomiki-dlya-podolannya-naslidkiv-epidemiyi-covid-19
https://www.kmu.gov.ua/news/uryadzatverdiv-z-doopracyuvannyam-programu-stimulyuvannyaekonomiki-dlya-podolannya-naslidkiv-epidemiyi-covid-19


Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

122 

 
 

Матвійчук Л.Ю., д.е.н., проф.,  
Барський Ю.М., д.е.н., проф., 

 Лепкий М.І. к.г.н., доц.,  
Сидорук С.В., к.е.н., доц.,  
Сурова Н.М., к.т.н., доц. 

 
 
 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
 

В статті проаналізовано фінансове забезпечення туристичної галузі України в умовах пандемії. 
Визначено основні виклики туристичної галузі в таких умовах. Проаналізовані заходи 
фінансового характеру, застосовані Україною та сусідніми країнами щодо подолання наслідків 
пандемії в галузі туризму Подано організаційні та фінансові інструменти розвитку туристичної 
галузі для подолання кризи. 

 
 
 

WSPARCIE FINANSOWE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO 
UKRAINY W WARUNKACH PANDEMII 

 
Artykuł analizuje wsparcie finansowe przemysłu turystycznego Ukrainy w czasie pandemii. Wskazano 
główne wyzwania stojące przed branżą turystyczną w takich warunkach. Przeanalizowano środki 
finansowe podjęte przez Ukrainę i kraje sąsiednie w celu przezwyciężenia skutków pandemii w turystyce 
oraz przedstawiono narzędzia organizacyjne i finansowe rozwoju branży turystycznej w celu 
przezwyciężenia kryzysu. 

 
 
 
FINANCIAL SUPPORT OF THE UKRAINIAN TOURISM INDUSTRY 

OF DURING THE PANDEMIC 
 

The article analyzes the financial support of the Ukrainian tourism industry during the pandemic. The 
main challenges of the tourism industry in these conditions were identified. Financial measures taken by 
Ukraine and the neighboring countries to overcome the effects of the pandemic on tourism were 
analyzed. Organizational and financial means for the development of tourism to overcome the crisis were 
presented. 
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BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA JAKO NOWOCZESNY 
KANAŁ DYSTRYBUCJI USŁUG BANKOWYCH 

 

 

WSTĘP 
Bankowość elektroniczna w Polsce i na świecie od samego początku istnienia, przeszła dużą 
ewolucję i obecnie jest jednym z dominujących kanałów dystrybucji usług wykorzystywanych 
przez banki, opartych na najnowszych technologiach. Ciągły rozwój technologiczny wymusza 
na klientach banków posiadanie coraz nowocześniejszego sprzętu i oprogramowania. Banki 
natomiast wdrażają najnowsze rozwiązania technologiczne, gdyż działania na nie otoczenie 
konkurencyjne, chęć utrzymania się na rynku i duże zapotrzebowanie, zgłaszane przez 
klientów. Nowoczesna technologia warunkuje rozwój bankowości komercyjnej. Banki 
komercyjne aktywnie współtworzą i jednocześnie „dyskontują” proces budowy społeczeństwa 
informatycznego. 

Bankowość elektroniczna opiera się na różnych formach pieniądza elektronicznego, 
rozumianego jako zespół środków techniczno-informatycznych, elektronicznych, 
magnetycznych oraz teletransmisji, pozwalających na obrót pieniężny bez wykorzystania 
pieniądza papierowego. Tak ujęte pojęcie ujawnia rolę, jaką odgrywa elektroniczna bankowość 
w obiegu pieniądza bezgotówkowego w tradycyjnych oraz nowoczesnych systemach rozliczeń 
międzybankowych jak również w relacji klient-bank1. 

POJĘCIE BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
Transformacja gospodarki w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej wywołała wiele 
różnych zmian, które swoim działaniem objęły też prawo i system bankowy. Było to niezbędne 
w procesie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Fakt włączenia się polskiej bankowości 
w bankowość europejską wymusił konieczność  dostosowania do odpowiednich standardów.  

                                                      
1  W. Chmielarz, System elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-

Informatyczna w Warszawie, Warszawa 1999, s. 7. 
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Funkcjonowanie banków w obrębie Unii Europejskiej wymagało wielu zmian, zarówno 
organizacyjnych jak i teleinformatycznych.  
 Obecny rynek finansowy rozwija się w bardzo szybkim tempie. Dzięki bankowości 
elektronicznej, klient pozostając w domu i używając tylko telefonu, lub komputera  
z odpowiednim oprogramowaniem, może dokonywać różnych operacji bankowych. Banki, 
które nie zagospodarowały platformy elektronicznej, czyli nie posiadają bankowości 
elektronicznej dobrze prosperującej, nie mają praktycznie szans na przetrwanie w tak dużej 
konkurencji na rynku usług bankowych2. 

Nowe kanały dystrybucji zwiększają liczbę klientów oraz umożliwiają obniżenie kosztów 
prowadzonej działalności bankowej3. Bankowość elektroniczna umożliwia prezentowanie 
odpowiednich ofert depozytowych i kredytowych, skomponowanych dla konkretnego klienta  
i stanowi prężnie rozwijający się obszar bankowości. Jest to gałąź bankowości, która ciągle 
ewoluuje, co z kolei powoduje, że inaczej wygląda obecnie zakres działalności banków, a za 
kilka lat być może będzie wyglądał jeszcze inaczej4. 

Najbardziej dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej przypadł na rok 2000. Wśród 
form działalności banków, które świadczą usługi przez Internet wyróżniamy podział na 
aktywne i pasywne. Aktywne formy umożliwiają takie usługi, jak zlecenia przelewów 
i zakładanie kont czy lokat, natomiast pasywne formy działalności pozwalają na sprawdzanie 
stanu rachunku oraz historii konta w banku. 

Bankowość elektroniczna to nowa forma działalności bankowej. Według W. Chmielarza 
„podstawową koncepcją bankowości elektronicznej jest dążenie do stworzenia systemu,  
w którym rozliczenia finansowe odbywać się będą bez obiegu mediów papierowych, 
komunikacja pomiędzy bankiem a jego klientami oraz w obrębie samego banku odbywać się 
będzie na drodze teletransmisji, natomiast wszelkie dane będą przechowywane i przetwarzane 
w bazach danych informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie bankiem”5.  

Bankowość elektroniczna polega na wykorzystaniu i udostępnieniu nowoczesnych 
technologii teleinformatycznych w działalności operacyjnej współczesnych banków. Pojęcie to 
w dosłownym znaczeniu jest procesem zastępowania tradycyjnego modelu obsługi klienta 
w placówce bankowej poprzez wykorzystywanie zdalnych form świadczenia różnych usług  
i produktów bankowych. W tym celu banki wykorzystują technologię, która opiera się na 
odpowiednim oprogramowaniu, wyposażeniu technicznym oraz łączach telekomunikacyjnych. 
Jeżeli chodzi o bankowość elektroniczną sensu largo, to oznacza ona, że technologia 
informatyczna i teleinformatyczna jest wykorzystywana nie tylko do obsługi klientów,  

                                                      
2  L. Pawłowicz, R. Wierzba (pod red. naukową), Bankowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet 

Gdański. Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki i Przedsiębiorstw; Gdańska Akademia Bankowa, 
CeDeWu, Warszawa 2003. s. 373. 

3  Ibidem, s. 375. 
4  Ibidem, s. 376. 
5  W. Chmielarz, System elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności, WSEI, Warszawa 1999, s. 34. 
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ale również do efektywnego usprawnienia działalności banków, oraz szeroko zakrojonej 
wymiany informacji oraz danych pomiędzy bankami6.  

Pierwotnym do powstania bankowości elektronicznej był rozwój technologii 
komputerowej, dzięki której poprzez wykorzystanie komputerów można było sortować czeki. 
W latach sześćdziesiątych pojawiły się pierwsze bankomaty w Stanach Zjednoczonych, a 10 
lat później dostęp do konta poprzez telefon. Bankowość elektroniczna pojawiła się w Polsce 
dzięki bankom, których kapitał w przeważającej części był zagraniczny – europejski. Biorąc 
pod uwagę kraje należące do Unii Europejskiej, najczęściej z bankowości elektronicznej, 
poprzez Internet korzystali Duńczycy i Holendrzy. Polacy znaleźli się w drugiej połowie 
rankingu z wynikiem 40%. Polska, dorównuje w tej dziedzinie Europie. Analizując poniższy 
wykres, należy podkreślić, że Polacy często korzystają z płatności bezgotówkowych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek 1 Korzystanie z usług bankowości internetowej w krajach Unii Europejskiej w 2017 
roku przez osoby w wieku 16-74 lat 

Źródło: Dane Eurostat.pl 

Coraz częściej odchodzi się od tradycyjnej formy kontaktu poprzez osobiste przybycie do 
placówki banku na rzecz elektronicznej obsługi spraw. Jednak całkowite zastąpienie 

                                                      
6  A. Borcuch, Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2012, s. 43. 
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tradycyjnych wizyt w bankach nie będzie możliwe7. Według Michała Polasika jednym  
z narzędzi bankowości elektronicznej jest świadczenie przez banki swych usług poprzez 
Internet. Bankowość internetowa rozwinęła się dzięki rewolucji informatycznej8. 

Według W. Chmielarza, bankowość elektroniczna pozwala na przeprowadzanie operacji 
bankowych spoza fizycznego miejsca funkcjonowania banku i sprowadza się do 
teleinformatycznego wspomagania procesów łączności pomiędzy różnymi kontrahentami  
a bankiem9. 

Biorąc pod uwagę operacje rozliczeniowe bankowość elektroniczna jest definiowana 
jako: 
− realizacja zlecenia płatniczego; 
− przegląd dokonanych operacji; 
− kontrolowanie stanu rachunków; 
− sterowanie płynnością finansową10. 

Bankowość elektroniczna daje możliwość korzystania z usług bankowych za pomocą 
telefonu, czy komputera i wyróżnia: 
− bankowość telefoniczną; 
− bankowość internetową; 
− bankowość mobilną; 
− home banking11. 

 
Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych definiuje bankowość elektroniczną 

jako system przyjmowania, realizowania wydawanych przez klienta dyspozycji, a także 
prezentacji przez bank swoich usług i możliwości płatniczych. Polski system prawny 
świadczenia usług bankowości elektronicznej określa to w taki sposób, że: 
− bank zapewnienia dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku za 

pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej bądź bezprzewodowej 
wykorzystywanych przez posiadacza, jak też do wykonywania operacji bądź innych 
czynności zleconych przez posiadacza; 

− dysponent upoważnia bank do obciążania jego rachunku kwotą dokonywanych 
operacji i należnymi bankowi opłatami oraz prowizjami bądź zobowiązuje się do 
zapłaty opłaty na rachunek wskazany przez bank  w określonych terminach12. 
Bank jednocześnie realizuje obowiązki wynikające z umowy świadczenia usług 

bankowości elektronicznej i zobowiązuje się do: 

                                                      
7  K. Korzeń, Bankowość elektroniczna jako kanał dystrybucji usług bankowych, Praca magisterska 

nagrodzona w konkursie im. Mariana Kantona, Warszawa 2013, s. 142. 
8  M. Polasik, Bankowość elektroniczna. Istota – stan – perspektywy, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 19. 
9  W. Chmielarz, System elektronicznej… op. cit. s. 13. 
10  A. Borcuch, Bankowość elektroniczna w Polsce, Wyd. CeWuDe.pl, Warszawa 2012, s. 53. 
11  J. Grzywacz, Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie, Wyd Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 

2016, s. 74. 
12  Ustawa z dnia 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. nr 169, poz. 1385 

ze zm.) art. 29. 
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− zagwarantowania posiadaczowi bezpieczeństwa przeprowadzania operacji, 
z zachowaniem należytej staranności jak też przy użytkowaniu właściwych rozwiązań 
technicznych; 

− umożliwiania dostęp posiadaczowi do informacji o operacjach, które miały miejsce 
oraz ukończonych z tego tytułu rozliczeniach, jak również pobranych opłatach oraz 
prowizjach, w terminach oraz w sposób określony w umowie; 

− szybkiego poinformowania o odmowie bądź braku możliwości dokonania zleconej 
operacji z przyczyn, które nie są zależne od banku13. 
Rozwój bankowości elektronicznej był możliwy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii i urządzeń technicznych oraz odpowiedniej interakcji z klientem14. 
Bankowość elektroniczna opiera się na różnych formach pieniądza elektronicznego, 

rozumianego jako zespół środków techniczno-informatycznych, elektronicznych, 
magnetycznych oraz teletransmisji, pozwalających na obrót pieniężny bez wykorzystania 
pieniądza papierowego. Tak ujęte pojęcie ujawnia rolę, jaką odgrywa elektroniczna bankowość 
w obiegu pieniądza bezgotówkowego w tradycyjnych oraz nowoczesnych systemach rozliczeń 
międzybankowych jak również w relacji klient-bank15. 

Bankiem przodującym w rankingu aktywnych klientów na przestrzeni ostatnich 10 lat jest 
Bank PKO BP i Inteligo. Najczęściej wybieranymi bankami przez klientów po Banku PKO BP 
i Inteligo jest mBank, ING Bank Śląski, Bank Pekao, Santander BP i Alior Bank. Rozwój 
bankowości internetowej w Polsce warunkują ciągle rosnące potrzeby klientów i rozwój 
bankowości elektronicznej, która powoduje wzrost wartości banków dla akcjonariuszy.  

Bankowość elektroniczna i internetowa ma duży wpływ na dobrą opinię wizerunkową 
banku, który powinien propagować wiedzę o korzystaniu z elektronicznych usług bankowych 
oraz promować elektroniczny obrót. Wprowadzenie bankowości internetowej całkowicie 
zmieniło relacje między klientami a bankiem. Sprzedaż usług bankowych jest wygodna dla 
klientów, natomiast banki minimalizują w ten sposób koszty sprzedaży produktów bankowych, 
które są niższe niż przy obsłudze bezpośredniej.  

KANAŁY DYSTRYBUCJI USŁUG BANKOWYCH 
Usługi bankowe dla klientów realizowane są z wykorzystaniem odpowiednich kanałów 
dystrybucji, do których należą16: 
− kanały tradycyjne – stacjonarne, takie, które wykorzystują placówki banku jako 

główne miejsce kontaktu z bankiem. Kanał ten jest oparty na bezpośrednim kontakcie 
klientów z pracownikami banku (face to face); 

                                                      
13  Ibidem, art. 31. 
14  J. Grzywacz, Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, 2016, s.148. 
15  W. Chmielarz, System elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności, Wyższa Szkoła Ekonomiczno- 

Informatyczna w Warszawie, Warszawa 1999, s. 7. 
16  P. Niczyporuk, A. Talecka, Bankowość – podstawowe zagadnienia, Wyd. Temida, Białystok 2011, s. 198. 
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− kanały elektroniczne – bezkontaktowa forma realizacji usług ze swojej istoty stanowi 
innowację. Przy tym kanale dystrybucji pracownicy banku zastępowani są przez 
odpowiednie urządzenia oraz systemy informatyczne, natomiast wszelkie operacje są 
realizowane zdalnie bez potrzeby odwiedzania placówek banku. 
Nowoczesne kanały dystrybucji usług bankowych marginalizują znaczenie tradycyjnych 

kanałów dostępu, mających postać sieci oddziałów oraz mniejszych placówek na rzecz 
upowszechniania nowoczesnych alternatywnych kanałów komunikacji między bankiem  
a klientem. 

Oprócz powyższej klasyfikacji można wyróżnić następujące kanały dystrybucji usług 
bankowych; kanały klasyczne, nowoczesne i kanały pośrednie. Istotą kanałów bezpośrednich 
jest funkcjonowanie tylko dwóch ogniw procesu komunikacji bank-klient. Dotyczy to 
zdecydowanej większości produktów. Kiedy następuje włączenie instytucji nie bankowych do 
pośredniczenia między bankiem a jego klientem – dodatkowego ogniwa, ma miejsce wówczas 
dystrybucja pośrednia, co zostało przedstawione na rysunku nr 617. 

W przypadku elektronicznych kanałów dystrybucji, są one związane z rodzajem 
urządzenia wykorzystywanego przez klienta przy korzystaniu z usług banku. Warunkiem 
koniecznym do spełnienia, w celu zdobycia dostępu do elektronicznych usług bankowych, jest 
posiadanie odpowiedniego urządzenia, umożliwiającego kontakt z bankiem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2. Kanały dystrybucji produktów banku 
Źródło: W. Grzegorczyk, Marketing bankowy, Wy. Branta, Bydgoszcz-Łódź, 2004, s.169. 
 

                                                      
17  K. Korzeń, Bankowość elektroniczna… op. cit. s. 10. 
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Dostęp do niektórych urządzeń bankowości elektronicznej, zapewniają klientom banki, są 
to np. bankomaty, wpłatomaty, zaś  inne usługi są dostępne przez Internet. Ich cechą wspólną 
jest innowacyjność technologiczna i odejście od tradycyjnej papierowej formy nośników 
danych informacji, które kiedyś stanowiły podstawową formę komunikowania się 
z klientami18. Z bankowości elektronicznej korzystają klienci oraz same banki, które w wyniku 
jej wykorzystywania rozszerzyły swoją działalność na skalę międzynarodową19. 

Jak wyżej wspomniano, najbardziej rozpowszechnionymi kanałami dystrybucji usług 
bankowych zaliczanymi do bankowości elektronicznej są: bankomaty, systemy home-banking, 
bankowość telefoniczna oraz bankowość internetowa. Najważniejszym czynnikiem 
decydującym o ich popularności jest dość niski koszt transakcji. Nowe techniki dystrybucji 
usług bankowych obniżają koszty usług bankowych. 

Obecnie banki udostępniają swoim klientom nowoczesne kanały dystrybucji, gdyż bez 
nich nie są w stanie skutecznie konkurować na rynku. Klienci, ale również usługi bankowe, 
rozwój technologiczny wymuszają na bankach podejmowanie zmian i dostosowanie się do 
rozwoju bankowości elektronicznej20. 

Skuteczność dystrybucji usług bankowych stanowi jeden z czynników określających 
zdolności konkurencyjne banku. Składa się na nią wybór odpowiedniego modelu dostarczenia 
usług oraz sposób zarządzania poszczególnymi kanałami. Ważność dystrybucji dla 
konkurencyjności banku wynika z następujących czynników21: 
− model dostarczenia produktów i usług oraz sposób zarządzania poszczególnymi 

kanałami przesądza o poziomie efektywności operacyjnej banku; 
− wybór konkretnych kanałów dystrybucji oznacza skoncentrowanie się na obsłudze 

określonych segmentów rynku; 
− innowacyjne podejście do dystrybucji umożliwia zmianę relacji między bankiem 

a rynkiem w kierunku tworzenia otwartej architektury usługowej. 
Rozwiązania dystrybucyjne banków układają się w jeden z trzech podstawowych modeli: 

− model dystrybucji stacjonarnej22; 
− model dystrybucji multikanałowej23; 
− model dystrybucji wyłącznie elektronicznej. 

Szczególnie istotne dla banku jest prawidłowe dopasowanie kanału dystrybucji usług 
bankowych do oczekiwań jak też priorytetów docelowej grupy klientów banku24. 

                                                      
18  L. Orężnkiak, B. Pietrzak (red.), Bankowość na świecie i w Polsce: stan obecny i tendencje rozwojowe, 

Wyd. Olympus, Warszawa 2001, s. 267. 
19  T. Chojecki, G. Kotliński, Bankowość elektroniczna w działalności banku komercyjnego, [w:] A. Janc, A. 

Krymarys-Balcerzak (red.), Funkcjonowanie współczesnego banku, wyd. Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu, Poznań 2004, s. 103-104. 

20  P. Niczyporuk, A. Talecka, Bankowość – podstawowe zagadnienia, Wyd. Temida, Białystok 2011, s. 199. 
21  J. Pietrzak, Wpływ modelu dystrybucji na konkurencyjność, wyd. Bank i Kredyt 2002, nr 3, s. 35. 
22  Bricks and mortar – „cegły i zaprawa” – określenie podkreślające fizyczny (budowlany) aspekt dystrybucji 

stacjonarnej. 
23  Bricks and cricks – „cegły i mysz” – kombinacja dystrybucji stacjonarnej I elektronicznej. 
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Podstawowym wyzwaniem dla banków w zakresie strategii dystrybucji jest  przygotowanie 
w ramach modelu dystrybucji wielokanałowej takich sposobów kontaktowania się klienta 
z bankiem, aby użytkownik mógł zawierać transakcję z placówką w dowolnym czasie oraz 
dowolnym miejscu - w formie, która będzie najdogodniejsza dla klienta25. Innym modelem jest 
model dystrybucji wyłącznie elektronicznej. 

WNIOSKI 
1. Stosunkowo nowym zjawiskiem na rynku elektronicznych usług bankowych jest 

pojawienie się podmiotów w pełni wirtualnych, świadczących usługi finansowe tylko 
i wyłącznie za pomocą Internetu oraz nieposiadających żadnych oddziałów 
stacjonarnych, do których klient mógłby zgłosić się osobiście.  

2. Spośród wszystkich elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych,  
bankowość mobilna przynosi najwięcej korzyści, dla klienta.  Zalicza się do nich m.in. 
minimalizację czasu zlecenia dyspozycji i dowolności miejsca, z którego może być 
złożona (pod warunkiem dostępu do sieci). Wykorzystanie telefonu komórkowego do 
kontaktu z bankiem oznacza posługiwanie się najbardziej mobilnym urządzeniem do 
wymiany informacji. W bardzo szybkim tempie wzrasta globalnie liczba telefonów 
komórkowych przy jednoczesnym rozwoju stosowanej w nich technologii. 
Korzystanie z bankowości mobilnej jest standardem na skalę światową i jest 
postrzegane przez wiele banków jako nowoczesne i kompleksowe zaspokojenie 
potrzeby klientów. 

3. Warunkiem rozwoju usług bankowych, które w całości oparte są na technologii 
informacyjnej jest wzrost świadomości nie tylko klientów, a także kadr bankowych. 
Klientów nie trzeba przekonywać do słuszności zastosowanych metod, gdyż to właśnie 
kadra bankowa powinna  przełamywać opór i przekonać się do nowoczesnych technik 
sprzedaży usług bankowych.  
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BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA JAKO NOWOCZESNY KANAŁ 
DYSTRYBUCJI USŁUG BANKOWYCH 

 
Streszczenie 

Głównym celem bankowości elektronicznej jest ułatwienie wszystkim,  korzystającym z jej usług do 
szybkiego dostępu, możliwego dzięki nowoczesnym kanałom dystrybucji oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa w sieci. Rozwój technologii informatycznych jest  jedną z najważniejszych sił, które 
decydują o kształcie współczesnych systemów bankowych. Szybkie tempo życia powoduje,  
że bankowość elektroniczna i internetowa stały się najwygodniejsze dla klientów banków. Obecnie banki 
przeprowadzają badania, polegające na pomiarze i analizie ilości klientów internetowych oraz rodzajów 
usług, z jakich najczęściej korzystają. Dla banków stanowi to cenną wskazówkę oraz określa, jakie usługi 
należy rekomendować i wdrażać w  przyszłości. Usługi bankowości elektronicznej cechują się brakiem 
bezpośredniego kontaktu klienta z pracownikiem banku i całkowitym zautomatyzowaniem. 
Najważniejszym jest posiadanie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. 
 
 
 

ELECTRONIC BANKING AS A MODERN CHANNEL  
FOR DISTRIBUTION OF BANKING SERVICES 

 
Summary 

The main goal of electronic banking is to facilitate quick access to all users of its services, possible thanks 
to modern distribution channels, and to ensure online security. The development of information 
technology is one of the most important forces that shape modern banking systems. The fast pace of life 
makes electronic and internet banking the most convenient for bank customers. Currently, banks conduct 
research consisting in measuring and analyzing the number of internet customers and the types of 
services they most often use. It is a valuable hint for banks and determines which services should be 
recommended and implemented in the future. Electronic banking services are characterized by the lack of 
direct contact between the client and the bank's employee and complete automation. The most important 
thing is to have the right hardware and software. 
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ZASTOSOWANIE TAKSONOMETRII  
W DOBORZE KRYTERIÓW OCENIAJĄCYCH  

OFERTY W PRZETARGACH 
 
 

Klienci zainteresowani fotowoltaiką, dla których na podstawie ich potrzeb określono moc 
nominalną instalacji fotowoltaicznych, chcą podczas rozmów uzyskać informacje, które 
pozwolą im dokonać najlepszego wyboru w oparciu o relację ceny do jakości. Dotyczy to 
zarówno klientów budżetowych pragnących aby w tej cenie była to oferta najlepsza pod 
względem wybranych parametrów, jak również klientów premium, którzy skłonni są zapłacić 
więcej za produkt najwyższej klasy.  

W tym celu należy porównać ze sobą nie tylko ceny ofert, ale zawarte w nich moduły 
fotowoltaiczne, falowniki, czy gwarancje. Nie posiadając podstawowej wiedzy może to 
wyglądać jak próba przeprowadzenia porównania ofert na zakup samochodu gdzie określone 
zostały np. moc pojazdu – 140 KM i pojemność – 2000 cm3. Możemy otrzymać ofertę na 
samochód klasy premium, który będzie nawet kilkukrotnie droższy od podstawowych wersji 
aut z niższych segmentów. Aby móc realnie zweryfikować otrzymane oferty, klient powinien 
uszczegółowić specyfikację. 

Zatem oprócz ceny i gwarancji, które są biznesowymi decyzjami oferentów  
i producentów, pojawia się pytanie o parametry techniczne. W takich sytuacjach często 
stosowane są metody statystycznej analizy porównawczej, które pozwalają na1: 
− hierarchizację obiektów i ich zbiorów opisanych w wielowymiarowych przestrzeniach 

cech z punktu widzenia pewnej charakterystyki, 
− wyodrębnienie homogenicznych podzbiorów, zawierające obiekty podobne do siebie  

z punktu widzenia wyróżnionej cechy agregatowej, a jednocześnie niepodobne do 
obiektów tworzące pozostałe podzbiory, 

− wybór najbardziej diagnostycznych zmiennych oraz ocenę kierunku i wpływu jaki 
wywierają poszczególne zmienne, 

− automatyczną redukcję liczby zmiennych objaśniających w modelach regresji. 
Jednym z możliwych rozwiązań do zastosowania jest zastosowanie bardziej 

zaawansowanych metod taksonomicznych. Często aby nie tylko cena decydowała o wyborze 

                                                      
1  A. Zeliaś, Metody Statystyki Międzynarodowej, PWE Warszawa, 1998, s. 235 i następne. 
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uzupełnia się kryteria oceny o dodatkowe warunki, a wszystkim składowym nadaje się wagi 
i punkty.  

W praktyce często zachodzi potrzeba prowadzenia wielowariantowych analiz 
porównawczych. Problem doboru zmiennych diagnostycznych (w naszym przypadku 
parametrów technicznych) występuje nie tylko w statystycznej analizie porównawczej, ale 
również w taksonomii numerycznej, czy modelowaniu ekonometrycznym. Stawia to 
wymagania, aby zmienne diagnostyczne (kryteria oceny)2: 
− ujmowały najbardziej istotne właściwości analizowanych zjawisk i dokładnie je 

reprezentowały, 
− były prosto, jasno i ściśle zdefiniowane, 
− były ze sobą logicznie powiązane, 
− były bezpośrednio lub pośrednio mierzalne, 
− nie były wzajemnie wysoko skorelowane, 
− były wysoko skorelowane ze zmiennymi nie diagnostycznymi, 
− umożliwiały wzajemną kontrolę. 

W przetargach, czy porównaniach ofert, pierwszym i najważniejszym kryterium jest cena, 
którą porównuje się do oczekiwanej wartości (np. do przygotowanego wcześniej operatu) lub 
do otrzymanej najtańszej oferty. Kolejnymi zazwyczaj są gwarancje na montaż lub czas reakcji 
na zgłoszenie reklamacyjne. Następnie wybiera się któryś z parametrów technicznych. Całość 
sprowadza się do wzoru: 

 

𝑦 =  𝑎1
𝑥�𝑖1
𝑥𝑖1

+ 𝑎2
𝑥�𝑖2
𝑥𝑖2

+ ⋯  + 𝑎𝑗
𝑥�𝑖𝑗
𝑥𝑖𝑗

, �𝑖 = 1, … , 𝑘;
𝑗 = 1, … ,𝑚� 

 
gdzie y – ocena oferty 𝑥𝑖 względem punktu odniesienia, tj. najniżej lub najwyższej 

oczekiwanej wartości w danym kryterium z otrzymanych ofert, z zastosowaniem wagi 𝑎𝑗 dla 
każdego kryterium. 

Wybierając kolejne kryterium oceny, którym często są gwarancje na usługę montażu 
wyrażoną w miesiącach, bądź latach lub czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne określony  
w godzinach bądź dniach. Niestety, rzadko zwraca się uwagę na merytoryczność gwarancji, tj. 
co ona tak naprawdę obejmują, jakie są wyłączenia oraz kim są strony. Można dać gwarancje 
dłuższe niż oferuje branża, np. zamiast 5, czy 10 lat, zaoferować 15 lat, ale jej zakres oraz 
wyłączenia realnie sprowadzają się tylko do zastosowania ustawowej rękojmi. De facto po tym 
okresie czyni to tę gwarancję bezużyteczną, ale w ocenie klienta oferta uzyska dodatkowe 
punkty dające jej przewagę nad konkurencją. Podobnie może wyglądać gwarancja producenta 
modułów fotowoltaicznych, gdzie dla strony chińskiej, stroną nie jest klient (ostateczny 

                                                      
2  T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, 

Warszawa 1982, s. 60-61. 
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odbiorca i właściciel modułów), ale dystrybutor. Warto w takim przypadku zastosować system 
punktowy do oceny wartości przedstawionych gwarancji na usługę montażu, systemy 
montażowe, falowniki i moduły fotowoltaiczne.  

Najtrudniejszym do oceny i porównania są parametry techniczne falowników, modułów 
fotowoltaicznych i zastosowanych systemów bezpieczeństwa. Dobór zmiennych może 
powodować konieczność stosowania wielokryteriowej oceny przydatności zmiennych, którym 
trudno a priori określić wagi (znaczenia do oceny poszczególnych kryteriów).  

U podstaw procedur porządkowania liniowego leży konieczność rozróżnienia w zbiorze 
zmiennych diagnostycznych {𝑋} trzech podzbiorów: 
− {𝑋𝑆} – zawierającego stymulanty, czyli wysokie wartości są pożądane, 
− {𝑋𝐷} – zawierającego destymulanty, odwrotnie do symulant, oczekiwane są niskie 

wartości, 
− {𝑋𝑁} – zawierającego nominanty, oczekiwane są „normalne” poziomy zmiennych,  

a wszelkie odchylenia są zjawiskiem negatywnym dla charakterystyki agregatowej 
(w praktyce jest dość trudne ich stosowanie, ze względu na dodatkowe badania, które 
wyznaczą „normalny” poziom),  
oraz zakłada się, że nie zawiera zmiennych neutralnych (obojętnych) nie mającego 

merytorycznego związku ze zmienną objaśnianą. 
Charakter zmiennych określa się poprzez przesłanki merytoryczne (poza statystyczne), 

poprzez oceny ekspertów, a czasami także ex post. Współczynniki korelacji między 
stymulantami i desymulantami powinny być ujemne. 

Punktem wyjścia do porównawczej analizy części składowych przetargu jest zbiór jej 
elementów P1, P2, …, Pk, tworzących macierz:  

 

𝑋 =  �𝑥𝑖𝑗�  → ,𝑋 =  �
𝑋1
𝑋2
𝑋𝑘
� = �

𝑥11 𝑥12 𝑥1𝑚
𝑥21 𝑥22 𝑥2𝑚
𝑥𝑘1 𝑥𝑘2 𝑥𝑘𝑚

�  �𝑖 = 1, … ,𝑘;
𝑗 = 1, … ,𝑚�,   

 

przy czym przyjmuje się, że każdy element macierzy jest nieujemny, tzn. xij ≥ 0. Macierz 
informacji o zapisie podanym powyżej stanowi etap wstępny do prezentacji wielkości oraz 
kształtu prowadzenia analizy porównawczej.  

Kwestia doboru zmiennych diagnostycznych zawiera w sobie ich ważenie, gdzie sposoby 
ich określania oparte są na informacjach poza statystycznych, realizowanych metodą ocen 
ekspertów lub poprzez wykorzystanie informacji będących w analizowanym materiale 
statystycznym. Zazwyczaj współczynniki wagowe ustalane są arbitralnie i są to systemy wag 
stałych: 

𝑎𝑗 =
1
𝑚

 (𝑗 = 1, … ,𝑚), 
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choć lepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie tegoż współczynnika odwrotnie 
proporcjonalnie do błędu pomiaru zmiennych lub wprost proporcjonalnie do ich wariancji3: 

𝑎𝑗 =
𝑉𝑗

∑ 𝑉𝑗 𝑚
𝑗=1

 (𝑗 = 1, … ,𝑚). 

Prowadzenie badań polegających na wydzieleniu grup struktur podobnych wymaga 
zastosowania w kolejnym etapie analizy podanych poniżej formuł strukturalnego rachunku 
normalizacyjnego, które są stosowane w przetargach, jako kryterium weryfikujące badaną 
ofertę. Celem tego postępowania jest4: 
1. doprowadzenie cech różnoimiennych do wzajemnej porównywalności (postulat 

addytywności), 
2. ujednolicenia charakteru cech, przekształcając destymulanty w stymulanty lub 

odwrotnie (postulat jednolitej preferencji), 
3. wyeliminować z obliczeń wartości niedodatnie (postulat dodatności), 
4. zastąpić zróżnicowane zakresy zmienności poszczególnych cech zakresem stałych 

(postulat stałości rozstępu lub stałości wartości ekstremalnych). 
Ze wszystkich postulatów, postulat addytywności jest najważniejszy, bez którego nie jest 

możliwe wyznaczenie zmiennych syntetycznych. Procesy normalizujące można podzielić na: 
a) rangowanie, czyli zastąpienie zmiennych rangami porządkującymi rosnąco lub 

malejąco wartości, 
b) przekształcenia ilorazowe, takie jak: 

 

𝑞𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑚
𝑗=1

 𝑙𝑙𝑙 𝑞𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗
�̅�

 

czy 

𝑞𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑗�𝑥𝑖𝑗�
 𝑙𝑙𝑙 𝑞𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑚𝑗�𝑥𝑖𝑗�

 

c) standaryzację: 

𝑞𝑖𝑗 = �
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥�𝑗
𝑠𝑖

�
𝑝

 �𝑖 = 1, … ,𝑘;
𝑗 = 1, … ,𝑚�, 

gdzie s – dchylenie standardowe zmiennej, x ̃– punkt odniesienia, np. średnia 
arytmetyczna, p – wykładnik potęgowy p = 1 lub p = 2. 

Ujednolicenia zmiennych w przypadku występowania wartości ujemnych możemy 
dokonać poprzez przekształcenie: 

                                                          𝑥𝑖𝑗` =  �
𝑥𝑖𝑗  𝑑𝑙𝑎 𝑋 ∈  {𝑋𝑆}
−𝑥𝑖𝑗𝑑𝑙𝑎 𝑋 ∈  {𝑋𝑑} �𝑖 = 1, … ,𝑘;

𝑗 = 1, … ,𝑚�,  

                                                      
3  R. Klóska, R. Czyżycki, Wybrane zagadnienia ze statystyki, Economicus, Szczecin 2008, s. 78. 
4  A. Zeliaś, Metody Statystyki Międzynarodowej, PWE, Warszawa 1998. 
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gdzie {𝑋𝑆} – to zbiór sytmulant, {𝑋𝐷} – to zbiór destymulant.  
Ostatnie przekształcenie w procesie normalizacji ma na celu wyeliminowanie wartości 

niedodatnich poprzez zastosowanie wzoru:5 

𝑥`` =  �
𝑥𝑖𝑗` , 𝑔𝑑𝑦 𝑚𝑖𝑚𝑖𝑗�𝑥𝑖𝑗` � > 0
𝑥𝑖𝑗` +  𝛿,𝑔𝑑𝑦 𝑚𝑖𝑚𝑖𝑗�𝑥𝑖𝑗` � ≤ 0

�𝑖 = 1, … ,𝑘;
𝑗 = 1, … ,𝑚� 

gdzie stałą 𝛿 wyznacza się ze wzoru: 

𝛿 =  − 𝑚𝑖𝑚𝑖𝑗 �𝑥𝑖𝑗` � +  
1
5

 𝑠𝑥` , 

przy czym 𝑚𝑖𝑚𝑖𝑗 �𝑥𝑖𝑗` � to wartość minimalna całej macierzy danych znormalizowanych 
(a nie tylko danej zmiennej), 𝑠𝑥` jest odchyleniem standardowym obliczonym ze wszystkich 
elementów tej macierzy.  

Dzięki temu zabiegowi wszystkie wartości są nieujemne, a składnik 𝛿 przesuwa 
wszystkie zmienne w górę o jednakową wartość, przez co zachowane zostają wzajemne relacje 
między poszczególnymi zmiennymi. 

Unormowane wartości 𝑞𝑖𝑗, zwane często wskaźnikami struktury tworzą macierz: 

𝑄 =  �
𝑄1
𝑄2
𝑄𝑘
� = �

𝑞11 𝑞12 𝑞1𝑚
𝑞21 𝑞22 𝑞2𝑚
𝑞𝑘1 𝑞𝑘2 𝑞𝑘𝑚

�  �𝑖 = 1, … ,𝑘;
𝑗 = 1, … ,𝑚� 

We wszystkich analizach porównawczych miary odległości powinny mieć umowną 
górną granicę, której osiągnięcie oznacza, iż porównywane komponenty, struktury są zupełnie 
niepodobne. Najbardziej korzystna do interpretacji jest sytuacja, gdy górna granica nie 
przekracza 1, ale niektóre miary podobieństw nie spełniają tego warunku. 

Istotne jest zastosowanie adekwatności mierników do charakteru badanych zmiennych. 
Wszystkie miary podobieństwa można podzielić na dwie grupy:  
− opartych na absolutnych różnicach indywidualnych, 
− opartych na względnych różnicach indywidulanych. 

Do grona pierwszych możemy zaliczyć metryczny miernik odległości Minkowskiego6: 

𝑑𝑖 = �
1
𝑚
��𝑞𝑖𝑗 − 𝑞𝑜𝑗�

𝑝
𝑚

𝑗=1

�

1
𝑝

 

                                                      
5  T. Grabiński, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk gospodarczych, AE w 

Krakowie, seria specjalna: „Monografie” nr 61, Kraków, 1984, s. 21. 
6  A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006, s. 58. 
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Miernikiem struktury opierającym się na relatywnych różnicach indywidualnych 
wskaźników jest współczynnik dywergencji Clarka, polecany w sytuacjach, gdy uznaje się za 
wskazane przypisanie większej wagi danej różnicy uzyskanej z mniejszych elementów 𝑞𝑖𝑗 niż 
tej samej różnicy otrzymanej z elementów większych: 

𝑑𝑖 = �
1
𝑚
��

𝑞𝑖𝑗 − 𝑞𝑜𝑗
𝑞𝑖𝑗 + 𝑞𝑜𝑗

�
2𝑚

𝑗=1

�

1/2

 

Gdzie 𝑞𝑙𝑗 to znormalizowane współrzędne obiektu modelowego (wzorca lub antywzorca) 
i możne je określić na podstawie ocen ekspertów lub danych empirycznych. W tej ostatniej 
metodzie, gdy mamy w zbiorze stymulanty i destymulanty współrzędne obiektu modelowego 
wyznacza się na podstawie: 

𝑞𝑜𝑗 =  �
𝑚𝑎𝑥𝑖�𝑞𝑖𝑗�           𝑑𝑙𝑎 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑙,
𝑚𝑖𝑚𝑖�𝑞𝑖𝑗�    𝑑𝑙𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑦𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑙

. 

Formuły agregacji zmiennych można podzielić na: 
− bezwzorcowe, uśredniające znormalizowane wartości 𝑞𝑖𝑗 z uwzględnieniem przyjętych 

współczynników wagowych 𝑎𝑗 i odpowiadają one różnym wartościom przeciętnym, 
np. średniej arytmetycznej, średniej geometrycznej, czy średniej harmonijnej, 

− wzorcowych, polegających na wyznaczeniu odległości poszczególnych obiektów od 
obiektu modelowego. Stosowane są już wcześniej przestawione formuły: odległości 
Minkowskiego, która dla p = 1  daje odległość miejską, a dla p = 2 odległość Euklidesa 
lub odległość Clarka (współczynnik dywergencji).  
Otrzymane wartości zmiennej syntetycznej 𝑑𝑖 pozwalają uporządkować liniowo od 

najbliżej położonego obiektu do najdalej położonego do wzorca (także mogą to być najlepsze 
wartości zmiennych diagnostycznych lub w przypadku antywzorca najdalej od niego 
położonych). Uzyskuje się je dla i-tego obiektu za pomocą: 

𝑑𝑖` =  
𝑑𝑖
‖𝐷‖

 (𝑖 =  1, … ,𝑘), 

gdzie ‖𝐷‖ jest normą zmiennej syntetycznej i może przyjąć jedną z następujących 
wartości7:  
− maksymalnej wartości zmienne D ‖𝐷‖ =  𝑚𝑎𝑥𝑖{𝑑𝑖}, 
− statystycznej wartości maksymalnej ‖𝐷‖ =  �̅� + 2𝑠𝑑 , gdzie �̅� i 𝑠𝑑 to średnia 

arytmetyczna i odchylenie standardowe zmiennej syntetycznej, 
− sumę wartości ‖𝐷‖ =  ∑ 𝑑𝑖𝑛

𝑖=1 , 
− rozstęp ‖𝐷‖ =  𝑚𝑎𝑥𝑖{𝑑𝑖} −  𝑚𝑖𝑚{𝑑𝑖} . 

                                                      
7  M. Abrahamowicz, K, Ząjąc, Metoda ważenia zmiennych w taksonomii numerycznej i procedurach 

porządkowania liniowego. [w:] „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” nr 328 (1986), s. 17. 
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Powyższe mierniki mają różne kierunki preferencji w zależności od przyjętego obiektu 
modelowego. Dlatego aby zachować jednolity kierunek preferencji dla uzyskanych mierników 
można zastosować przekształcenie: 

𝑑𝑖`` = 1 −  𝑑𝑖`  (𝑖 =  1, … ,𝑘). 

Rezultatem mierniki bliskie 1 będą świadczyć o wysokim poziomie, zbliżonym do 
wzorca, a wartości bliskie 0 o niskim poziomie zbliżenia do wzorca. 

Wracają do omawianego kryterium oceny ofert, tj. parametrów techniczne falowników, 
modułów fotowoltaicznych i zastosowanych systemów bezpieczeństwa -  dobór falowników 
i zabezpieczeń wymaga konkretnej mocy instalacji fotowoltaicznej. Moduły fotowoltaiczne 
można zweryfikować wg ich cech jednostkowych bez odnoszenia się do konkretnej mocy 
instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu zastosowanie metody taksonometrycznej jest 
uniwersalne. 

Dalsze rozważania będą oparte o przykład empiryczny.  
Do porównania wybrane zostały moduły fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 

320Wp, max. długości 1,79 cm, jednostronne, które zestawione są w tabeli poniżej: 
 

Tabela 1. Zestawienie modułów fotowoltaicznych, dane techniczne spisane z kart produktów 

 

 

 

 

 

 

’ 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kart technicznych producentów 
 

Kolejność została wyznaczona wg ich mocy, ponieważ często oczekuje się, że mocniejsze 
panele będą lepsze od paneli o mniejszej mocy. Drukiem wytłuszczonym zaznaczone jest 
najlepszy parametr w danej w danej grupie. Będzie też on odniesieniem do wzorca lub 
antywzorca w dalszej analizie. 

LP Nazwa Moc
Moc 
początkowa

Moc po 25 
latach Wydajność 

Współczynnik 
temp. P(MPP)

Współczynnik 
temp. U(OC)

Napięcie przy 
obwodzie 
otwartym U(OC)U

Obciążenie 
statyczne

Obciążenie 
dynamiczne Gwarancja

miara Wp Wp % % % % V Pa Pa lat
1 Hyundai -HiE-S390VG 390 382,20 0,53 19,90 -0,34 -0,27 46,30 5400 2400 20
2 LG NeON2 LG380Q1C-V5 380 372,40 0,32 21,70 -0,30 -0,24 42,80 6000 5400 25
3 SunPro Power G9 SP370-120M 370 362,60 0,48 20,30 -0,37 -0,29 40,90 8000 8000 30
4 Longi LR4-60-HI-H 370 370 362,60 0,54 20,30 -0,35 -0,27 40,90 5400 2400 12
5 Selfa SV120M.3.2-370 370 358,90 0,56 20,30 -0,36 -0,31 40,90 5400 3800 15
6 REC360AA 360 352,80 0,24 20,60 -0,26 -0,24 44,10 7000 4000 25
7 LG NeON2 LG360N1C-N5 360 352,80 0,32 20,80 -0,34 -0,26 41,60 6000 5400 25
8 Longi LR4-60-HI-H 360 360 352,80 0,54 19,80 -0,35 -0,27 40,50 5400 2400 12
9 Selfa SV120M.2.2-360 360 352,80 0,60 19,70 -0,36 -0,31 40,50 5400 3800 15

10 SunPro Power G7 SP355-120M 355 347,90 0,48 19,20 -0,35 -0,26 41,10 8000 8000 30
11 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 355 347,90 0,52 19,80 -0,35 -0,27 40,95 5400 3600 25
12 LG NeON2 LG350N1K-V5 350 343,00 0,32 19,80 -0,36 -0,27 41,20 6000 5400 25
13 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 340 333,20 0,52 19,00 -0,35 -0,27 40,70 5400 3600 12
14 SunPro Power G6 SP330-120M 330 323,40 0,48 19,74 -0,39 -0,29 40,40 8000 8000 30
15 REC N-Peak REC325NP 325 318,50 0,48 19,50 -0,35 -0,27 41,00 7000 2400 20
16 Selfa SV60M.2.1-320 320 313,60 0,60 19,10 -0,37 -0,28 40,60 5400 3800 15

średnia 348,59 0,47 19,97 -0,35 -0,27 41,53 6200,00 4525,00 21,00
odchylenie standardowe 18,20 0,11 0,67 0,03 0,02 1,54 1007,47 1938,91 6,50
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Producenci w kartach technicznych i broszurach wyszczególniają te paramenty 
techniczne, które ich zdaniem świadczą o przewadze konkurencyjnej. Z tego względu zostały 
wybrane następujące dane: 

1. moc początkowa – różni się ona od mocy nominalnej i zazwyczaj jest ona niższa o 
ok. 2%, 

2. moc po 25 latach – producenci gwarantują, że po 25 latach wydajność modułów 
nie spadnie poniżej podanej % wartości w stosunku do mocy nominalnej,  

3. wydajność – określa % przetworzenia światła w energię elektryczną, 
4. współczynnik temperaturowy P(MPP) i U(OC) – określają spadek wydajności 

modułów wraz ze wzrostem temperatury o 1stopień, 
5. Napięcie przy obwodzie otwartym U(OC)U wraz ze współczynnikiem temp. 

U(OC) pozwalają na obliczenie wartości napięć generowanych przez panel 
w warunkach skrajnych. Te współczynniki wraz maksymalną dopuszczalną 
wartością napięcia na wejściu falownika określają dopuszczalną liczby modułów 
w stringu połączonych szeregowo przy uwzględnieniu MPPT falownika 
(minimalna i maksymalna),  

6. Obciążenie statyczne (na śnieg), 
7. Obciążenie dynamiczne (na wiatr), 
8. Gwarancja. 

 

Tabela 2. Kolejność modułów fotowoltaicznych wg mocy Wp po 25 latach 

LP Nazwa Moc 
Wp 

Moc po 25 latach 
Wp 

Początkowa 
kolejność 

1 LG NeON2 LG380Q1C-V5 380 342,30 2 
2 REC360AA 360 331,20 6 
3 Hyundai -HiE-S390VG 390 330,72 1 
4 LG NeON2 LG360N1C-N5 360 324,29 7 
5 SunPro Power G9 SP370-120M 370 318,20 3 
6 LG NeON2 LG350N1K-V5 350 315,28 12 
7 Longi LR4-60-HI-H 370 370 312,65 4 
8 Selfa SV120M.3.2-370 370 307,10 5 
9 SunPro Power G7 SP355-120M 355 305,30 10 
10 Longi LR4-60-HI-H 360 360 304,20 8 
11 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 355 301,75 11 
12 Selfa SV120M.2.2-360 360 298,80 9 
13 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 340 289,00 13 
14 SunPro Power G6 SP330-120M 330 283,80 14 
15 REC N-Peak REC325NP 325 279,50 15 
16 Selfa SV60M.2.1-320 320 265,60 16 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 2 przedstawia zmianę kolejności w mocy modułów w Wp po 25 latach. 
Zdecydowanie do góry przesuwają się produkty premium LG i REC, a tracą miejsca Hyundai, 
Lonigi, SunPro i Selfa. Panele poniżej 350 Wp pozostały najsłabszymi i od 13 miejsca 
kolejność pozostała ta sama. Możemy założyć, że modułu fotowoltaiczne klasy premium 
powinny w wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej przedstawionych w Tabeli 1 
awansować ze względu na badane parametry techniczne.  

Korzystając z arkusza kalkulacyjnego ustandaryzowane zostały zmienne modułów 
fotowoltaicznych. Następnie wg etapów przedstawionych w części teoretycznej za pomocą 
metrycznego miernika odległości Minkowskiego i współczynnika dywergencji Clarka 
pozwoliły uporządkować liniowo od najbliżej położonego modułu fotowoltaicznego do 
najdalej położonego do wzorca (czyli najlepszych wartości poszczególnych parametrów 
technicznych lub w przypadku antywzorca najdalej od niego położonych). Rezultatem wartości 
bliskie 1 będą świadczyć o wysokim poziomie, zbliżonym do wzorca, a wartości bliskie 0 o 
niskim poziomie zbliżenia do wzorca.  

Wyniki przedstawiają poniższe tabele, gdzie pierwsza dotyczy miernika odległości 
Minkowskiego (odległość Euklidesa), a druga współczynnika dywergencji Clarka. Pod każdą 
tabelą jest krótkie omówienie otrzymanych wyników. 
 

Tabela 3. Dopasowanie modułów fotowoltaicznych przy pomocy odległości Euklidesa 

LP moduł Miernik odległości Minkowskiego 

1 REC360AA 0,955 
2 LG NeON2 LG380Q1C-V5 0,916 
3 Hyundai -HiE-S390VG 0,909 
4 LG NeON2 LG360N1C-N5 0,908 
5 SunPro Power G9 SP370-120M 0,902 
6 LG NeON2 LG350N1K-V5 0,898 
7 SunPro Power G7 SP355-120M 0,897 
8 Longi LR4-60-HI-H 370 0,893 
9 Selfa SV120M.3.2-370 0,892 

10 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 0,891 
11 SunPro Power G6 SP330-120M 0,888 
12 Selfa SV120M.2.2-360 0,887 
13 REC N-Peak REC325NP 0,886 
14 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 0,883 
15 Longi LR4-60-HI-H 360 0,880 
16 Selfa SV60M.2.1-320 0,874 

Źródło: opracowanie własne. 
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Najbliższy wzorca na bazie badanych modułów fotowoltaicznych okazał się norweski 
REC 360AA, kolejnym jest najmocniejszy z LG, a początkowy lider Hyundai zamyka podium. 
Drugi produkt norweskiej firmy, który pozycjonowany jest na pograniczu klasy premium  
i średniej znalazł się dopiero na 13 miejscu. Wysoko uplasowały się pozostałe panel LG. 
Najsłabiej wypadła polska Selfa o mocy 320 Wp. Pozostałe Selfy zajęły miejsca także  
w drugiej połowie tabeli. Cechą charakterystyczną jest, że panele o większej mocy nominalnej 
wyprzedzały moduły o niższej mocy w ramach tych samych producentów (w każdym 
przypadku).  

 

Tabela 4. Dopasowanie modułów fotowoltaicznych przy pomocy współczynnika dywergencji Clarka 

LP moduł współczynnik Clarka 

1 REC360AA 0,979 
2 LG NeON2 LG380Q1C-V5 0,976 
3 LG NeON2 LG360N1C-N5 0,970 
4 LG NeON2 LG350N1K-V5 0,960 
5 SunPro Power G7 SP355-120M 0,955 
6 SunPro Power G9 SP370-120M 0,949 
7 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 0,945 
8 Hyundai -HiE-S390VG 0,932 
9 Longi LR4-60-HI-H 370 0,929 
10 Longi LR4-60-HI-H 360 0,927 
11 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 0,925 
12 SunPro Power G6 SP330-120M 0,894 
13 REC N-Peak REC325NP 0,768 
14 Selfa SV120M.3.2-370 0,763 
15 Selfa SV120M.2.2-360 0,759 
16 Selfa SV60M.2.1-320 0,378 

Źródło: opracowanie własne 

Tu także zwycięzcą okazał się REC 360AA, ale różnica względem całej grupy paneli LG 
już nie jest taka zdecydowana. Mamy też konsolidację po producentach. Moduły LG, Longi, 
Selfa znajdują się jedne po drugim. Ponadto współczynnik lepiej oddaje różnicę paneli 
klasyfikowanych jako premium. Najmocniejszy panel w tym zestawieni, tj. Hyundai spadł na 8 
miejsce i zamyka pierwszą połowę. Longi także jest w drugiej połowie tabeli. Stawkę 
zamykają moduły fotowoltaiczne polskiej Selfy, gdzie najsłabsza z nich najmocniej odstaje od 
wzorca. W tej analizie porównawczej już nie ma sytuacji, aby moduły fotowoltaiczne tego 
samego producenta o wyższej mocy nominalnej były wyżej sklasyfikowane w stosunku do 
paneli o niższej mocy. 
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W przypadku współczynnika dywergencji Clarka relatywne różnice w parametrach 
technicznych mają większe znaczenie w porównaniu z odległością Euklidesa (miernikiem 
odległości Minkowskiego). 

Kolejnym parametrem, który często wybierany jest jako jedno z kryterium są gwarancje. 
Okres trwania gwarancji nie wpływa na parametry techniczne, a jest decyzją biznesową 
producentów. 

Gdyby kierować się okresem jej trwania to kolejność paneli kształtowałaby się 
następująco: 

Tabela 5. Gwarancje modułów fotowoltaicznych 

LP moduł lat do max 
wartości 

powyżej 25 
lat 

od 12 lat 
max pkt 

1 SunPro Power G9 SP370-120M 30 1,00 1,00 1,00 
2 SunPro Power G7 SP355-120M 30 1,00 1,00 1,00 
3 SunPro Power G6 SP330-120M 30 1,00 1,00 1,00 
4 LG NeON2 LG380Q1C-V5 25 0,83 1,00 1,00 
5 LG NeON2 LG360N1C-N5 25 0,83 1,00 1,00 
6 LG NeON2 LG350N1K-V5 25 0,83 1,00 1,00 
7 REC360AA 25 0,83 1,00 1,00 
8 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 25 0,83 1,00 1,00 
9 REC N-Peak REC325NP 20 0,67 0,67 1,00 
10 Hyundai -HiE-S390VG 20 0,67 0,67 1,00 
11 Selfa SV120M.3.2-370 15 0,50 0,50 1,00 
12 Selfa SV120M.2.2-360 15 0,50 0,50 1,00 
13 Selfa SV60M.2.1-320 15 0,50 0,50 1,00 
14 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 12 0,40 0,40 1,00 
15 Longi LR4-60-HI-H 370 12 0,40 0,40 1,00 
16 Longi LR4-60-HI-H 360 12 0,40 0,40 1,00 

Źródło: opracowanie własne 

Najmocniejszy Hyundai jest dopiero 10 na liście, a wszystkie SunPro zajęły miejsca na 
podium. Listę zamykają Longi, które pod względem mocy były w pierwszej połowie tabeli,  
a zwycięzca z badań parametrów technicznych REC 360AA jest dopiero siódmy.  
W przetargach oblaci zestawiają wartość danego parametru względem najwyższej, np. lata 
gwarancji (stymulanty) lub najniższej np. ceny (destymulanty) i przedstawiają otrzymany 
wynik w przedziale 0-1 i mnożą przez ilość punktów przewidzianą dla tej kategorii.  

Kolejne kolumny w Tabeli 5 przedstawiają wagę do wartości najdłuższej gwarancji, dla 
gwarancji nie niższej niż 25 lat i dla gwarancji nie niższej niż 12 lat. W ostatnim przypadku o 
wyniku będą decydowały inne kryteria, np. tylko cena lub cena i parametr techniczny. 
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Ponadto zakładamy dodatkowe warunki przetargowe, które mają na celu porównanie 
cenowe modułów fotowoltaicznych przy ceteris paribus: tj.: 

a. określony został konkretny model falownika, który mają tę samą cenę w każdego 
oferenta (np. wymóg przetargu, aby zastosować konkretne rozwiązanie), 

b. do przetargu przystąpili oferenci dający takie same gwarancje na swoją usługę i czas 
reakcji (różnica w gwarancji paneli), 

c. panele monokrystaliczne, o mocy nie mniejszej niż 320Wp, max. długości 1,79 cm, 
jednostronne (zakładamy, że każdy oferent oferuje jeden rodzaj modułu 
fotowoltaicznego, czyli mamy 16 oferentów i 16 ofert), 

d. moc instalacji fotowoltaicznej max. 10 kWp, (wartość ofert – opracowanie własne na 
bazie dostępnych informacji w Internecie). 

Poniżej w Tabeli 6 przedstawione zostały moduły fotowoltaiczne według kolejności 
zaproponowanych cen. Ceny są podane netto, pozwoli to uniknąć różnych stawek VAT, które 
dopuszcza ustawa, a także do obliczania zysku nie będzie miała znaczenia stawka VAT za 
energię elektryczną.  

Następnie współczynnik do najniższej ceny, zysk po 25 latach, zakładający średnioroczny 
6% wzrost cen energii w tym okresie oraz uwzględniający spadek wydajności poszczególnych 
modułów w latach zgodnie z kartami technicznymi i Tabelą nr 2, współczynnik względem 
maksymalnego zysku oraz zwrot z inwestycji ROI za okres 25 lat i współczynnik  
dla ROI.  

Oczywiście zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów p.z.p. (art. 91 ust. 2 p.z.p.) 
kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 
zamówienia, w szczególności, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty 
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty 
eksploatacji. 

Art. 91 ust. 2a ogranicza sposobność wykorzystywania tylko cenowego kryterium. 
Zgodnie z treścią wskazanego przepisu, kryterium ceny może być zastosowane, jako jedyne 
kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma 
ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2 (licytacja elektroniczna),  
a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo 
wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione  
w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone na etapie korzystania z przedmiotu 
zamówienia. 

Niemniej jednak teoretycznie można rozważyć scenariusze, gdzie mogą swobodniej 
kształtować kryteria doboru parametrów do przetargu, w których zmniejszające wpływ ceny są 
inne parametry finansowe właśnie jak zysk z inwestycji, czy ROI.  
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Tabela 6. Zestawienie modułów fotowoltaicznych wg przedstawionych ofert w przetargu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

Z Tabeli 6 wynika, że najlepszą cenę zaoferował oferent z modułami fotowoltaicznymi 
Longi LR4-60-Hi-H 360, największy zysk przyniosą panele LG NeON2 LG380Q1C-V5,  
a najlepszy ROI mają panele Longi LR4-60-Hi-H 360. Czy i ile razy wygra oferent, który 
zaoferował najniższą cenę? Na ile inne parametry mogą zaważyć na zmianie zwycięzcy oraz 
czy stosując wcześniej podane mierniki odległości otrzyma się tego samego zwycięzcę? 
Poniżej założenia do przetargów – maksymalna ilość to 30 punktów: 

1) tylko cena,  
2) cena 60%, gwarancja 40%: 

a. gwarancja do wartości max, 
b. gwarancja max dla 25 lat i więcej, 
c. inne proporcje ceny i gwarancji. 

3) cena 50%, gwarancja 10%, parametr techniczny 40% (do analizy zostaną 
wykorzystane dwa pierwsze parametry techniczne): 

a. gwarancja do wartości max, roczny spadek wydajności modułu w %, 
b. gwarancja max dla 25 lat i więcej, roczny spadek wydajności modułu w %, 
c. gwarancja do wartości max, wydajność modułu w %, 
d. gwarancja max dla 25 lat i więcej, wydajność modułu w % 

4) cena i zysk po 25 latach po 50%,  
5) cena 50%, ogół parametrów technicznych 50%: 

a. miernik odległości Minkowskiego, 
b. współczynnik dywergencji Clarka, 

6) cena 50%, gwarancja 10%, ogół parametrów technicznych 40%: 
a. gwarancja do wartości max, miernik odległości Minkowskiego, 
b. gwarancja do wartości max, wydajność modułu w %, współczynnik 

dywergencji Clarka, 

LP Nazwa cena netto współczynnikzysk po 25 latach współczynnik ROI współczynnik
1 Longi LR4-60-HI-H 360 38 880,00      1,000 261 990,41        0,920 6,738 0,975
2 Longi LR4-60-HI-H 370 39 960,00      0,973 276 285,90        0,970 6,914 1,000
3 SunPro Power G6 SP330-120M 40 590,00      0,958 276 999,69        0,973 6,824 0,987
4 Selfa SV60M.2.1-320 40 672,00      0,956 276 795,16        0,972 6,806 0,984
5 SunPro Power G9 SP370-120M 40 959,00      0,949 279 517,87        0,982 6,824 0,987
6 SunPro Power G7 SP355-120M 41 748,00      0,931 278 118,88        0,977 6,662 0,964
7 Selfa SV120M.3.2-370 41 958,00      0,927 278 748,35        0,979 6,644 0,961
8 Selfa SV120M.2.2-360 42 768,00      0,909 271 214,62        0,952 6,342 0,917
9 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 44 370,00      0,876 273 601,99        0,961 6,166 0,892

10 Hyundai -HiE-S390VG 44 730,00      0,869 274 755,40        0,965 6,143 0,888
11 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 45 724,00      0,850 275 821,89        0,969 6,032 0,872
12 REC N-Peak REC325NP 45 825,00      0,848 272 352,11        0,956 5,943 0,860
13 REC360AA 48 600,00      0,800 282 295,64        0,991 5,809 0,840
14 LG NeON2 LG360N1C-N5 51 516,00      0,755 280 139,34        0,984 5,438 0,786
15 LG NeON2 LG350N1K-V5 52 920,00      0,735 282 445,01        0,992 5,337 0,772
16 LG NeON2 LG380Q1C-V5 60 268,00      0,645 284 750,68        1,000 4,725 0,683

średnia 45 093,00      276 614,56        
odchylenie standardowe 5 561,98        5 212,83             
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7) osoba zamożna, chce wybrać najlepsze panele, uwzględniając cenę, zysk po 25 latach 
(50%), średni spadek wydajności, wydajność paneli, odporność na wiatr (40%)  
i gwarancję (10%).  
Wszystkie warianty w ostatecznym rozrachunku będą oparte o wzór: 

𝑦 =  𝑎𝑗
𝑥𝑖𝑗
𝑥�𝑖0

, 

gdzie 𝑥�𝑖0 – oczekiwana wartość najbliższa wzorcowi, 𝑥𝑖𝑗 – wartość badanego składnika,  
𝑎𝑗 – waga składnika. 
 

Ad. 1 – tylko cena: 
Jeżeli jedynym kryterium wyboru w przetargu, czy porównaniu ofertowym będzie cena 

(100%), to zwycięży oferent Longi LR4-60-HI-H 360, który w badaniu ogółu parametrów 
technicznych zaproponował moduł fotowoltaiczny plasujący się 15 i 10 miejscu (za każdym 
razem pierwszy wynik będzie oznaczał odległość od wzorca na podstawie miernika odległości 
Minkowskiego, a drugi wynik współczynnik dywergencji Clarka). Ostatnie miejsca zajmują 
panele klasy premium. 
 

Ad. 2a – cena 60%, gwarancja 40% (gwarancja do wartości max): 
Wynik przetargu przedstawia tabela 7. 

 

Tabela 7. Zestawienie modułów wg określonego w tym wariancie kryterium w przetargu  

LP Nazwa 
Wynik wg przyjętego  

w tym wariancie 
kryterium 

Zastosowanie  
miernika odległości 

Minkowskiego 

Pozycja 
uwzgl. 

miernik 
1 SunPro Power G6 SP330-120M 29,242 30,000 1 
2 SunPro Power G9 SP370-120M 29,086 29,947 2 
3 SunPro Power G7 SP355-120M 28,763 29,833 3 
4 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 25,306 29,082 4 
5 REC360AA 24,400 28,715 6 
6 Hyundai -HiE-S390VG 23,646 28,746 5 
7 LG NeON2 LG360N1C-N5 23,585 28,324 10 
8 REC N-Peak REC325NP 23,272 28,652 7 
9 LG NeON2 LG350N1K-V5 23,224 28,132 12 
10 Selfa SV60M.2.1-320 23,207 28,366 8 
11 Longi LR4-60-HI-H 360 22,800 28,036 13 
12 Selfa SV120M.3.2-370 22,680 28,332 9 
13 Selfa SV120M.2.2-360 22,364 28,302 11 
14 Longi LR4-60-HI-H 370 22,314 28,031 14 
15 LG NeON2 LG380Q1C-V5 21,612 27,106 16 
16 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 20,573 27,899 15 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z przedstawionego zestawienia wpływ kryterium gwarancji znacząco zmienia wynik 
przetargu. Wygrywa oferent SunPro Power G6 SP330-120M (11 i 12 miejsce w badaniu ogółu 
parametrów technicznych), następne miejsca zajmują oferenci tego samego produktu, ale 
przegrywają bezpośrednią rywalizację ceną.  

Zwycięzca z pierwszego porównania zajął dopiero 11 miejsce. Przy zastosowaniu 
odległości Euklidesa (miernik odległości Minkowskiego), także pierwsze cztery pozycje nie 
ulegają zmianie, przy czym widoczne jest mniejszy rozstęp w uzyskanych wynikach. 
 

Ad. 2b – cena 60%, gwarancja 40% (b. gwarancja max dla 25 lat i więcej): 
Wynik przetargu przedstawia Tabela 8. 

Tabela 8. Zestawienie modułów wg określonego w tym wariancie kryterim w przetargu  

LP Nazwa 
Wynik wg przyjętego w 

tym wariancie 
kryterium 

Zastosowanie 
miernika odległości 

Minkowskiego 

Pozycja 
uwzgl. 

miernik 
1 SunPro Power G6 SP330-120M 29,242 30,000 1 
2 SunPro Power G9 SP370-120M 29,086 29,947 2 
3 SunPro Power G7 SP355-120M 28,763 29,833 3 
4 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 27,306 29,082 4 
5 REC360AA 26,400 28,715 6 
6 LG NeON2 LG360N1C-N5 25,585 28,324 10 
7 LG NeON2 LG350N1K-V5 25,224 28,132 12 
8 Hyundai -HiE-S390VG 23,646 28,746 5 
9 LG NeON2 LG380Q1C-V5 23,612 27,106 16 
10 REC N-Peak REC325NP 23,272 28,652 7 
11 Selfa SV60M.2.1-320 23,207 28,366 8 
12 Longi LR4-60-HI-H 360 22,800 28,036 13 
13 Selfa SV120M.3.2-370 22,680 28,332 9 
14 Selfa SV120M.2.2-360 22,364 28,302 11 
15 Longi LR4-60-HI-H 370 22,314 28,031 14 
16 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 20,573 27,899 15 

Źródło: opracowanie własne 
 

Jedyną zmianę jaką wprowadziła zmiana w kryterium dotyczącym gwarancji, to wyższe 
lokaty paneli LG i dalszy spadek zajmowanych miejsc oferentów modułów fotowoltaicznych 
Longi.  

Zastosowanie metody unormowania zmiennych i wyznaczenie odległości od wzorca w 
tym przypadku pozostanie takie samo jak w wariancie 2a., co tym bardziej uwidacznia 
rozbieżności między zastosowanymi kryteriami, choć z punkty widzenia rozstrzygnięcia 
przetargu nie ma to większego znaczenia. 
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Ad. 2c – inne proporcje ceny i gwarancji: 
Jeżeli za gwarancję powyższej 10 lat będzie komplet punktów, to o zwycięstwie będzie 

decydować tylko cena, czyli ma zastosowani rozwiązanie nr 1. Podniesienie wagi gwarancji 
powyżej 6,6% zmienia zwycięzcę z Longi LR4-60-HI-H 360 na SunPro Power G6 SP330-
120M, czyli wariant 2a (2b).  
 

Ad. 3a – cena 50%, gwarancja 10%, parametr techniczny 40% (gwarancja do 
wartości max, roczny spadek wydajności modułu w %): 

W tej grupie wariantowej analizy dodane zostało trzecie kryterium, tj. wybrany parametr 
techniczny. Zakładamy, że klientowi na jakościowym parametrze, który pozytywnie wpłynie 
na użytkowaną instalację i podniesie jej ekonomiczną opłacalność. W tym wariacie gwarancja 
jest liczona do najwyższych oferowanych, a parametrem technicznym jest średnioroczny 
spadek wydajności (destymulanta, tj. im mniejsza wartość, tym lepszy parametr). Wynik 
przedstawia Tabela 9. 
 

Tabela 9. Zestawienie modułów wg określonego w tym wariancie kryteriów w przetargu  

LP Nazwa 
Wynik wg przyjętego 

w tym wariancie 
kryterium 

Zastosowanie miernika 
odległości 

Minkowskiego 

Pozycja 
uwzgl. 

miernik 
1 REC360AA 26,500 30,000 1 
2 SunPro Power G6 SP330-120M 23,368 29,764 2 
3 SunPro Power G9 SP370-120M 23,239 29,758 3 
4 SunPro Power G7 SP355-120M 22,970 29,739 4 
5 LG NeON2 LG360N1C-N5 22,912 29,599 5 
6 LG NeON2 LG350N1K-V5 22,611 29,442 6 
7 Longi LR4-60-HI-H 360 21,533 28,634 12 
8 LG NeON2 LG380Q1C-V5 21,268 28,596 14 
9 Longi LR4-60-HI-H 370 21,128 28,631 13 
10 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 20,793 29,271 7 
11 REC N-Peak REC325NP 20,727 29,266 8 
12 Selfa SV60M.2.1-320 20,639 28,521 15 
13 Selfa SV120M.3.2-370 20,542 28,706 10 
14 Hyundai -HiE-S390VG 20,493 29,077 9 
15 Selfa SV120M.2.2-360 19,936 28,490 16 
16 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 19,882 28,637 11 

Źródło: opracowanie własne 
 

Przykład ten podobnie jak w przypadku wariantu 2a pokazuje jak zmienić wynik może 
arbitralne dodanie jednego kryterium. W tym przypadku powyżej 5 pkt. (z 30 maksymalnych 
punktów przetargu) przeznaczonych na parametr techniczny da zwycięstwo i to ze spora 
przewagą oferentowi REC 360AA, który cenowo zajmował 13 miejsce, a w wariantach  
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z numer 2 był na miejscu 5. Mniej niż 16,7% w ogólnym udziale parametru technicznego 
promuje oferenta SunPro Power G6 SP330-120M. Oferta oferenta oparta tylko na cenie 
znalazła się na miejscu 7.  

Zastosowanie metody unormowania zmiennych i wyznaczenie odległości od wzorca 
także promuje oferenta REC 360AA, a kolejność do 6 miejsca pozostaje bez zmian. 
Ewidentnie tracą oferenci ze słabszą gwarancją, ponieważ w tym przypadku waga tego 
parametru jest wyższa.  
 

Ad. 3b - cena 50%, gwarancja 10%, parametr techniczny 40% (gwarancja max dla 
25 lat i więcej, roczny spadek wydajności modułu w %) 

Zestawienie rozstrzygnięcia dla tego wariantu prezentuje Tabela 10. 
 

Tabela 10. Zestawienie modułów wg określonego w tym wariancie kryteriów w przetargu 

LP Nazwa 
Wynik wg przyjętego 

w tym wariancie 
kryterium 

Zastosowanie miernika 
odległości 

Minkowskiego 

Pozycja 
uwzgl. 

miernik 
1 REC360AA 27,000 30,000 1 
2 LG NeON2 LG360N1C-N5 23,412 29,599 5 
3 SunPro Power G6 SP330-120M 23,368 29,764 2 
4 SunPro Power G9 SP370-120M 23,239 29,758 3 
5 LG NeON2 LG350N1K-V5 23,111 29,442 6 
6 SunPro Power G7 SP355-120M 22,970 29,739 4 
7 LG NeON2 LG380Q1C-V5 21,768 28,596 14 
8 Longi LR4-60-HI-H 360 21,533 28,634 12 
9 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 21,293 29,271 7 
10 Longi LR4-60-HI-H 370 21,128 28,631 13 
11 REC N-Peak REC325NP 20,727 29,266 8 
12 Selfa SV60M.2.1-320 20,639 28,521 15 
13 Selfa SV120M.3.2-370 20,542 28,706 10 
14 Hyundai -HiE-S390VG 20,493 29,077 9 
15 Selfa SV120M.2.2-360 19,936 28,490 16 
16 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 19,882 28,637 11 

Źródło: opracowanie własne 
 

Biorąc pod uwagę zwycięstwo modułu fotowoltaicznego z 25 letnią gwarancją, 
podniesienie punktacji tylko zwiększy przewagę oferenta REC 260AA do 25 pkt. Drugie 
miejsce zajmie inny produkt klasy premium LG NeON2 LG360N1C-N5. Oferent Longi LR4-
60-HI-H 360 przesunął się w dół o jedno miejsce na pozycję 8. Natomiast jeśli wyrównać 
punktację za gwarancję (np. każdy panel posiadający min. 12 letnią gwarancję otrzymuje 3 pkt. 
to Longi LR4-60-HI-H 360 przesunie się na pozycję 4). 
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W metodzie unormowania zmiennych i wyznaczenie odległości od wzorca także oferent 
REC 360AA wygrywa. Słabsze miejsca notują oferenci LG, a Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 nie 
zamyka listy oferentów. 
 

Ad. 3c – cena 50%, gwarancja 10%, parametr techniczny 40% (gwarancja do 
wartości max, wydajność modułu w %,): 

Wynik porównania ofert dla tego wariantu prezentuje Tabela 11. Tu wartość wzorcową 
dla parametru technicznego prezentuje LG NeON2 LG380Q1C-V5 
 

Tabela 11. Zestawienie modułów wg określonego w tym wariancie kryteriów w przetargu 

LP Nazwa 

Wynik wg 
przyjętego w tym 

wariancie 
kryterium 

Zastosowanie 
miernika odległości 

Minkowskiego 

Pozycja 
uwzgl. 

miernik 

1 SunPro Power G9 SP370-120M 28,464 30,000 1 
2 SunPro Power G6 SP330-120M 28,284 29,442 4 
3 SunPro Power G7 SP355-120M 27,587 28,879 9 
4 Longi LR4-60-HI-H 360 27,149 28,753 14 
5 Longi LR4-60-HI-H 370 27,020 29,088 8 
6 Selfa SV120M.3.2-370 26,625 29,286 5 
7 Selfa SV60M.2.1-320 26,401 28,357 15 
8 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 26,204 29,276 6 
9 Hyundai -HiE-S390VG 26,043 29,216 7 
10 Selfa SV120M.2.2-360 26,030 28,827 11 
11 REC360AA 25,892 29,732 2 
12 REC N-Peak REC325NP 25,510 28,831 10 
13 LG NeON2 LG360N1C-N5 25,323 29,576 3 
14 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 24,851 28,053 16 
15 LG NeON2 LG350N1K-V5 24,470 28,809 12 
16 LG NeON2 LG380Q1C-V5 24,177 28,781 13 

Źródło: opracowanie własne 
 

Różnice w wydajności są na tyle minimalne, że przy tak zdefiniowanych kryteriach 
przetargu nie wypływają zasadniczo na zajmowane miejsca przez oferentów. Zatem dzięki 
kryterium grawitacji zwycięzcą jest oferent SunPro, ale Power G9 SP370-120M, a nie 
wcześniejszy Power G6 SP330-120M (2 miejsce). Poprzedni zwycięzca REC 360AA pasuje 
się dopiero na 11 miejscu. Największym przegranym jest jednak oferent LG NeON2 
LG380Q1C-V5, który pomimo maksimum punktów za parametr techniczny zajmuje ostatnie 
miejsce, tak jak przy przetargu gdzie cena stanowi 100%. W tym wariancie po raz pierwszy 
wśród produktów Selfy oferent Selfy o mocy 370Wp wyprzedził oferenta najsłabszej Selfy 320 
Wp.  
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O wiele ciekawiej sytuacja wygląda po zastosowaniu miernika odległości Minkowskiego. 
Tu także wygrywa SunPro Power G9 SP370-120M, ale drugie miejsce zajmuje oferent REC 
360AA, a trzecie oferent LG NeON2 LG360N1C-N5, oferujący moduły fotowoltaiczne klasy 
premium. Zatem korekta cenowa o ok. 8% oferenta REC 360AA dałaby mu wygraną  
w przetargu. 
 

Ad. 3d – cena 50%, gwarancja 10%, parametr techniczny 40% (gwarancja max dla 
25 lat i więcej, wydajność modułu w %): 

Pytanie przy tym wariancie, o ile zrównanie paneli klasy premium z SunPro w punktacji 
za gwarancję podniesie ich pozycję, bo biorąc pod uwagę poprzedni wynik zwycięzcą 
powinien ponownie zostać oferent SunPro Power G9 SP370-120M. Tabela 12 przedstawia 
rezultat. 
Tabela 12. Zestawienie modułów fotowoltaicznych wg określonego w tym wariancie kryteriów w przetargu 

LP Nazwa 
Wynik wg przyjętego  

w tym wariancie 
kryterium 

Zastosowanie 
miernika odległości 

Minkowskiego 

Pozycja 
uwzgl. 

miernik 

1 SunPro Power G9 SP370-120M 28,464 30,00 1 
2 SunPro Power G6 SP330-120M 28,284 29,44 4 
3 SunPro Power G7 SP355-120M 27,587 28,88 9 
4 Longi LR4-60-HI-H 360 27,149 28,75 14 
5 Longi LR4-60-HI-H 370 27,020 29,09 8 
6 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 26,704 29,28 6 
7 Selfa SV120M.3.2-370 26,625 29,29 5 
8 Selfa SV60M.2.1-320 26,401 28,36 15 
9 REC360AA 26,392 29,73 2 
10 Hyundai -HiE-S390VG 26,043 29,22 7 
11 Selfa SV120M.2.2-360 26,030 28,83 11 
12 LG NeON2 LG360N1C-N5 25,823 29,58 3 
13 REC N-Peak REC325NP 25,510 28,83 10 
14 LG NeON2 LG350N1K-V5 24,970 28,81 12 
15 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 24,851 28,05 16 
16 LG NeON2 LG380Q1C-V5 24,677 28,78 13 

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z przypuszczeniami tabela nie zmieniła się do 6 miejsca. Dzięki większej ilości 
punktów za gwarancję Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 wyprzedził oferentów z Selfami o mocy 
370 i 320Wp. Nieco poprawiły się wyniki oferentów LG, ale oferowany najmocniejszy panel o 
mocy 380Wp ponownie zamknął stawkę. 

Podobnie jak w poprzednim wariancie zastosowanie metody unormowania zmiennych  
i wyznaczenie odległości od wzorca daje takie same rezultaty, tj. wygrywa SunPro Power G9 
SP370-120M, ale drugie miejsce zajmuje oferent REC 360AA, a trzecie oferent LG NeON2 
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LG360N1C-N5, oferujący moduły fotowoltaiczne klasy premium. Zatem korekta cenowa o ok. 
8% oferenta REC 360AA dałaby mu wygraną w przetargu.  
 

Ad. 4 – cena i zysk po 25 latach po 50%: 
Dla odmiany zweryfikujmy jak rozstrzygnięty zostałby przetarg gdyby kryteriami były 

cena i zysk po 25 latach? Wyniki przedstawione są w Tabeli 13. 
 

Tabela 13. Zestawienie modułów wg określonego w tym wariancie kryteriów w przetargu 

LP Nazwa 
Wynik wg przyjętego 

w tym wariancie 
kryterium 

Zastosowanie 
miernika odległości 

Minkowskiego 

Pozycja 
uwzgl. 

miernik 
1 Longi LR4-60-HI-H 370 29,157 29,539 6 
2 Longi LR4-60-HI-H 360 29,041 27,307 16 
3 SunPro Power G6 SP330-120M 28,915 29,635 4 
4 Selfa SV60M.2.1-320 28,872 29,601 5 
5 SunPro Power G9 SP370-120M 28,866 30,000 1 
6 SunPro Power G7 SP355-120M 28,484 29,754 3 
7 Selfa SV120M.3.2-370 28,427 29,831 2 
8 Selfa SV120M.2.2-360 27,793 28,678 14 
9 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 27,303 28,950 10 
10 Hyundai -HiE-S390VG 27,225 29,088 9 
11 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 26,929 29,152 8 
12 REC N-Peak REC325NP 26,750 28,680 13 
13 REC360AA 26,297 29,396 7 
14 LG NeON2 LG360N1C-N5 25,391 28,883 11 
15 LG NeON2 LG350N1K-V5 25,127 28,781 12 
16 LG NeON2 LG380Q1C-V5 23,612 27,733 15 

Źródło: opracowanie własne 

Odległości cenowe są na tyle między oferentami w stosunku do różnicy w zysku, że prym 
wiodą oferenci z najniższą ceną, ale zwycięzcą nie jest Longi LR4-60-HI-H 360 tylko Longi 
LR4-60-HI-H 370. Następnie miejsca zajmują oferenci produktów SunPro i Selfy. Panel kasy 
premium ponownie zamykają zestawienie.  

Stosując miernik odległości Minkowskiego wygrywa oferent SunPro Power G9 SP370-
120M, a drugi jest po raz pierwszy oferent Selfy SV120M.3.2-370. Zwycięzca wg kryterium 
cen i zysk po 50% oferent Longi LR4-60-HI-H 370 zajmuje dopiero 6 miejsce, a oferent Longi 
LR4-60-HI-H 360, który był drugi przy zastosowaniu metody unormowania zmiennych  
i  wyznaczenie odległości od wzorca zamyka cała listę. Zastosowanie tej medoty  
w pełniejszym stopniu realizuje przyjętą przez oblata zasadę równego udziału każdego 
parametru.  

 



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 10.    Współczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

 

153 

Ad. 5a - cena 50%, ogół parametrów technicznych 50% (miernik odległości 
Minkowskiego): 

Biorąc pod uwagę wyniki wariantów 3c i 3d gdzie różnice w wydajności nie były między 
sobą duże co przełożyło się zbliżoną ilość punktów otrzymanych przez wszystkich oferentów 
w tradycyjnej metodzie wyłaniania zwycięzcy przetargu, można założyć, że i w tym przypadku 
o wyniku może decydować cena. W przypadku parametru technicznego także zastosowanie jak 
w poprzednich przypadkach będzie miał wzór: 

 𝑞𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑥𝑖�𝑥𝑖𝑖�

, gdzie najlepszy oferent otrzyma wagę 1, czyli 15 pkt.  

Tabela 14 prezentuje otrzymany rezultat. 
 
Tabela 14. Zestawienie modułów wg określonego w tym wariancie kryteriów w przetargu 

LP Nazwa Wynik 
1 Longi LR4-60-HI-H 360 28,822 
2 Longi LR4-60-HI-H 370 28,617 
3 SunPro Power G9 SP370-120M 28,414 
4 SunPro Power G6 SP330-120M 28,323 
5 Selfa SV60M.2.1-320 28,070 
6 SunPro Power G7 SP355-120M 28,058 
7 Selfa SV120M.3.2-370 27,920 
8 Selfa SV120M.2.2-360 27,571 
9 Hyundai -HiE-S390VG 27,318 
10 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 27,019 
11 REC360AA 27,000 
12 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 26,756 
13 REC N-Peak REC325NP 26,651 
14 LG NeON2 LG360N1C-N5 25,581 
15 LG NeON2 LG350N1K-V5 25,125 
16 LG NeON2 LG380Q1C-V5 24,072 

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z przewidywaniami wygrywa oferent Longi LR4-60-HI-H 360. W porównaniu 
do wariantu 1 SunPro Power G9 SP370-120M przesuwa się z 5 na 3 miejsce. Oferenci Q.Cells 
spadają każdy o 1 miejsce. Z paneli klasy premium tylko REC 360AA przesuwa się  
o 2 miejsca w górę. Zatem nawet wysoka waga, bo 50% przy relatywnie niskim rozstępie 
między produktami powoduje, że drugi czynnik jakim jest cena ma decydujące znaczenie przy 
ostatecznym wyborze oferty. 
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Ad. 5b – cena 50%, ogół parametrów technicznych 50% współczynnik dywergencji 
Clarka: 

W wyniku badania unormowania zmiennych i wyznaczenie odległości od wzorca za 
pomocą współczynnika dywergencji Clarka wyraźniej uwidoczniło relatywne różnice  
w parametrach technicznych między modułami fotowoltaicznymi. Czy będzie to wystarczające 
aby zrównoważyć kryterium cenowe? Wynik przedstawia Tabela 15. 
 

Tabela 15. Zestawienie modułów wg określonego w tym wariancie kryteriów w przetargu 
LP Nazwa Wynik 

1 Longi LR4-60-HI-H 360 29,200 
2 Longi LR4-60-HI-H 370 28,829 
3 SunPro Power G9 SP370-120M 28,774 
4 SunPro Power G7 SP355-120M 28,604 
5 SunPro Power G6 SP330-120M 28,063 
6 Hyundai -HiE-S390VG 27,312 
7 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 27,310 
8 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 27,241 
9 REC360AA 27,000 
10 LG NeON2 LG360N1C-N5 26,185 
11 LG NeON2 LG350N1K-V5 25,728 
12 Selfa SV120M.3.2-370 25,587 
13 Selfa SV120M.2.2-360 25,273 
14 LG NeON2 LG380Q1C-V5 24,634 
15 REC N-Peak REC325NP 24,491 
16 Selfa SV60M.2.1-320 20,136 

Źródło: opracowanie własne 
 

Ponownie zwycięzcą jest oferent Longi LR4-60-HI-H 360. Awans zanotowali oferenci 
Hyundai -HiE-S390VG i obu modeli Q.Cells. Przy zastosowaniu współczynnika dywergencji 
Clarka tracą oferenci Selfy, a Selfa SV60M.2.1-320 zajmuje ostatnie miejsce. Moduły klasy 
premium przesuwają się nieco do góry, ale żaden z nich nie mieści się w pierwszej połowie 
tabeli. Wciąż z nich najlepszy jest REC 360AA. 
 

Ad. 6a – cena 50%, gwarancja 10%, ogół parametrów technicznych 40% 
(gwarancja do wartości max, miernik odległości Minkowskiego): 

Wprowadzenie kryterium gwarancji przy dużej rozbieżności między Longi a SunPro 
powinno zmienić kolejność i dać wygraną któremuś z oferentów SunPro.  

Miernik odległości Minkowskiego podobnie jak w wariancie 5.a raczej nie powinien 
zmienić kolejności. Wyniki przedstawia Tabela 16. 
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Tabela 16. Zestawienie modułów wg określonego w tym wariancie kryteriów w przetargu 

LP Nazwa Wynik 

1 SunPro Power G9 SP370-120M 28,579 
2 SunPro Power G6 SP330-120M 28,532 
3 SunPro Power G7 SP355-120M 28,241 
4 Longi LR4-60-HI-H 360 27,257 
5 Longi LR4-60-HI-H 370 27,013 
6 Selfa SV60M.2.1-320 26,823 
7 Selfa SV120M.3.2-370 26,616 
8 REC360AA 26,500 
9 Hyundai -HiE-S390VG 26,462 
10 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 26,456 
11 Selfa SV120M.2.2-360 26,284 
12 REC N-Peak REC325NP 25,866 
13 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 25,444 
14 LG NeON2 LG360N1C-N5 25,229 
15 LG NeON2 LG350N1K-V5 24,804 
16 LG NeON2 LG380Q1C-V5 23,693 

Źródło: opracowanie własne 
 

Zgodnie z przewidywaniami oferenci paneli SunPro zajęli pierwsze trzy miejsca. Za nimi 
oferenci paneli Longi, kolejne dwa miejsca dla Selfy. Górną połowę zamyka REC 360AA. 
Oferenci paneli LG zamykają stawkę. Kryterium ceny skorygowane o gwarancję decyduje  
o wyniku tego przetargu. 
 

Ad. 6b – cena 50%, gwarancja 10%, ogół parametrów technicznych 40% 
(gwarancja do wartości max, współczynnik dywergencji Clarka): 

Podobnie jak w wariant 5.b nie zmienił zwycięzcy w porównaniu z wariantem 5a, tak  
i teraz nie należy spodziewać się zmiany zwycięzcy w porównaniu z wariantem 6a. Wynik 
prezentuje Tabela 17. 
 

Tabela 17. Zestawienie modułów wg określonego w tym wariancie kryteriów w przetargu 

LP Nazwa Wynik 
1 SunPro Power G9 SP370-120M 28,867 
2 SunPro Power G7 SP355-120M 28,677 
3 SunPro Power G6 SP330-120M 28,324 
4 Longi LR4-60-HI-H 360 27,560 
5 Longi LR4-60-HI-H 370 27,183 
6 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 26,843 
7 REC360AA 26,500 
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8 Hyundai -HiE-S390VG 26,457 
9 LG NeON2 LG360N1C-N5 25,712 
10 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 25,677 
11 LG NeON2 LG350N1K-V5 25,286 
12 Selfa SV120M.3.2-370 24,749 
13 Selfa SV120M.2.2-360 24,446 
14 LG NeON2 LG380Q1C-V5 24,142 
15 REC N-Peak REC325NP 24,138 
16 Selfa SV60M.2.1-320 20,477 

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z przewidywaniami oferent SunPro Power G9 SP370-120M zajmuje pierwsze 
miejsce. Zamieniają się kolejnością dwaj pozostali oferenci SunPro. Kolejni są oferenci paneli 
Longi. Z górnej połowy wypadają oferenci Selfy, a Selfa SV60M.2.1-320 ponownie zamyka 
stawkę. Ostatnie dwa rozważania oprzemy o parametry finansowe, tj. wariant nr 4 - cena i zysk 
po 25 latach po 25%, zastawimy z kryterium parametru technicznego opartego o mierniki 
odległości.  
 

Ad. 7 – osoba zamożna, chce wybrać najlepsze panele, uwzględniając cenę, zysk po 
25 latach (50%), średni spadek wydajności, wydajność paneli, odporność na wiatr (40%) 
i gwarancję (10%). 

Rezultat przedstawia Tabela 18. 

Tabela 18. Zestawienie modułów wg określonego w tym wariancie kryteriów w przetargu 

Lp Nazwa 
Wynik wg 

przyjętego w tym 
wariancie kryterium 

Zastosowanie 
miernika odległości 

Minkowskiego 

Pozycja 
uwzgl. 

miernik 
1 SunPro Power G6 SP330-120M 27,007 28,817 4 
2 SunPro Power G9 SP370-120M 26,981 29,053 2 
3 SunPro Power G7 SP355-120M 26,509 28,615 7 
4 REC360AA 24,797 30,000 1 
5 LG NeON2 LG360N1C-N5 23,885 29,047 3 
6 LG NeON2 LG350N1K-V5 23,400 28,748 5 
7 Q.Cells Q.Peak Duo G8+ 355 23,051 28,454 9 
8 Selfa SV60M.2.1-320 22,860 27,976 14 
9 Longi LR4-60-HI-H 360 22,828 27,608 16 
10 Selfa SV120M.3.2-370 22,756 28,457 8 
11 Longi LR4-60-HI-H 370 22,514 28,248 11 
12 LG NeON2 LG380Q1C-V5 22,407 28,743 6 
13 Selfa SV120M.2.2-360 22,268 28,021 13 
14 Hyundai -HiE-S390VG 21,725 28,277 10 
15 REC N-Peak REC325NP 21,521 28,146 12 
16 Q.Cells Q.Peak Duo G8 340 21,492 27,896 15 

Źródło: opracowanie własne 



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 10.    Współczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

 

157 

Stosując przyjęte kryterium wygrywa oferent SunPro Power G6 SP330-120M przed 
pozostałymi oferentami SunPro. Niewątpliwie dwa kryteria zdominowały przetarg, 
mianowicie obciążenie dynamiczne i gwarancja, gdzie te moduły fotowoltaiczne 
zdecydowanie wyróżniają się na tle pozostałych. Jednakże gdyby zastosować metodę 
unormowania zmiennych i  wyznaczenie odległości od wzorca, to zwyciężyłby oferent 
REC360AA przed oferentem SunPro Power G9 SP370-120M i LG NeON2 LG360N1C-N5. 
Oznacza, to że w tym przypadku parametry jakościowe modułów fotowoltaicznych 
zrównoważyły przewagi oferentów produktów SunPro. Oblat mając oba zestawienia będzie 
musiał rozważyć które z wybranych przez niego kryteriów ma większe znacznie: cena, czy 
zysk po 25 latach, parametry wydajnościowe, czy mechaniczny i gwarancja? 

 
Próba zastosowania unormowanych zmiennych i wyznaczonych na tej podstawie 

odległości od wzorca, jako składowej prowadzonego porównania ofert, czy w przetargach, 
wymaga przyznania dużej wagi (wysoki procent w całej punktacji), ponieważ unormowane 
dane mają mniejszy rozstęp, przez co w mniejszym stopniu oddziaływają na końcowy wynik. 
Jednakże kompleksowe zestawienie więcej niż jednego, czy dwóch parametrów technicznych 
obiektywnie pozwala na wybór najlepszego w danym momencie rozwiązania i zmniejsza 
przypadkowość doboru. Ma to także znaczenie, bo w trakcie badania danego produktu od 
modelu wzorcowego, którym są najlepsze parametry poszczególnych produktów, powoduje, że 
różnica między nimi jest mniejsza niż przy arbitralnym doborze jednego, czy dwóch 
parametrów. Co po przemnożeniu przez maksymalną ilość punktów może powodować, że ten 
czynnik pomimo lepszego uwzględnienia interesów oblata nie będzie miał pożądanego 
wpływu na całość oceny otrzymanych ofert. Samodzielne zastosowanie unormowanych 
zmiennych i wyznaczonych na tej podstawie odległości od wzorca mogą dać inne wyniki.  
W większym stopniu zwracają one uwagę na jakościowe parametry w stosunku do głównego 
kryterium jakim jest cena. Transparentność w przeprowadzeniu takiego działania oraz 
prawidłowy opis wyboru oferty może ułatwić potencjalnemu oblatowi zastosowanie 
alternatywnej metody i zapobiec zbyt arbitralnemu i przypadkowemu doboru kryteriów 
wyboru i oceny. 
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ZASTOSOWANIE TAKSONOMETRII  
W DOBORZE KRYTERIÓW OCENIAJĄCYCH  

OFERTY W PRZETARGACH 
 
 

Streszczenie 
W artykule przedstawione zostały podstawowe metody taksonomiczne i ich zastosowanie w przetargach. 
Punktem wyjścia były rozważania teoretyczne oraz przedstawienie procesu normalizacji danych i 
określenia zagregowanej odległości od wzorca. Badaniu temu poddane zostały moduły fotowoltaiczne 
przy ceteris paribus pozostałych zmiennych tworzących instalacje fotowoltaiczne. Zaprezentowano 
wyniki zestawiając ze sobą dwa sposoby analizy porównawczej w kilku różnych wariantach, chcąc 
ocenić ich obiektywny charakter. Przeanalizowano wpływ ceny, gwarancji i losowo wybranych 
parametrów technicznych. Ponadto w rozważaniach zweryfikowano możliwość uzupełnienia kryterium 
ceny innym wskaźnikiem finansowym. Oceniony został wpływ wymienionych czynników na wyniki 
przetargu. Artykuł ukazuje zależność doboru zmienny w stosunku do wyników porównania ofert, jak 
również wskazuje na różnice jakościowe w doborze i stosowane do nich wagi. Zastosowanie 
unormowanych zmiennych i wyznaczonych na tej podstawie odległości od wzorca pozwala obiektywniej 
wskazać najoptymalniejsze rozwiązanie o ile nie ma wymogu aby cena była dominującym parametrem. 
 
 
 

APPLICATION OF TAXONOMETRY IN THE SELECTION OF 
CRITERIA FOR EVALUATING OFFERS IN TENDERS 

 
Summary 

In the article the author showed basic taxonomic methods and their use biddings for tenders. Starting 
point was theoretical considerations and presentation of data normalization process with description of 
aggregated distance to an expected value (template). In practice photovoltaic modules were tested (at 
ceteris paribus for other components of photovoltaic installation). Results were presented by comparing 
two ways of the comparative analysis in several different variants to evaluate their objective character. 
The prices, warranties and random chosen technical factors were analyzed. Additionally, other financial 
criteria was verified in terms of supplementing the main tender criteria – the price (total value). All 
factors were evaluated in terms of their impact on the bidding results. The article shows dependence of 
selection of the criteria comparing to the tender results. And as well, it showed quality differences in the 
selection and usage of constant ratio for the mentioned criteria. Usage of normalized variables and based 
on them the distance from the expected value (pattern) allows objectively presented the most optimal 
results, if there is no requirements for the price to be the dominant factor. 
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LINIOWE I NIELINIOWE MODELE TRENDU NA 
PRZYKŁADZIE LICZBY ZAKAŻEŃ SARS-COV-2 W POLSCE 

 
 

1. WSTĘP 
Celem niniejszej pracy jest konstrukcja i testowanie trzech modeli trendu – liniowego, 
potęgowego i wykładniczego dla rzeczywistych danych w postaci liczby zarażonych 
SARS-CoV-2 według oficjalnych statystyk z kwietnia i października 2020 w Polsce. Autor 
zdaje sobie sprawę z tego, że niewatpliwie epidemia covid-19 wywołana koronawirusem 
SARS-CoV-2 jest ze względu na swoje znaczenie tematem wielu opracowań, w tym 
obiektem modelowania matematycznego bardziej złożonego, niż dość proste modele 
ekonometryczne pokazane w tej pracy. Tu istotny jest walor dydaktyczny zagadnienia. 
 Kurs ekonometrii z natury rzeczy przewiduje na ogół budowę przez studenta modelu 
ekonometrycznego liniowego jednej zmiennej. Jasne jest, że zadanie będzie ciekawsze, 
gdy student zbuduje model dla rzeczywistych danych mimo tego, że w wielu 
podręcznikach do ekonometrii znajdzie przykłady bazujące na danych fikcyjnych, często 
tak spreparowanych, by zapewnić doskonałość modelu. O dane, które w naturalny sposób 
powiązalibyśmy modelem liniowym, nie jest trudno – w Internecie znajdziemy na 
przykład kursy walut, notowania akcji, ceny surowców. Można próbować prognozować 
jakość modelu – na przykład badając zależność notowań akcji spółek z tej samej branży 
spodziewamy się wyższej korelacji, niż dla spółek z różnych branż.  

Z budową modeli nieliniowych jest większy problem. Ze względu na sprowadzalność 
do modeli liniowych przez zamianę zmiennych i stosunkowo częste sprawdzanie się w 
praktyce, rozważamy model potęgowy i wykładniczy. Dość trudno jest jednak znaleźć 
rzeczywiste dane do udanych modeli tego typu. Niniejsza praca podaje naturalny przykład 
modelu nieliniowego, zbudowanego dla rzeczywistych danych i dobrze dopasownego do 
tych danych. 
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2. MODELE DLA DANYCH Z KWIETNIA 2020 R. 
Dane do niniejszego opracowania pochodzą ze strony internetowej [4]. Poniżej przedstawione 
jest tabelaryczne zestawienie  liczby zakażeń  SARS-CoV-2  (zmienna y) w kolejnych dniach 
kwietnia 2020  (zmienna x). Tabela uzupełniona jest o wartości ln x i ln y potrzebne do 
szacowania parametrów strukturalnych modelu wykładniczego i potęgowego. 

Tabela 1. Zestawienie  liczby zakażeń  SARS-CoV-2 w kolejnych dniach kwietnia 2020. 

Data x y ln x ln y 
01.04.2020 1 2554 0,000000 7,845416 
02.04.2020 2 2946 0,693147 7,988204 
03.04.2020 3 3383 1,098612 8,126518 
04.04.2020 4 3627 1,386294 8,196161 
05.04.2020 5 4102 1,609438 8,319230 
06.04.2020 6 4413 1,791759 8,392310 
07.04.2020 7 4848 1,945910 8,486322 
08.04.2020 8 5205 2,079442 8,557375 
09.04.2020 9 5575 2,197225 8,626048 
10.04.2020 10 5955 2,302585 8,691986 
11.04.2020 11 6356 2,397895 8,757155 
12.04.2020 12 6674 2,484907 8,805975 
13.04.2020 13 6934 2,564949 8,844192 
14.04.2020 14 7202 2,639057 8,882114 
15.04.2020 15 7582 2,708050 8,933532 
16.04.2020 16 7918 2,772589 8,976894 
17.04.2020 17 8379 2,833213 9,033484 
18.04.2020 18 8742 2,890372 9,075894 
19.04.2020 19 9287 2,944439 9,136371 
20.04.2020 20 9593 2,995732 9,168789 
21.04.2020 21 9856 3,044522 9,195836 
22.04.2020 22 10169 3,091042 9,227099 
23.04.2020 23 10511 3,135494 9,260178 
24.04.2020 24 10892 3,178054 9,295784 
25.04.2020 25 11273 3,218876 9,330166 
26.04.2020 26 11617 3,258097 9,360225 
27.04.2020 27 11902 3,295837 9,384462 
28.04.2020 28 12218 3,332205 9,410666 
29.04.2020 29 12640 3,367296 9,444622 
30.04.2020 30 12877 3,401197 9,463198 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabelę uzupełniamy wykresem zależności )(xyy = uzyskanym za pomocą programu 
Microsoft Excel. „Analiza wzrokowa” sugeruje trafność modelu liniowego, ale przetestujemy 
również model wykładniczy i potęgowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Wykres zależności )(xyy =  wg tabeli 1. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Wszystkie obliczenia zrobione są za pomocą programu Microsoft Excel. Szczegółowy 

zapis rachunków pomijamy –  są one do zweryfikowania przez czytelnika. 

2.1.  MODEL LINIOWY 
Konstrukcję modelu liniowego zaczynamy od wyznaczenia współczynnika korelacji 

między zmiennymi x i y opisanego na przykład w [1] 

∑ ∑
∑
= =

=

−−

−−
=

n

i

n

i ii

n

i ii

yyxx

yyxx
r

1 1
22

1

)()(

))((

,  

który jest miarą zależności liniowej pomiędzy x i y. 
Dla naszych danych uzyskujemy bardzo wysoką wartość: 

9997,0=r . 

Model liniowy konstruujemy jako model regresji liniowej opisanej na przykład w [1], 
czyli jako równanie liniowej zależności  

βα += xŷ  
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o tak dobranych szacunkach  a, b parametrów α  i  β, by suma kwadratów 

2
1

)ˆ( i
n

i i yy −∑ =  
różnic pomiędzy wartościami rzeczywistymi yi i teoretycznymi, to znaczy  

baxy ii +=ˆ , 

była minimalna. Z powyższego warunku otrzymujemy następujące znane wzory 
pozwalające obliczyć parametry równania  tej prostej: 
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Stosując powyższe wzory wyznaczamy model liniowy do naszych danych: 

8897,23032329,357ˆ += xy . 

Jako miarę zgodności wartości rzeczywistych i teoretycznych wybierzmy  współczynnik 
determinacji 2r , którego wartości bliskie 1 wskazują na dobrą zgodność danych 
rzeczywistych i teoretycznych. Dla naszych danych otrzymujemy 

9994,02 =r , 

co wskazuje na bardzo dobrą zgodność danych rzeczywistych i teoretycznych. 

2.2. MODEL POTĘGOWY 
Przez model potęgowy rozumiemy tu hipotetyczną zależność postaci 

αβxy =ˆ . 

Logarytmując obie strony powyższej równości, sprowadzimy model potęgowy do 
modelu liniowego: 

βα lnlnˆln += xy . 

Przyjmując ββ ln'= , xx ln'= , yy ln'= ,  

uzyskujemy równość '''ˆ βα += xy , 

którą potraktujemy jako sprowadzenie modelu potęgowego zmiennych x i y do liniowego 
zmiennych  x’ i  y'. Po wyznaczeniu wartości nowych zmiennych możemy wyznaczyć dla nich 
współczynnik korelacji, współczynnik determinacji i równanie regresji liniowej: 



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 10.    Współczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

 

163 

9810,0=r , 

9624,02 =r , 
5442,7'5343,0'ˆ += xy . 

Porównując wartości współczynnika determinacji  z odpowiednimi współczynnikiem dla 
modelu poprzedniego stwierdzamy, że model potęgowy jest dla naszych danych gorszy. 

Po wyznaczeniu 'beb = , wyznaczamy postać modelu potęgowego: 
5343,07503,1889ˆ xy = . 

2.3.  MODEL WYKŁADNICZY 
Przez model wykładniczy rozumiemy tu hipotetyczną zależność postaci 

xy βα=ˆ . 

Logarytmując obie strony powyższej równości, sprowadzimy model potęgowy do 
modelu liniowego: 

βα ln)(lnˆln += xy . 

Przyjmując ββ ln'= , αα ln'= , yy ln'= , uzyskujemy równość 
'''ˆ βα += xy , 

którą traktujemy jako sprowadzenie modelu wykładniczego zmiennych x i y do liniowego 
zmiennych x i y'. Po wyznaczeniu wartości nowych zmiennych możemy wyznaczyć dla nich 
współczynnik korelacji, współczynnik determinacji  i równanie regresji liniowej: 

9754,0=r , 

9514,02 =r , 

0784,80513,0'ˆ += xy , 

Porównując wartości współczynnika determinacji z odpowiednimi współczynnikami dla modeli 
poprzednich stwierdzamy, że model wykładniczy jest dla naszych wielkości najmniej trafny. Po 
wyznaczeniu 'beb = , 'aea = , wyznaczamy postać modelu wykładniczego: 

xy 0526,10706,3224ˆ ⋅= . 
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3. MODELE DLA DANYCH Z PAŹDZIERNIKA 2020 R. 
Poniżej przedstawione jest tabelaryczne zestawienie liczby zakażeń SARS-CoV-2  (zmienna y) 
w kolejnych dniach października 2020 (zmienna x) (według [5]). Tabela uzupełniona jest o 
wartości ln x i ln y potrzebne do szacowania parametrów strukturalnych modelu 
wykładniczego i potęgowego. 

Tabela 2. Zestawienie liczby zakażeń SARS-CoV-2 w kolejnych dniach października 2020. 

Data x y ln x ln y 
01.10.2020 1 93481 0,000000 11,44551 
02.10.2020 2 95773 0,693147 11,46974 
03.10.2020 3 98140 1,098612 11,49415 
04.10.2020 4 100074 1,386294 11,51367 
05.10.2020 5 102080 1,609438 11,53351 
06.10.2020 6 103416 1,791759 11,54651 
07.10.2020 7 107319 1,945910 11,58356 
08.10.2020 8 111599 2,079442 11,62267 
09.10.2020 9 116338 2,197225 11,66426 
10.10.2020 10 121638 2,302585 11,70880 
11.10.2020 11 125816 2,397895 11,74258 
12.10.2020 12 130210 2,484907 11,77690 
13.10.2020 13 135278 2,564949 11,81509 
14.10.2020 14 141804 2,639057 11,86220 
15.10.2020 15 149903 2,708050 11,91774 
16.10.2020 16 157608 2,772589 11,96787 
17.10.2020 17 167230 2,833213 12,02713 
18.10.2020 18 175766 2,890372 12,07691 
19.10.2020 19 183248 2,944439 12,11860 
20.10.2020 20 192539 2,995732 12,16805 
21.10.2020 21 202579 3,044522 12,21889 
22.10.2020 22 214686 3,091042 12,27693 
23.10.2020 23 228316 3,135494 12,33849 
24.10.2020 24 241946 3,178054 12,39647 
25.10.2020 25 253688 3,218876 12,44386 
26.10.2020 26 263929 3,258097 12,48344 
27.10.2020 27 280229 3,295837 12,54336 
28.10.2020 28 299049 3,332205 12,60836 
29.10.2020 29 319205 3,367296 12,67359 
30.10.2020 30 340834 3,401197 12,73915 
31.10.2020 31 362731 3,433987 12,80142 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabelę uzupełniamy wykresem zależności )(xyy = uzyskanym za pomocą programu 
Microsoft Excel. „Analiza wzrokowa” może sugerować, że model wykładniczy lub potęgowy 
będzie bardziej trafny, niż liniowy. Podobnie jak poprzednio, przetestujemy wszystkie trzy 
opcje i wybierzemy najlepszą z nich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Wykres zależności )(xyy =  wg tabeli 2. 
Źródło: opracowanie własne. 

Wszystkie obliczenia zrobione są za pomocą programu Microsoft Excel. Szczegółowy 
zapis rachunków pomijamy. 

3.1.  MODEL LINIOWY 
Podobnie jak dla poprzednich danych wyznaczamy współczynnik korelacji, 

współczynnik determinacji oraz liniowy model trendu: 

9589,0=r , 

9195,02 =r , 

3806,465924681,8411ˆ += xy . 

Wysoka wartość współczynnika determinacji wskazuje na dobre dopasowanie modelu do 
danych. 

3.2. MODEL POTĘGOWY 
Podobnie jak poprzednio testujemy model postaci 

αβxy =ˆ  
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październik 2020 
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Logarytmując obie strony powyższej równości, otrzymamy 

βα lnlnˆln += xy , 

czyli 

'''ˆ βα += xy  

po przyjęciu   ββ ln'= , xx ln'= , yy ln'= . 

Wyznaczamy dla nowych zmiennych współczynnik korelacji, współczynnik determinacji  
i równanie regresji liniowej: 

8688,0=r , 

7548,02 =r , 
9336,10'4307,0'ˆ += xy . 

Porównując wartości współczynnika determinacji  z odpowiednimi współczynnikiem dla 
modelu poprzedniego stwierdzamy, że model potęgowy jest dla naszych danych gorszy. Widać 
to na wykresie zależności ln y od ln x zdecydowanie odbiegającym od liniowego: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Wykres zależności wykresie zależności ln y od ln x. 
Źródło: opracowanie własne. 

Po wyznaczeniu 
'beb = , wyznaczamy postać modelu potęgowego: 

4307,06165,56027ˆ xy = . 
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październik 2020  
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3.3.  MODEL WYKŁADNICZY 
Testujemy teraz  model wykładniczy 

xy βα=ˆ . 

Logarytmując obie strony powyższej równości, otrzymamy: 

'''ˆ βα += xy  

po przyjęciu   ββ ln'= , αα ln'= , yy ln'= . 

Wyznaczamy dla nowych zmiennych współczynnik korelacji, współczynnik determinacji  
i równanie regresji liniowej: 

9925,0=r , 

9851,02 =r , 

2799,114307,0'ˆ += xy . 

Porównując wartości współczynnika determinacji z odpowiednimi współczynnikami dla 
modeli poprzednich stwierdzamy, że model wykładniczy jest dla naszych wielkości najbardziej 
trafny. Możemy to zabserwować na wykresie zależności ln y od x, na którym punkty  
w przybliżeniu leżą na prostej: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4 . Wykres zależności wykresie zależności ln y od x. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Po wyznaczeniu 
'beb = , 

'aea = , wyznaczamy postać modelu wykładniczego: 
xy 0473,13402,79213ˆ ⋅= . 
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LINIOWE I NIELINIOWE MODELE TRENDU NA PRZYKŁADZIE 
LICZBY ZAKAŻEŃ SARS-COV-2 W POLSCE 

 
Summary 

This paper describes the construction and testing of econometric models of the trend in the number of 
SARS-CoV-2 infections for selected epidemic periods in Poland. The aim of modeling the trend in the 
number of infections may be to forecast the number of cases, which is important for the health service 
and economy in general. In this work, the author emphasizes the didactic value of choosing this topic. 
While the student can easily find real data to build a better or worse linear model (e.g. exchange rates, 
stock prices, commodity prices), finding real data for a nonlinear model is not that easy. 
The study tests the linear, power and exponential variants of the trend model. It is a natural approach to 
modeling an upward trend, which in the case of a quasi-constant growth rate will be linear with a good 
approximation, and in the case of an increasing or decreasing growth rate, it can be described with a good 
approximation power or exponentially. The rationale behind this choice is the simplicity of the linear 
model and the convertibility of the power and exponential model to linear by changing variables. The use 
of the exponential model in the description of an epidemic has a strong theoretical basis - the free 
development of an epidemic in a situation of a large number of uninfected people is exponential because 
the growth rate is proportional to the current number of infected. The paper shows a linear model for 
April 2020 that fits the data well and an exponential one for October 2020. 
 Keywords: coronavirus, SARS-CoV-2, covid-19, correlation, econometric modeling, forecasting. 
 

 
LINIOWE I NIELINIOWE MODELE TRENDU NA PRZYKŁADZIE 

LICZBY ZAKAŻEŃ SARS-COV-2 W POLSCE 
 

Streszczenie 
Niniejsza praca opisuje konstrukcję i testowanie ekonometrycznych modeli trendu liczby zakażeń SARS-
CoV-2 dla wybranych okresów epidemii w Polsce. Celem modelowania trendu liczby zakażeń może być 
prognozowanie liczby zachorowań, co jest istotne dla służby zdrowia i ogólnie gospodarki.  
W niniejszej pracy autor akcentuje dydaktyczny walor wyboru tego tematu. O ile student łatwo znajdzie 
rzeczywiste dane do zbudowania lepiej lub gorzej sprawdzającego się modelu liniowego (na przykład 
kursy walut, notowania akcji, ceny surowców), to znalezienie rzeczywistych danych do modelu 
nieliniowego nie jest takie łatwe.   W pracy testowany jest wariant  liniowy, potęgowy i wykładniczy 
modelu trendu. Jest to naturalne podejście do modelowania trendu rosącego, który w przypadku quasi-
stałego tempa wzrostu będzie z dobrym przybliżeniem liniowy, a w przypadku rosnącego lub malejącego 
tempa wzrostu może dać się z dobrym przybliżeniem opisać potęgowo lub wykładniczo. Uzasadnieniem 
takiego wyboru od strony warsztatu  jest prostota modelu liniowego oraz sprowadzalność modelu 
potęgowego i wykładniczego do liniowego przez zamianę zmiennych.  Stosowanie modelu 
wykładniczego w opisie epidemii ma silne podstawy teoretyczne – swobodny rozwój epidemii w sytuacji 
dużej liczby niezarażonych jest z natury wykładniczy ze względu na to, że tempo wzrostu jest 
proporcjonalne do aktualnej liczby zarażonych. W pracy pokazany jest dobrze dopasowany do danych 
liniowy model dla kwietnia  2020 r. oraz wykładniczy dla października 2020 r. 
 Słowa kluczowe: koronawirus, SARS-CoV-2, covid-19, korelacja, modelowanie ekonometryczne, 
prognozowanie. 
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FINANSOWE ASPEKTY DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH  
W INTERNECIE 

 
 

WSTĘP 
Reklama towarzyszy konsumentom w codziennym życiu i w istotny sposób wpływa na 
decyzje i zachowania zakupowe klientów. Jednocześnie reklama jest ważnym elementem 
działań marketingowych podmiotów gospodarczych oraz instytucji, organizacji, a także partii 
politycznych i poszczególnych ludzi.  

Słowo „reklama” pochodzi od łacińskiego słowa reclamare, które tłumaczyć można jako 
„hałasowanie” albo „robienie wrzawy”. Philip Kotler, niekwestionowany autorytet w dziedzinie 
marketingu, definiuje reklamę: „jest to każda płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji 
idei, dobra lub usługi przez określonego sponsora”1. Powszechnie uznana definicja reklamy 
została ustalona w 1948 r. i opublikowana w Journal of Marketing przez Amerykańskie 
Stowarzyszenie Marketingu (AMA), podaje ona, że reklama to „wszelka płatna forma 
nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę”2.  

Reklamy i ich wszechobecność wzbudzają wiele kontrowersji, a konsumenci zwykle 
deklarują negatywną postawę wobec reklam i ich przekazom. Jednak zachowania zakupowe 
nie potwierdzają tego, ponieważ najczęściej kupiowane są produkty i usługi prezentowane w 
reklamach3. Stopniowo wraz z rozwojem prasy, radia, telewizji i Internetu reklama docierała 
do coraz szerszej grupy odbiorców i ma coraz większy wpływ na handel, gospodarkę, życie 
społeczne i kulturalne. Cel współczesnej reklamy to kreowanie i zaspakajanie potrzeb 
odbiorców. Główne formy współczesnej reklamy to4:  

                                                      
1  P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Rebis, Poznań 2005, s. 546. 
2  A. Benedikt, Reklama jako proces komunikacji, Wyd. Astrum, Wrocław 2004, s. 14. 
3  M. Kuśpit, Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej, Wyd. UMCS, Lublin 

2010, s. 79-80. 
4  Ph. Kotler. Setiawan, K. Hermawan, Marketing 4.0 Era cyfrowa, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2017, s. 8-20. 
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− reklama w radiu,  
− reklama w telewizji,  
− reklama w prasie,  
− reklama outdoorowa,  
− reklama w Internecie,  
− reklama w środkach transportu,  
− reklama kinowa,  
− reklama mobilna,  
− reklama w grach komputerowych,  
− reklama natywna,  
− ulotki,  
− gadżety reklamowe. 

Dynamiczny rozwój Internetu i możliwość korzystania z niego jako źródła informacji,  
w naturalny sposób stał się obszarem pojawiania się reklam w wyszukiwarkach, witrynach  
i portalach. Ta przestrzeń reklamowa stała się dostępna nie tylko dla ogromnych i bogatych 
korporacji, ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw, nie dysponujących dużymi 
budżetami reklamowymi. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości i strategii 
optymalizacji finansowej reklam tekstowych i elastycznych, jakie może wykorzystać małe 
przedsiębiorstwo do wsparcia sprzedaży towarów i usług z wykorzystaniem Internetu. 

REKLAMA W WYSZUKIWARCE JAKO FORMA DOTARCIA DO KLIENTA 
Nie ma dokładnych danych dotyczących początku Internetu. W literaturze można znaleźć,  
że jest to rok 1969, ale dopiero w roku 1994 odnotowujemy pojawienie się pierwszych 
reklam5. Za tą pierwszą reklamę internetową uznano graficzny pasek, który pojawił się w 
magazynie HotWired, obecnie taki element nazywamy banerem statycznym. W roku 1997 
pojawiły się banery animowane w postaci ruchomych GIF-ów. 

Animowane reklamy dawały możliwość umieszczenia na nich szczegółowych informacji, 
a ich dynamika przyciągała uwagę odbiorców. Dzięki temu znacząco podniósł się wskaźnik 
CRT. To też jeden z pierwszych wskaźników, za pomocą których poszukiwano odpowiedzi na 
pytanie o skuteczność reklam Internetowych6.  

Wskaźnik CRT określa jak często klikają reklamę osoby, które ja widzą. CTR to liczba 
kliknięć reklamy podzielona przez liczbę jej wyświetleń:  

 

  kliknięcia ÷ wyświetlenia = CTR wyrażony w procentach7. 
 

                                                      
5  R. Nowacki, Podręcznik. Reklama, Wyd. Difin, Warszawa 2006, s. 125. 
6  M. Habryń, Formy reklamy w Internecie, [w:] XXVIII Ogólnopolska Konferencja Estetyczna „Estetyka 

reklamy”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków-Przegorzały 28-30 maja 2001, s. 286-287. 
7  Współczynnik lokalności CRT – definicja https://support.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=pl, 

[dostęp 2.02. 2021]. 
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Z biegiem lat banery zyskiwały coraz większe rozmiary, przez co utrudniały dostęp do 
informacji. Mimo to ówcześni Internauci i potencjalni klienci, godzili się ponosić taki „koszt” 
w zamian za otrzymywanie bezpłatnych treści8. Wówczas pojawiły się pierwsze próby 
dopasowania reklam w Internecie do określonego klienta, czyli wyświetlania ich tylko tym, 
którzy mogą być nimi realnie zainteresowani.  

Prawdziwym przełomem w reklamie Internetowej było uruchomienie przez firmę Google 
w 2000 r. usługi umożliwiającej zamieszczanie reklam tekstowych w wynikach wyszukiwania, 
czyli tzw. AdWords. AdWords, czyli reklama jako wynik wyszukiwania to nic innego jak link 
do strony reklamodawcy, korzystający z danych zawartych w cookies9.  

AdWords są to nic innego jak linki sponsorowane pojawiające się w wynikach 
wyszukiwania Google, które zajmują pierwsze 4 pozycje i ostanie cztery. Pokazują się one 
wybranym Internautom, którzy szukają informacji wpisując hasła wyszukiwania o określonej, 
interesującej ich tematyce czy branży. Już trzy lata po wprowadzeniu usługi Google AdWords 
skorzystało z niej ponad 100 tys. reklamodawców, a dziś możemy już mówić o miliardach. 
Reklama ta stała się bardzo popularna i występuje w modelu pozycjonowania (SEO10) oraz 
linków sponsorowanych (SEM11). Obecnie jest jedną z najskuteczniejszych i nieinwazyjnych 
form promocji w Internecie12. Wkrótce po AdWords pojawiła się odsłonowa reklama 
spersonalizowana. W roku 2009 w USA, a do Europy trafiła pod koniec 2010 r. Polscy 
reklamodawcy zaczęli z niej korzystać od 2011 r. Ta forma reklamy Internetowej bazuje na 
śledzeniu preferencji i zachowań Internauty. Specjalny algorytm analizuje dane, dzięki cookies, 
które zostały zapisane podczas odwiedzania różnych miejsc. Anonimowe dane pozyskane  
z cookies pozwalają określić profil konkretnego użytkownika i tylko jemu wyświetlić 
dedykowane reklamy. Jest to typowy marketing behawioralny. Takie działania powoli 
dominują w sieci i jednocześnie pozwalają ograniczyć reklamę masową13. 

                                                      
8  J. Biel, Historia reklamy to tak naprawdę dzieje komunikowania, http://instytutmedialny.pl/historia-

reklamy, [dostęp 21.02.2021]. 
9  Ciasteczka (ang. cookies) wg Słownika Komputerowego są to „pliki tekstowe, które mogą zostać zapisane 

na dysk twardy Internauty przez przeglądarkę stron WWW […].Cookies mogą zawierać informacje takie, 
jak: odwiedzane strony WWW na danej witrynie, daty wizyt użytkownika, wypełnione formularze, a także 
na przykład loginy, których używamy na stronach WWW wymagających zalogowania się.”, 
http://slownikkomputerowy.pl/hasla/c/cookie.aspx, [dostęp: 20.02. 2021]. 

10  Search Engine Optimization (w skrócie SEO) wg Słownika Komputerowego to „proces zwany też 
pozycjonowaniem, poprawiający ilość i jakość ruchu przychodzącego do pozycjonowanej witryny z 
wyników organicznych wyszukiwarek.”, http://slownikkomputerowy.pl/hasla/s/search-engine-
optimization.aspx, [dostęp 18.02. 2021]. 

11  Search Engine Marketing (w skrócie SEM) wg Słownika Komputerowego to „Ogólnie pojęty marketing w 
wyszukiwarkach internetowych. Celem działań SEM jest podniesienie widoczności danego serwisu WWW 
w wyszukiwarkach, które przełoży się na wymierne korzyści dla firmy. Łączy kupowanie i zarządzanie 
płatną reklamą w wyszukiwarkach i optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO i pozycjonowanie).” 
http://slownikkomputerowy.pl/hasla/s/search-engine-marketing.aspx, [dostęp:18.02.2021]. 

12  T. Lachowski, Historia reklamy internetowej cz. 1, http://www.brief.pl/artykul,2388,historia_rek-
lamy_internetowej_cz1.html, [dostęp 16.02. 2021]. 

13  T. Lachowski, Historia reklamy internetowej cz. 2, http://www.brief.pl/artykul,2389,historia_rekla-
my_inter-netowej_cz2.html, [dostęp 16.02. 2021]. 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

174 

Niewątpliwie reklama w Internecie rozwija się znacznie szybciej niż w innych mediach. 
Google jako dostawca najbardziej powszechnie wykorzystywanej wyszukiwarki w sieci 
wspiera reklamodawców i prowadzi edukację mającą zachęcić reklamodawców do korzystania 
z Ads – tak skrócono nazwę reklam AdWords, pokazując w taki sposób proces upraszczania 
jaki w nich wykorzystaniu zachodzi. Ponadto reklama Ads jest znacznie łatwiej dostępna dla 
firm i organizacji, które nie dysponują dużymi budżetami i daje więcej możliwości dotarcia  
z informacją do konkretnych adresatów, potencjalnych klientów.  

SPOSOBY OPTYMALIZACJI FINANSOWEJ KAMPANII 
REKLAMOWYCH ADS POPRZEZ LIMITY BUDŻETU DZIENNEGO I 
MAKSYMALNEGO CPC 
W opracowaniu, które jest częścią większej pracy opartej na badaniach efektywności kampanii 
reklamowych w Internecie, zaprezentowane zostaną tylko strategie dotyczące optymalizacji 
finansowej reklam Ads skierowane do małych i średnich reklamodawców, nie dysponujących 
dużymi budżetami reklamowymi. 

Pierwszym krokiem do optymalizacji budżetów reklamowych i podniesienia ich 
skuteczności jest przyjęcie odpowiednich celów i założeń przed przystąpieniem do 
konfigurowania kampanii reklamowych.  

Jeżeli reklamodawca chce mieć pełną kontrolę nad budżetem to w ustawieniach kampanii 
powinien ograniczyć wydatki dzienne. Prezentowane dane dotyczą działań marketingowych 
realizowanych dla małego przedsiębiorstwa świadczącego usługi regionalnie – zakres działania 
to jedno województwo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykres 1. Dzienne i miesięczne wydatki na reklamę Ads przy limicie budżetu dziennego 10 zł. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych kampanii reklamowej Ads dla małego podmiotu gospodarczego. 
 

W realizowanej kampanii zastosowano limit budżetu dziennego 10 zł. Wykres 1 
prezentuje wydatki dzienne na reklamę w Internecie liczone jako koszt kliknięcia razy ilość 
kliknięć w reklamę i przekierowania na stronę reklamodawcy tzw. CPC. 

Kolejnym elementem ustawienia kampanii reklamowej jest przyjęcie limitu maksymalnej 
stawki CPC, czyli kosztu za kliknięcie. W badanym przykładzie przyjęto limit maksymalny 
CPC 2 zł. Jest to niewysoka stawka a jej skuteczność zależeć będzie od konkurencji, jakości 
strony przekierowania, ocenianej przez wyszukiwarkę Google i jakości reklam Ads, 
rozumianej jako trafność fraz i słów kluczowych wykorzystanych w reklamach, do trafności 
haseł wyszukiwanych przez Internautów.  

Wykres 2 prezentuje efektywność kampanii Ads realizowanej przez badana firmę 
poprzez takie parametry jak koszt, ilość kliknięć, średnie CPC i wskaźnik CRT czyli 
częstotliwość klikania w reklamę osób, które je widzą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2. Efektywność kampanii Ads poprzez takie parametry jak koszt, ilość kliknięć, 
średnie CPC i wskaźnik CRT. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych kampanii reklamowej Ads dla małego podmiotu gospodarczego. 
 

Dla zinterpretowania danych zawartych na wykresie 2 trzeba się odnieść do celu 
realizowanej kampanii. Cel ten to pozyskanie jak największej liczby potencjalnych klientów, 
którzy wchodząc poprzez reklamę na stronę mogą podjąć decyzję zakupu oferowanych tam 
usług. Jak wynika z badań zachowań Internautów wyszukujących interesujące ich informacje  
i hasła, ulokowanie się w pierwszych czterech wynikach wyszukiwania daje najwyższe 
prawdopodobieństwo wygranej z konkurencja i pozyskania klienta. Odpowiedź na pytanie  
o skuteczność przyjętej strategii da analiza aukcji. 
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Aukcja w wyszukiwarce Google to proces, który ma miejsce podczas każdego 
wyszukiwania w Google. W wyniku aukcji wybrane zostaną reklamy, które się wyświetlą  
w wynikach tego wyszukiwania oraz w jakiej kolejności (lub czy jakakolwiek reklama się 
wyświetli). Aukcja przeprowadzana jest za każdym razem, gdy reklama zostanie uznana za 
odpowiednią do wyświetlenia w wynikach wyszukiwania. Podczas aukcji zapada decyzja czy 
reklama się wyświetli i na której pozycji reklamy na stronie. 

Aukcja działa następująco: 
1. Kiedy użytkownik przeprowadza wyszukiwanie, system Google Ads znajduje 

wszystkie reklamy, których słowa kluczowe wystarczająco pasują do danego 
wyszukiwania. 

2. Spośród tych reklam system ignoruje wszystkie nieodpowiednie, np. reklamy 
kierowane na inny kraj lub odrzucone z powodu naruszenia zasad. 

3. Spośród pozostałych reklam wyświetlone będą mogły zostać tylko te o wystarczająco 
wysokim rankingu reklamy. Ranking reklamy to wartość zależna od stawki (CPC), 
jakości reklamy, progu rankingu reklamy, kontekstu wyszukiwania i oczekiwanego 
wpływu rozszerzeń i innych formatów reklamy. 
Wykres 3 przedstawia analizę aukcji dla analizowanej kampanii Ads. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Analiza aukcji realizowanej kampanii Ads  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych kampanii reklamowej Ads dla małego podmiotu gospodarczego. 

 

Z danych zawartych na Wykresie 3 możemy odczytać w pierwszym wierszu wyniki dla 
badanej reklamującej się firmy, a kolejne wiersze to wyniki najważniejszych konkurentów. 
Kolumna pierwsza to udział w wyświetleniach. Jak widać najwyższy wynik ma tu kampania 
analizowanej firmy i wynosi on ponad 48%. Oznacza to, że w prawie połowie wyszukiwań 
powiązanych z działalnością i usługami badanej firmy, wyświetlały się jej reklamy. Należy 
uznać to za dobry wynik, zwłaszcza że pozostali konkurencji mają niższy udział  
w wyświetleniach.  
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Dla poszczególnych konkurentów obliczany jest współczynnik wyższej pozycji  
w wyświetleniach. Z zaprezentowanych danych wynika, że najważniejszy konkurent – którego 
dane prezentuje drugi wiersz – wyświetlał się w prawie 84% na wyższej pozycji od badanej 
firmy. Ta sytuacja nie jest korzystna, zwłaszcza że aż w 53% aukcje obu firm pokrywały się. 
Wyższa pozycja w wyświetleniach pozostałych konkurentów nie jest dużym zagrożeniem 
utraty potencjalnych klientów, ponieważ w tych przypadkach współczynnik pokrywających się 
aukcji jest tu niższy. Przykładem może tu być konkurent, którego dane znajdują się w piątym 
wierszu. Wyświetla się on aż w 93% na wyższej pozycji od reklamy badanej firmy, ale ich 
pokrywające się aukcje to tylko 23%.  

Kolejnych informacji dostarcza nam współczynnik wyświetlania na górze strony i na 
najwyższej pozycji. Reklamy badanej firmy w 61% wyświetlają się na górze strony, ale trzeba 
pamiętać, że może to być druga strona wyszukiwania. Znacznie lepsze mają tu wyniki dwaj 
pozostali najważniejsi konkurenci. Także współczynnik wyświetlania na najwyższej pozycji 
dla badanej firmy jest niski i wynosi tylko niecałe 14%, gdzie najważniejszy konkurent ma ten 
współczynnik na poziomie 59%.  

Z przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wniosek, że podniesienie budżetu 
dziennego i limitu CPC mogłoby poprawić, przede wszystkim współczynnik wyświetlania na 
najwyższej pozycji. Jednak otwarte pozostaje pytanie czy poprawiło by to realizację celu 
kampanii reklamowej i z jakimi kosztami by się wiazało. 

SPOSOBY OPTYMALIZACJI FINANSOWEJ KAMPANII REKLAMO-
WYCH ADS POPRZEZ WYBÓR NAJSKUTECZNIEJSZYCH REKLAM 
Badana firma w okresie od 26 stycznia 2021 do 23 lutego 2021 r. realizowała dwie kampanie 
reklamowe, których efekty prezentuje wykres 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4. Efekty realizowanych kampanii Ads  w okresie od 26.01.2021 do 23.02.2021 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych kampanii reklamowych Ads dla małego podmiotu gospodarczego. 
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Dane zaprezentowane na Wykresie 4 obrazują ilość: kliknięć, wyświetleń, śr. CPC i koszt 
kampanii reklamowych. Realizowane są dwie kampanie po 3 reklamy w każdej. Przebieg 
krzywych kliknięć i wyświetleń reklam wyraźnie mają tendencje wzrostowe. Zwłaszcza rośnie 
liczba klikanych reklam w poszczególnych dniach realizacji kampanii. Natomiast krzywa 
średniego kosztu kliknięcia CPC wykazuje wyraźną tendencję malejącą. Przebieg tych 
krzywych świadczy o dobrych działaniach optymalizacyjnych i podnoszeniu efektywności 
finansowej realizowanych kampanii. 

Podstawowe parametry dotyczące efektywności reklam prezentuje tabela 1. 
Jak wynika z danych zawartych w Wykresie 5 tylko dwie reklamy wykazują najwyższe 

parametry z punktu widzenia ilości kliknięć i współczynnika CRT. Są to reklamy elastyczne. 
Dodatkowo najczęściej wyświetlana (3040) i klikana (260) reklama, której dane znajdują się  
w pierwszym wierszu, ma także najwyższy wskaźnik CRT wynoszący 8,5% oraz najniższe 
średnie CPC wynoszące 1,07 zł.  

Tabela 1. Efektywność wybranych reklam kampanii Ads realizowanych w okresie  
od 26.01.2021 do 23.02.2021 

Typ reklamy Liczba 
kliknięć 

Liczba 
wyświetleń CTR Średnie CPC Koszt 

Elastyczna 
reklama  

w wyszukiwarce 
260 3040 8,55% 1,07 zł 279,44 

Elastyczna 
reklama  

w wyszukiwarce 
208 2907 7,16% 1,19 247,15 

Rozszerzona 
reklama 

 tekstowa 
19 544 3,49 1,12 21,36 

Rozszerzona 
reklama  
tekstowa 

18 676 2,66 1,33 23,95 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych kampanii reklamowych Ads dla małego podmiotu gospodarczego. 

PODSUMOWANIE 
Na efektywność finansową kampanii Ads realizowanych w Internecie ma wpływ wiele 
czynników. Ważna jest praca nad podniesieniem jakości strony docelowej, odpowiednie 
nasycenie jej słowami kluczowymi i frazami, na które będą wyświetlały się reklamy oraz 
zawartość i przekaz reklamowy w kampanii. Jednak jak wynika z przeprowadzonej analizy 
osiągnięcie celu reklamowego i podniesienie efektywności finansowej następuje także poprzez 
odpowiednie ustawienie budżetu dziennego i limitu CPC. Nawet przy niewysokich stawkach i 
budżecie możliwa jest realizacji celu kampanii, a poniesione koszty nie będą wysokie.  
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FINANSOWE ASPEKTY DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH W INTERNECIE 

 
Streszczenie 

Rozwój Internetu i możliwość korzystania z niego jako źródła informacji, spowodował pojawienie się 
reklam w wyszukiwarkach, witrynach i portalach. Ta przestrzeń reklamowa stała się dostępna nie tylko 
dla ogromnych i bogatych korporacji, ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw, nie dysponujących 
dużymi budżetami reklamowymi.  
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości i strategii optymalizacji finansowej reklam Ads - 
tekstowych i elastycznych, jakie może wykorzystać małe przedsiębiorstwo do wsparcia sprzedaży 
towarów i usług z wykorzystaniem Internetu. 

 

 

 

FINANCIAL ASPECTS OF ADVERTISING ACTIVITIES  
ON THE INTERNET 

 

Summary 
The development of the Internet and the possibility of using it as a source of information has led to the 
emergence of advertising in search engines, in websites and portals. This advertising space has become 
available not only for huge and rich corporations, but also for small and medium enterprises, which do 
not have large advertising budgets.  
The purpose of this article is to present opportunities and strategies for financial optimisation of Ads - 
text and flexible ads, which can be used by a small business to support sales of goods and services using 
the Internet. 
  



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 10.    Współczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

 

181 

 

 
 
 

Danuta Krzywda 
Piotr Marczyk 

 
 

WYCENA NALEŻNOŚCI W RACHUNKOWOŚCI  
I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WEDŁUG 

STANDARDÓW POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH 
 
 

WPROWADZENIE 
Rynkom finansowym w naszym kraju towarzyszy dynamiczny rozwój instrumentów 
finansowych, a wraz z tym zwiększają się potrzeby oraz zakres stosowania ich przez 
przedsiębiorstwa. Instrumenty finansowe związane są przeważnie z działalnością operacyjną 
przedsiębiorstwa. Mogą być wykorzystywane w celach finansowych jak również 
inwestycyjnych, mają znaczący wpływ na kondycję finansowo-majątkową jednostki. Rozwój  
i rozpowszechnianie instrumentów finansowych sprawia, że w obszarze rachunkowości 
finansowej pojawia się potrzeba szerszej i bardziej dogłębnej analizy tego zagadnienia.  

Instrumenty finansowe należą do obszarów rachunkowości, w których w ostatnich latach 
nastąpiły gruntowne zmiany na gruncie praktyki międzynarodowej. Na szczególną uwagę  
w tym zakresie zasługuje wprowadzenie standardu MSSF 9 Instrumenty finansowe1, który 
wszedł w życie 1 stycznia 2018 r., zastępując dotychczasowy standard MSR 39 Instrumenty 
finansowe: ujmowanie i wycena.2 Nowy standard jest przeznaczony głównie dla jednostek 
sektora finansowego takich jak banki czy zakłady ubezpieczeń, jednak wpływa również 
znacząco na jednostki sektora niefinansowego. Każda spółka sporządzająca sprawozdania 
finansowe według międzynarodowych standardów musi dokonać znaczącej zmiany  
w podejściu do prezentowania aktywów finansowych nawet jeżeli posiada tylko proste 
instrumenty finansowe, w których skład wchodzić mogą należności handlowe, udzielone 
pożyczki czy udziały w innych jednostkach. Na gruncie krajowym w kwestii instrumentów 

                                                      
1  MSSF 9 Instrumenty finansowe, [w;] MSSF 2016, SKwP, IFRS, Warszawa 2016. 
2  MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, [w:] MSSF 2016, SKwP, IFRS, Warszawa 2016. 
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finansowych nastąpiła nowelizacja ustawy o rachunkowości3 oraz wydanie przez Ministra 
Finansów rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych4. 

Celem niniejszego opracowania, jest zaprezentowanie należności w kontekście 
instrumentów finansowych przez pryzmat polskich jak i międzynarodowych standardów 
rachunkowości ze szczególnym naciskiem na nowo przyjęty standard MSSF 9 oraz zbadanie 
wpływu nowych rozwiązań na wycenę należności w jednostkach sektora niefinansowego 

1. WYCENA NALEŻNOŚCI PRZY POCZĄTKOWYM UJĘCIU 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przy początkowym ujęciu należności ujmuje się  
w księgach rachunkowych według wartości nominalnej5. Przez pojęcie wartości nominalnej 
rozumie się wartość historyczną, która wynika z dokumentów źródłowych danego rozrachunku 
lub też dowodu księgowego wskazującego na powstanie należności6. Rozliczenie takiego 
dowodu w zależności od kraju prowadzenia działalności danego kontrahenta może nastąpić  
w dwóch wariantach: 
− w walucie krajowej (złotówkowe), 
− w innej wymienialnej walucie zagranicznej. 

Dokumenty źródłowe mogą zawierać wartości wyrażone nie tylko w walucie krajowej, 
ale również w walutach obcych. Zgodnie z prawem dewizowym, umowy pomiędzy 
zagranicznymi kontrahentami mogą być realizowane w walucie polskiej jak również w innej 
walucie wymienialnej, w zależności od woli stron. Jednakże w innych walutach 
wymienialnych nie mają prawa być realizowane umowy pomiędzy kontrahentami krajowymi. 
Zastosowanie do tych rozrachunków waluty obcej stanowi klauzulę waloryzacyjną, która  
w momencie zapłaty jest związana z koniecznością dokonania korekty wartości przychodów  
(u sprzedającego) oraz kosztów (u kupującego)7. 

Należności z tytułu dostaw i usług wyrażają przyszłe oczekiwane korzyści w postaci 
wpływu środków pieniężnych lub też w formie otrzymania innych składników aktywów8: 
− z tytułu sprzedaży produktów, materiałów bądź wykonania określonej usługi, 
− w związku z odszkodowaniami bądź karami związanymi z usługami lub dostawami. 

                                                      
3  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz. U.  2021, poz.217, zwana dalej ustawą  

o rachunkowości. 
4  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, 

metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, t. j.  Dz.U. 2017 poz. 
277, zwane dalej rozporządzeniem o instrumentach finansowych. Świderska G. K., Sprawozdanie 
finansowe wg polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Wydawnictwo Difin SA, 
Warszawa 2016, s. 202. 

5  Ustawa o rachunkowości, op. cit., art. 28 ust. 11 pkt 2. 
6  T. Cebrowska, Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 344. 
7  Ibidem. 
8  Por. E. Walińska, Meritum rachunkowości, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, s., 494. 
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Poniższa grafika przedstawia schemat księgowania należności z tytułu dostaw i usług 
rozliczanych w walucie krajowej w momencie powstania rozrachunku (Rysunek 1). 

 
Rysunek 1. Ujęcie początkowe w księgach rachunkowych należności w walucie krajowej. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Należy zaznaczyć, że należności dotyczące naliczonych kar umownych oraz odsetek za 
opóźnienie w zapłacie wymaganych kwot, oraz należności sporne, ale nie skierowane jeszcze 
na drogę sądową jednostka jest zobowiązana prezentować w tych samych pozycjach aktywów 
bilansu co należność główna, którą powiększają9.  

                                                      
9  Ibidem. 

Aktywa Pasywa

Przychody ze sprzedaży 
usług

6 500

Koszty 0

Wynik finansowy 6 500

6 500

Aktywa Pasywa
Przychody ze sprzedaży 
usług

0

Koszty 6 500

Wynik finansowy -6 500

6 500

Zobowiązania z 
tytułu dostaw i 
usług z 
terminem 
płatności do 12 
miesięcy

Bilans spółki X na moment 
powstania rozrachunku (PLN)

Bilans odbiorcy usługi na moment 
powstania rozrachunku (PLN)

PRZYKŁAD: Spółka X wystawiła fakturę VAT za sprzedaż usług wykonania badań

laboratoryjnych na kwotę 6500 złotych (spółka jako podmiot prowadzący

działalność w zakresie opieki medycznej nie jest płatnikiem podatku VAT z tytułu

sprzedaży tych usług). Odbiorca zaakceptował fakturę, termin płatności przypada

za 14 dni.

Należności z 
tytułu dostaw i 
usług z terminem 
płatności do 12 
miesięcy

Rachunek Zysków i Strat spółki X 
w momencie powstania 

rozrachunku (PLN)

Rachunek Zysków i Strat spółki 
odbiorcy usługi w momencie 
powstania rozrachunku (PLN)
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Należności z odbiorcami zagranicznymi, które są wrażone w walutach obcych podlegają 
przeliczeniu na walutę krajową w momencie ich powstania. Rezultat przeliczenia transakcji 
zgodnie z ustawą o rachunkowości powinien być dołączony bezpośrednio do dowodu 
księgowego10. Zapisy związane z operacją wyrażaną w walucie obcej należy dokonywać w 
sposób umożliwiający ustalenie kwoty rozrachunku zarówno w walucie krajowej jak i obcej11. 
Przy przeliczaniu wartości rozrachunków na walutę krajową należy przestrzegać następujących 
zasad12: 
− przy powstaniu należności, które wynikają odpowiednio ze sprzedaży lub kupna walut, 

rozrachunki przelicza się według kursu faktycznie zastosowanego, 
− przy powstaniu należności, które są skutkiem rozporządzenia środkami pieniężnymi 

pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych krajów Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego jak również środków nie podlegających zwrotowi, które 
pochodzą ze źródeł zagranicznych, rozrachunki rozlicza się po średnim kursie dla 
danej walut ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień 
zawarcia transakcji, 

− przy powstaniu innych należności niewymienionych w podpunktach powyżej, stosuje 
się przeliczenie po średnim kursie danej waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank 
Polski z dnia poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości13, operacje gospodarcze wyrażone w walutach 

obcych ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu ich przeprowadzenia, chyba że przepisy 
stanowią inaczej – dotyczy to szczególnie środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – odpowiednio po kursie14: 
− faktycznie zastosowanym w tym dniu, który wynika z charakteru operacji –  

w przypadku kupna lub sprzedaży walut oraz zapłaty należności, 
− średnim kursie dla danej waluty głoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia 

poprzedzającego ten dzień. 
Jeżeli dana należność jest wyrażona w walucie, dla której Narodowy Bank Polski nie 

ogłasza kursu, to kurs takiej waluty określa się poprzez relacje danej waluty do wskazanej przez 
jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest już ogłaszany przez Narodowy Bank Polski15. 

Jedną z konsekwencji prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość powstania 
należności z tytułu kar i odszkodowań, które są konsekwencją niewywiązania się kontrahenta z 
zawartych umów. Takie zdarzenie musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w księgach 
rachunkowych danej jednostki. W myśl zasady memoriałowej ujęcie takiego zdarzenia, 
powinno nastąpić pod datą powstania okoliczności powodujących zaistnienie tych składników 

                                                      
10  Por. ustawa o rachunkowości, op. cit. ,art. 21 ust. 3. 
11  Ibidem, art. 23 ust. 3. 
12  Por. E. Walińska, Meritum rachunkowości, op. cit. s. 496. 
13  Por. ustawa o rachunkowości, op. cit. art. 30 ust. 2. 
14  Por. E. Walińska, Meritum rachunkowości, op. cit. s. 497. 
15  Ibidem. 
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aktywów (także pod datą prawomocnego sądowego wyroku). Kary i odszkodowania mające 
związek z nieuregulowanymi terminowo należnościami ujmuje się jako przychody z pozostałej 
działalności operacyjnej. W polskiej praktyce rachunkowości można spotkać się z 
ujmowaniem w księgach rachunkowych takich zdarzeń pod datą faktycznego wpływu środków 
pieniężnych, co nie jest zgodnie z zasadą memoriałową16. 

Na poniższym schemacie, zobrazowane zostało, ujęcie w księgach rachunkowych 
jednostki należności z tytułu kar umownych (Rysunek 2): 

 
Rysunek 2. Przykład ujęcia w księgach rachunkowych należności z tytułu kar umownych. 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                      
16  Ibidem. 

PRZYKŁAD: Spółka X w lutym 20X2 r. zawarła z firmą Budex umowę na budowę budynku

biurowego. Zgodnie z ustaleniami termin odbioru został ustalony na 15 lipca 20X2 r. W

przypadku przekroczenia tego limitu spółka Budex została zobowiązana do zapłaty

inwestorowi kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

Wartość zawartej umowy wynosiła 500 000 PLN. Z winy wykonawcy odbiór prac nastąpił

w dniu 30 lipca. W sprawozdaniu finansowym za rok 20X2 spółka X wykazała:

Aktywa Pasywa
Przychody ze sprzedaży 
usług 0
Koszty działalności 
operacyjnej 0
Pozostałe przychody 
operacyjne 7 500
Pozostałe koszty 
operacyjne 0

7 500 Wynik finansowy 7 500

Wartość umowy 500 000 PLN

0,1% wartości umowy 500 PLN

Liczba dni po terminie 15

Wartośc kary umownej na 30 lipca 20X2 r 7 500 PLN

Bilans spółki X na 
31 lipca 20X2 r. (w PLN)

Rachunek Zysków i Strat spółki 
X w lipcu 20X2 r.  (w PLN)

Należności z tytułu 
dostaw i usług z 
terminem płatności 
do 12 miesięcy



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

186 

 2. WYCENA NALEŻNOŚCI W TRAKCIE OKRESU  
     SPRAWOZDAWCZEGO 
Wartość należności w trakcie roku obrotowego jest podatna na zmiany, wskutek wielu zdarzeń, 
najczęściej z powodu kompensaty, przedawnienia, umorzenia bądź spłaty. Dopuszczalną formą 
regulowania zobowiązań jest również ich realizacja w naturze, czyli poprzez przekazania 
niepieniężnego środka składników majątku lub wykonanie usługi na rzecz wierzyciela.  
W kwestii należności rozliczanych w walutach innych niż krajowa, konieczne jest ich 
przeliczenie według kursu na dzień realizacji takiej należności.  
 Następstwem tego typu operacji jest konieczność ujęcia w księgach rachunkowych 
jednostki różnic kursowych wynikających ze stosowania odrębnych kursów walut do wyceny 
na dzień przyjęcia oraz realizacji należności17. 

Co do zasady ujęcie skutków finansowych realizacji rozrachunków powinno odbywać się 
na bieżąco, wraz z zapłatą lub realizacją w inny sposób (np. przez kompensatę). Podstawą do 
ujęcia danego zdarzenia w księgach rachunkowych, są dowody księgowe, które potwierdzają 
dokonanie płatności takie jak dowody kasowe, wyciągi bankowe lub też w przypadku 
kompensat, umowa pomiędzy kontrahentami potwierdzająca kompensatę rozrachunków18. 

Kolejnymi zdarzeniami, które mogą wpłynąć na zmianę wartości należności w trakcie 
okresu sprawozdawczego są przedawnienia i umorzenia.  

W takich przypadkach usunięcia danej należności z ksiąg rachunkowych dokonuje się 
odpowiednio z datą przedawnienia lub na podstawie umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem a 
wierzycielem w kwestii zwolnienia z długu. Zmniejszenie stanu należności powstałe wskutek 
takich zdarzeń, należy ująć19: 
− w pozostałych kosztach operacyjnych – jeżeli zmiana dotyczy wartości nominalnej, 
− w kosztach finansowych – jeżeli zmiana dotyczy wartości odsetkowej. 

Zagadnienie kompensat (potrąceń), przedawnień i umorzeń należności oraz zobowiązań 
handlowych reguluje ustawa Kodeks Cywilny, która mówi, że gdy dwie osoby są jednocześnie 
względem siebie dłużnikiem i wierzycielem, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność  
z wierzytelności drugiej strony20.  

Warunkiem jest, aby przedmiotem wierzytelności były pieniądze lub rzeczy tej samej 
jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być 
dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym21. 

Roszczenia występujące w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ulegają 
przedawnieniu po trzech latach. Zasada ta dotyczy przede wszystkim roszczeń przysługującym 
podmiotom gospodarczym w stosunku do innych podmiotów lub konsumentów. Roszczenia  

                                                      
17  Por. E. Walińska, Meritum rachunkowości, op. cit. s. 503. 
18  Ibidem. 
19  Ibidem. 
20  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, art. 498 par. 1. 
21  Ibidem. 
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z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy 
przedawniają się po latach dwóch22.  

O wygaśnięciu zobowiązania, można mówić wtedy, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika ze 
spłacania długu, a dłużnik takie zwolnienie przyjmuje23. 

Zgodnie z uregulowaniami, w przypadku realizacji rozrachunków z tytułu transakcji 
zakupu-sprzedaży poprzez dobra lub usługi, kupujący przekazuje na rzecz sprzedającego 
składnik majątkowy (inny od przedmiotu transakcji) lub wykonuje usługę na jego rzecz. Proces 
ten z punktu widzenia ujęcia w księgach rachunkowych wygląda następująco24: 
− sprzedawca – wyksięgowuje z ksiąg rachunkowych należność od nabywcy, 

jednocześnie ujmując transakcję nabycia nowego dobra bądź usługi, 
− nabywca – wyksięgowuje z ksiąg rachunkowych zobowiązanie wobec sprzedawcy 

oraz przekazuje składnik majątku bądź wykonuje usługę na jego rzecz, 
− nabywca – ujmuje przychód z tytułu sprzedaży składnika majątku bądź wykonania 

usługi na rzecz sprzedającego. 
W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością rozrachunku a wartością 

przekazanego składnika majątku lub wykonanej usługi, z reguły jedna ze stron zobowiązuje się 
do wyrównania tejże różnicy środkami pieniężnymi. 

Jeżeli rozrachunki są rozliczane w walutach obcych, przy dokonywaniu wyceny w trakcie 
okresu sprawozdawczego, konieczne jest ustalenie zrealizowanych na danej transakcji różnic 
kursowych.  

Określenia tych różnic dokonuje się poprzez odniesienie wartości rozrachunku 
przeliczonego na walutę krajową przy początkowym ujęciu, do wartości rozrachunku 
przeliczonego na moment rozliczenia transakcji. W zależności od zmiany kursu waluty obcej, 
można mieć do czynienia z zrealizowanymi różnicami kursowymi25: 
− dodatnimi, jeżeli pomiędzy dniem powstania a dniem realizacji należności występuje 

wzrost kursu walutowego przyjętego do wyceny, 
− ujemnymi, jeżeli pomiędzy dniem powstania a dniem realizacji należności występuje 

spadek kursu walutowego przyjętego do wyceny. 
Specyfika identyfikacji różnic kursowych została zaprezentowana na schemacie poniżej 

(Rysunek 3.), w wariancie I dla różnic dodatnich oraz w wariancie II dla różnic ujemnych.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
22  Ibidem, art. 118.  
23  Ibidem, art. 508. 
24  Por. E. Walińska, Meritum rachunkowości, op. cit. s. 504. 
25  Ibidem,  s. 505. 

PRZYKŁAD: Na dzień przyjęcia do wyceny Spółka X wykazała należność od

kontrahenta zagranicznego w wysokości 12 464,40 PLN, co satnowi 3 000 EUR po

kursie z dnia przyjęcia do wyceny, który wynosił wtedy 4,1548 PLN (za 1 EUR).
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PLN
Wartość 

z dnia 
transakcji

Wartość 
różnicy 

kursowej

Rodzaj 
różnicy 

kursowej

Wariant I 13 101,60 637,20 Dodatania
Wariant II 11 827,50 -636,90 Ujemna

Wariant I

Aktywa Pasywa

Wynik finansow 637,20

Środki pieniężne 
na rachunku 
bankowym

13 101,60 
(1)

Należności z 
tytułu dostaw i 
usług z terminem 
płatności do 12 
miesięcy

Wartość na 
moment 

początkowego 
ujęcia 

12 464,40
12 464,40

Przychody 
finansowe

637,20 (1)12 464,40
 (Sp.)

(12 646,40) 
(1)

I wariant - kurs w dniu rozliczenia jest wyższy od kursu z dnia początkowego

ujęcia należności:

Zapłata należności nastąpiła po kursie z dnia transakcji wynoszącym 4,3672 PLN

(za 1 EUR), według wyciągu bankowego przyniosła wpływ środków w kwocie 13

101,60 PLN. Spółka osiągnęła zatem korzyść z powodu wzrostu kursu

walutowego, należy więc zaksięgować dodatnią różnicę kursową.

II wariant - kurs w dniu rozliczenia jest niższy od kursu z dnia początkowego

ujęcia:

Zapłata należności nastąpiłą po kursie z dnia transakcji wynoszącym 3,9425 PLN

(za 1 EUR), według wyciągu bankowego przyniosła wpływ środków w kwocie 11

827,50 PLN. Spółka traci zatem część należności wyliczonej na dzień

początkowego ujęcia. 

Bilans spółki X na moment realizacji 
rozrachunku (PLN)

Rachunek Zysków i Strat 
spółki X w momencie 

realizacji rozrachunku (PLN)
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Rysunek 3. Specyfika identyfikacji różnic kursowych w wariancie I dla różnic  
dodatnich oraz w wariancie II dla różnic ujemnych. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, rozrachunki wyrażone w walutach obcych podlegają 
przeliczeniu na walutę krajową według kilku zasad. Pierwsza z nich wskazuje na stosowanie 
kursu faktycznie zastosowanego, przez bank obsługujący daną transakcję. Przy wpływie 
należności należy stosować kurs kupna danej waluty przez bank, zaś przy zapłacie zobowiązań, 
powinien to być kurs sprzedaży waluty przez bank pośredniczący w transakcji. 

W jednostkach dysponujących kontami walutowymi, może zaistnieć również sytuacja,  
w której nie zajdzie faktyczna zamiana waluty krajowej na obcą, bądź odwrotnie. Nie jest 
zasadne stosowanie w takim przypadku kursu z dnia transakcji, gdyż z uwagi na brak fizycznej 
wymiany kurs faktycznie zastosowany nie występuje. Jeżeli jednostka ma możliwość 
przechowywania środków pieniężnych w walutach obcych bez konieczności ich bieżącej 
wymiany do wyceny należy zastosować kurs średni danej waluty ogłoszony przez Narodowy 
Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień zapłaty rozrachunków26. 

W kwestii rozrachunków będących następstwem rozporządzenia środkami pochodzącymi 
ze źródeł zagranicznych, regulacje przewidują dodatkowe zasady rozpoznawania różnic 
kursowych, w przypadku rozliczania poprzez kompensatę. Mianowicie, uregulowanie, 
rozrachunku z tytułu zakupu-sprzedaży rozliczanego w walucie obcej, w dobrach lub usługach, 

                                                      
26  Ibidem, s. 507. 

Wariant II

Aktywa Pasywa

Wynik finansow (636,90)

Środki pieniężne 
na rachunku 
bankowym

11 827,50 
(1)

Bilans spółki X na moment realizacji 
rozrachunku (PLN)

Rachunek Zysków i Strat 
spółki X w momencie 

realizacji rozrachunku (PLN)

Koszty 
finansowe

636,90 (1)Należności z 
tytułu dostaw i 
usług z terminem 
płatności do 12 
miesięcy

12 464,40 
(Sp.)

(12 646,40) 
(1)
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nie powoduje powstania różnic kursowych. Jednostka w takim przypadku przelicza na walutę 
krajową należności po kursie z ich początkowego ujęcia w księgach rachunkowych. Jednostka 
ma również prawo dokonania kompensaty wzajemnych należności lub zobowiązań  
z kontrahentem wówczas, gdy są one wyrażone27: 
− w tej samej walucie obcej, 
− w walucie krajowej oraz w walucie obcej, 
− w dwóch różnych walutach obcych. 

Co do zasady w przypadku kompensaty, nie dochodzi do faktycznego przepływu 
środków pieniężnych pomiędzy kontrahentami, zatem nie dochodzi również do fizycznej 
wymiany waluty. Skutkuje to zastosowaniem przez jednostkę, kursu średniego waluty obcej 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień dokonania 
kompensaty, w celu dokonania przeliczenia rozrachunków podlegających kompensacie. 
Powstałe w ten sposób różnice kursowe, jednostka ujmuje w księgach rachunkowych tak 
samo, jakby zostały rozliczone drogą zapłaty.  

Podczas ujmowania różnic kursowych powstałych w wyniku operacji gospodarczych 
związanych z rozrachunkami walutowymi, należy zwrócić uwagę, że ich prezentacja  
w sprawozdaniu finansowym jednostki następuje per saldo, to znaczy, że nadwyżka 
wszystkich dodatnich różnic kursowych, nad różnicami ujemnymi jest wykazywana jako 
przychód finansowy, z drugiej strony, nadwyżka wszystkich ujemnych różnic nad różnicami 
dodatnimi, jest prezentowana jako kosz finansowy w rachunku zysków i strat28. 

3. WYCENA NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ BILANSOWY  
Wychodząc naprzeciw potrzebie wyceny rozrachunków na dzień bilansowy, polskie prawo 
bilansowe określa dwa odrębne parametry wyceny: 
− kwotę wymaganej zapłaty – dla należności, 
− kwotę wymagającą zapłaty – dla zobowiązań. 

W nawiązaniu do ustawy o rachunkowości, należności z tytułu dostaw i usług wycenia 
się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej do zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny. Przez kwotę wymaganą do zapłaty rozumie się również konieczność doliczenia 
ewentualnych odsetek za zwłokę do rozrachunków, których kontrahenci nie byli w stanie 
dotrzymać ustalonego terminu zapłaty.  

Z definicji aktywów można wywieść wniosek o obowiązku wykazywania w bilansie 
należności, które są niewątpliwe, możliwe do ściągnięcia, pewne co do kwot oraz terminów.  
Z tego powodu każda jednostka ma obowiązek dokonania oceny stanu swoich należności  
w kontekście ewentualnego ryzyka związanego z ich finalizacją. W momencie, gdy takie 
ryzyko zostało zidentyfikowane, należy je odpowiednio oszacować i ująć zgodnie z zasadami 

                                                      
27  Ibidem, op. cit. s. 508. 
28  Ibidem. 
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wskazanymi w ustawie o rachunkowości. Reguła ostrożnej wyceny, zobowiązuje jednostkę do 
określenia ryzyka realizacji danego rozrachunku, co skutkuje obowiązkiem dokonywania 
odpisów aktualizujących wartości należności w przypadku, gdy została zaobserwowana 
wątpliwość dotycząca ich ściągalności. Naliczone odpisy aktualizujące wartość należności 
księgowane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych o ile dotyczą wartości należności 
podstawowej lub w ciężar kosztów finansowych, jeżeli dotyczą należności odsetkowych. 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość należności muszą być 
dokonywane nie rzadziej niż na dzień bilansowy29. 

Należności wyrażone w walutach obcych, są kwalifikowane do obowiązkowego 
przeliczenia na koniec każdego roku sprawozdawczego, według średniego kursu waluty 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.  

Konsekwencją przyjmowania odmiennych wartości walut obcych dla wyceny 
początkowej oraz bilansowej, powstają tzw. różnice kursowe niezrealizowane.  

Powstałe wskutek tych przeliczeń różnice kursowe, powinny być ujmowane  
w wyniku finansowym. 

W nawiązaniu do ustawy o rachunkowości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia 
się wyrażone w walutach obcych30: 
− składniki aktywów (za wyjątkiem udziałów w jednostkach podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności) i pasywów, po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie danej waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski,  
z zastrzeżeniem podpunktu następnego, 

− gotówkę będącą w posiadaniu jednostek prowadzących kupno i sprzedaż walut 
obcych, po kursie, w którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej niż 
średni kurs Narodowego Banku Polskiego ogłoszony dla danej waluty. 

4. WYCENA NALEŻNOŚCI DLA JEDNOSTEK DUŻYCH – KATEGORIE 
    AKTYWÓW FINANSOWYCH  
Wyżej przedstawione metody wyceny należności w ujęciu początkowym, opisują podejście 
uproszczone, z którego wolno korzystać jedynie małym jednostkom gospodarczym.  
Za jednostkę dużą zgodnie z ustawą o rachunkowości uważa się przedsiębiorstwo, które 
spełnia dwa z trzech warunków wymienionych w ustawie. Warunki te dotyczą między innymi 
przekroczenia określonej w ustawie kwoty sumy bilansowej oraz wartości przychodów za 
poprzedni rok obrotowy.  

Jednostki, które nie kwalifikują się jako przedsiębiorstwa małe, muszą stosować się nie 
tylko do przepisów ustawy o rachunkowości, ale również do Rozporządzenia Ministra 

                                                      
29  Por. ustawa o rachunkowości, op. cit. art. 28. 
30  Ibidem, art. 30 ust. 1. 
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Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania  
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych31. 

Zgodnie z wspomnianym wcześniej rozporządzeniem, wstępne ujęcie aktywów 
finansowych, wymaga zakwalifikowania ich do właściwej kategorii. Szczegółowe zasady  
i wytyczne dotyczące kwalifikowania aktywów do danej kategorii są zawarte w polityce 
rachunkowości jednostki32.  

Nadanie danemu składnikowi aktywów odpowiedniej kategorii jest niezmiernie istotne z 
punktu widzenia późniejszej wyceny i sposobu odnoszenia skutków wyceny bilansowej jak 
również poprawności prowadzonej ewidencji. Jednostki gospodarcze sporządzające 
sprawozdania finansowe według polskich standardów rachunkowości, w momencie 
pozyskania aktywów mogą zaklasyfikować je do jednej z czterech kategorii33: 
1) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 
2) pożyczki udzielone i należności własne, 
3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Kategoria aktywa finansowe przeznaczone do obrotu obejmuje krótkoterminowe aktywa 
finansowe. Zgodnie z rozporządzeniem, wyrażenie „krótki termin” oznacza okres o długości 
maksymalnie trzech miesięcy. Aktywa takie są nabywane w celu uzyskania korzyści 
ekonomicznych wynikających z krótkookresowych zmian cen takiego aktywa lub też  
z krótkiego okresu trwania danego składnika. Za przykład mogą tu posłużyć papiery 
wartościowe spółek zakupione w celu odsprzedaży w relatywnie krótkim czasie, obligacje lub 
lokaty bankowe z terminem wymagalności do trzech miesięcy.  

Zgodnie z rozporządzeniem do wyżej wymienionej kategorii aktywów mogą być również 
zakwalifikowane aktywa z okresem utrzymania dłuższym niż trzymiesięczny, pod warunkiem, 
że korzyści ekonomiczne z tytułu posiadania takich aktywów są spodziewane w krótkim 
terminie. Wszelkiego rodzaju instrumenty pochodne również zalicza się do aktywów 
przeznaczonych do obrotu. Jedynym wyjątkiem są tutaj instrumenty pochodne wskazane przez 
jednostkę jako elementy rachunkowości zabezpieczeń (tzw. instrumenty zabezpieczające)34. 

Kolejną kategorią wymienioną w rozporządzeniu do której można przypisać dany 
instrument finansowy są pożyczki udzielone i należności własne. Składniki takie powstają na 
skutek wydania drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych w sposób bezpośredni, o ile  
z umowy zawartej pomiędzy stronami jednoznacznie wynika, że zbywający, nie utracił 
kontroli nad wydatkowanymi aktywami finansowymi35.  

                                                      
31  Rozporządzenie o instrumentach finansowych, op. cit.  
32  Por. ustawa o rachunkowości, op. cit. art. 10.  
33  J. Pfaff, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2017, s. 102. 
34  Por. Rozporządzenie o instrumentach finansowych, op. cit., par. 6. 
35  Ibidem, par. 7. 
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Do tej kategorii zaliczane są w szczególności udzielone pożyczki lub obligacje nabyte na 
rynku pierwotnym. Należy zaznaczyć, że jeżeli aktywa finansowe spełniają powyższe kryteria, 
jednak są również przeznaczone do sprzedaży w okresie do trzech miesięcy, należy zaliczyć je 
do kategorii aktywów przeznaczonych do obrotu. 

Trzecią kategorią są aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. Zalicza 
się do nich aktywa finansowe niezaklasyfikowane do wcześniejszej kategorii, tj. pożyczek 
udzielonych i należności własnych, które jednocześnie posiadają ustalony termin 
wymagalności jak również możliwy do ustalenia termin uzyskania korzyści ekonomicznych 
(może to być np. oprocentowanie), w stałej lub też możliwej do uzyskania kwocie, pod 
warunkiem, że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do momentu, gdy staną się one 
wymagalne36.  

Powyższe warunki mogą spełniać dłużne papiery wartościowe (np. obligacje). Jednakże 
do omawianej kategorii nigdy nie będą mogły zostać zakwalifikowane udziałowe papiery 
wartościowe innych jednostek takie jak udziały lub akcje, z uwagi na niemożność określenia 
ich terminu wymagalności. 

Aby zliczyć aktywa finansowe do utrzymywanych do terminu wymagalności, warunkiem 
jest stanowczy zamiar oraz możliwość jednostki do utrzymywania ich do upływu terminu 
wymagalności.  

Powyższy warunek nie będzie jednak spełniony w przypadku wystąpienia przynajmniej 
jednej z wymienionych poniżej okoliczności37: 
− zamiar utrzymywania aktywów finansowych przez czas nieokreślony, 
− znacząca rozbieżność pomiędzy kwotą możliwą do uzyskania przez emitenta po 

wykonaniu przez niego opcji kupna, a wartością instrumentu finansowego wynikającą 
z ksiąg rachunkowych, 

− zakupienie przez jednostkę dłużnych instrumentów finansowych razem z opcją 
zamiany na instrument kapitałowy, z wyjątkiem sytuacji, w której wykonanie opcji jest 
możliwe w ustalonym dla instrumentu dłużnego terminie wymagalności lub też inne 
okoliczności wskazujące na nikłe prawdopodobieństwo wykonania opcji, 

− nieposiadanie przez jednostkę wystarczających środków pieniężnych do finansowania 
aktywów w terminie wymagalności, 

− prawne lub statutowe aspekty umowy ograniczające możliwość utrzymania aktywów 
do terminu wymagalności. 
W kontekście omawianej kategorii należy również zaznaczyć, że zgodnie  

z rozporządzeniem38, jeżeli jednostka w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych 
sprzedała aktywa finansowe przed terminem wymagalności, nie może, przez okres do końca 
najbliższego roku obrotowego oraz przez dwa kolejne lata, klasyfikować żadnych aktywów 

                                                      
36  Ibidem, par. 8. 
37  Ibidem, par. 8 pkt 3. 
38  Ibidem, par. 8 pkt 4. 
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jako aktywa utrzymywane do terminu wymagalności. W przypadku dokonania takiej transakcji 
jednostka jest również zobowiązana do przekwalifikowania wszystkich pozostałych aktywów 
finansowych objętych omawianą kategorią na aktywa dostępne do sprzedaży. Obowiązki te 
wynikają z faktu naruszenia podstawowego warunku klasyfikowania aktywów jako 
utrzymywane do terminu wymagalności, sprzedając takie aktywa przed upływem terminu 
wykupu.  

Wcześniejsza sprzedaż aktywów z omawianej kategorii, skutkuje błędną ich wyceną, i z 
tego tytułu jednostka musi ponieść konsekwencje niewłaściwej kwalifikacji39. 

Ostatnią czwartą kategorią kwalifikacji aktywów są aktywa finansowe przeznaczone do 
sprzedaży. Można do niej zaliczyć wszystkie aktywa finansowe, które nie spełniają warunków 
przypisania do jednej z trzech wyżej wymienionych kategorii40. 

Poza przypisaniem aktywa finansowego do odpowiedniej kategorii, wstępne ujęcie  
w księgach rachunkowych, wymaga również dokonania odpowiedniej wyceny danego 
składnika.  

Na dzień ujęcia aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych w cenie 
nabycia wyrażonej jako wartość godziwa poniesionych wydatków lub otrzymanych w zamian 
innych składników majątku41.  

Podczas ustalania wartości godziwej przy początkowym ujęciu uwzględniane są koszty 
transakcji poniesione przez jednostkę42.  

Koszty poniesione, związane bezpośrednio z przeniesieniem lub nabyciem aktywów 
finansowych, traktuje się jako koszty transakcji.  

Zalicza się do nich w szczególności: 
− opłaty za pośrednictwo w nabywaniu instrumentów finansowych tj. prowizje 

maklerskie, 
− opłaty giełdowe należne instytucjom uprawnionym do ich nakładania, 
− opłaty za doradztwo, 
− podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów. 

Proces kwalifikowania aktywów finansowych do odpowiedniej kategorii jest kluczowy z 
punktu widzenia przyjęcia właściwego modelu okresowej wyceny. W tym zakresie możliwą 
do zastosowania jest wycena w wartości godziwej lub skorygowanej cenie nabycia.  

Poniższy schemat (Rysunek 4) prezentuje proces postępowania przy kwalifikowaniu 
aktywów finansowych do odpowiednich kategorii oraz przypisane do tych kategorii zasady 
wyceny bilansowej. 

 

                                                      
39  J. Pfaff, Rachunkowość finansowa, op. cit. s. 103. 
40  Por. rozporządzenie o instrumentach finansowych, op. cit., par. 9. 
41  J. Pfaff, Rachunkowość finansowa, op. cit. s. 104. 
42  Por. rozporządzenie o instrumentach finansowych,  op. cit., par. 13. 
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Rysunek 4. Zasady kwalifikowania aktywów finansowych do odpowiednich  
kategorii wraz z zasadami wyceny. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Pfaff, Rachunkowość finansowa, op. cit. s. 105. 
 

Znakomita większość aktywów finansowych na dzień bilansowy podlega wycenie i 
prezentacji w sprawozdaniu finansowym według wartości godziwej, jednak bez pomniejszania 
jej o przewidywane koszty transakcji jakie jednostka mogłaby ponieść w momencie ich 
wyłączenia z ksiąg rachunkowych w wyniku zbycia. Wyjątkiem od tej reguły są znaczące 
koszty transakcji43.  

                                                      
43  Ibidem, Par. 14. 
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W wartości godziwej wycenia się aktywa, które po wstępnej kwalifikacji zostały uznane 
jako dostępne do sprzedaży lub przeznaczone do obrotu.  

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość godziwa jest to kwota, za jaką dany składnik 
aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji 
rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą 
stronami44. Nie można zatem wartością godziwą nazwać kwoty, zapłaconej lub otrzymanej 
przez podmiot niedostatecznie poinformowany lub przymuszony do zawarcia danej transakcji, 
jak też kwoty transakcji zawartej pomiędzy podmiotami od siebie zależnymi kapitałowo lub 
osobowo. Można więc określić wartość godziwą jako odzwierciedlenie jakości kredytowej 
instrumentu finansowego45. 

W przypadku aktywów finansowych, które są przedmiotem obrotu na aktywnych 
rynkach, którym towarzyszy duży wolumen obrotów, wartością godziwą jest cena rynkowa 
równoważąca popyt i podaż na dany instrument (pomniejszona o koszty transakcji o ile ich 
wartość zostanie uznana za istotną). Według regulacji dotyczących rachunkowości, ustalone w 
obrocie regulowanym notowania cen rynkowych aktywów finansowych, są najbardziej 
miarodajnym wskaźnikiem wyznaczania poziomu ich wartości godziwej. Inwestorzy 
dokonujący ciągłej wyceny aktywów finansowych, poprzez transakcje kupna i sprzedaży 
walorów, na bieżąco aktualizują ich wartość rynkową, w sposób który doskonale wpisuje się w 
przytoczoną wcześniej definicję wartości godziwej. Z tego względu, wartości rynkowe 
aktywów finansowych, jeżeli tylko są dostępne powinny być w głównej mierze 
wykorzystywane do ich księgowej wyceny. Niejednokrotnie jednak, mamy do czynienia z 
sytuacją, w której brak jest aktywnego rynku na dane aktywa finansowe. W takim przypadku 
wartość godziwa podlega oszacowaniu. Zgodnie z rozporządzeniem istnieją cztery możliwe 
scenariusze do wiarygodnego oszacowania wartości godziwej w momencie, gdy cena rynkowa 
takiego składnika nie istnieje46: 
− w przypadku, gdy wykonalne jest rzetelne określenie przepływów pieniężnych 

wynikających z danego instrumentu, możliwe jest zgłoszenie się do 
wyspecjalizowanej, niezależnej jednostki z prośbą o oszacowanie wartości danego 
instrumentu, 

− zastosowanie modelu wyceny opierającego się na danych pochodzących z aktywnego 
regulowanego rynku, 

− oszacowanie wartości godziwej na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie 
instrumentu, notowanego w obrocie regulowanym i publicznie ogłoszonym, lub też 
cen składników podobnego złożonego instrumentu finansowego, 

− oszacowanie wartości godziwej drogą metod estymacji, powszechnie uznanych za 
poprawne. 

                                                      
44  Por. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, op. cit. art. 28 ust. 6. 
45  J. Pfaff, Rachunkowość finansowa, op. cit. s. 106. 
46  Por. rozporządzenie o instrumentach finansowych, op. cit. par. 15. 
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Wartość godziwa, jako punkt wyjścia wyceny bilansowej aktywów finansowych, stanowi 
wyznacznik ceny rynkowej lub też zostaje określona na drodze oszacowania, za pomocą metod 
i modeli dobranych przez jednostkę. Przepisy rozporządzenia nie są precyzyjne w tej kwestii, 
lecz praktyka rachunkowości zwraca się ku zasadzie, że jeżeli istnieje możliwość pozyskania 
informacji na temat wartości rynkowej danego instrumentu z rynku regulowanego, to taka cena 
ma swojego rodzaju pierwszeństwo do określania wartości godziwej. Takie podejście ma 
swoje jednoznaczne odzwierciedlenie w MSSF 13 Wycena w wartości godziwej,47 opisującym 
hierarchię wartości godziwej48. 

5. REGULACJE MSSF W ZAKRESIE WYCENY NALEŻNOŚCI 
Standardy międzynarodowe dotykają materii rachunkowości instrumentów finansowych (w 
tym aktywów finansowych) w ramach trzech standardów: 
− MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja49, 
− MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji50, 
− MSSF 9 Instrumenty finansowe. 

Na największą uwagę zasługuje tutaj MSSF 9, z uwagi na to, że jako stosunkowo nowy 
Standard (który zastąpił nieaktualny już MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena), 
rzuca nowe światło na regulacje dotyczące kwalifikacji i wyceny aktywów finansowych. 
Przytoczony standard cechuje się odmiennym podejściem do instrumentów finansowych  
w porównaniu do polskich regulacji takich jak rozporządzenia i ustawy. 

MSSF 9 przewiduje dwie grupy, do których jednostka ma prawo zakwalifikować aktywa 
finansowe, są to modele51: 
− wyceny w zamortyzowanym koszcie, 
− wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub przez wynik 

finansowy. 
Proces klasyfikowania aktywów odbywa się oparciu o model biznesowy jednostki, w 

zakresie zarządzania aktywami oraz przepływy pieniężne charakterystyczne dla danego 
składnika. 

Model biznesowy w zakresie zarządzania aktywami finansowymi jest określany poprzez 
kluczowy personel kierowniczy, przez który, zgodnie z MSR 2452 rozumie się osoby 
posiadające uprawnienia, decyzyjność są odpowiedzialne za planowanie i kontrolowanie 
procesów zachodzących w jednostce w sposób pośredni lub bezpośredni53. Osoby te 

                                                      
47  MSSF 13 Wycena w wartości godziwej, [w:] MSSF 2016, SKwP, IFRS, Warszawa 2016. 
48  J. Pfaff, Rachunkowość finansowa, op. cit. s. 106. 
49  MSSF 32 instrumenty finansowe: prezentacja, [w:] MSSF 2016, SKwP, IFRS, Warszawa 2016. 
50  MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, [w:] MSSF 2016, SKwP, IFRS, Warszawa 2016. 
51  MSSF 9 Instrumenty finansowe, op. cit. 
52  MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych, [w:] MSSF 2016, SKwP, IFRS, 

Warszawa 2016. 
53  J. Pfaff, Rachunkowość finansowa, op. cit. s. 126. 
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odpowiadają za sposób w jaki jednostka zarządza aktywami finansowymi, aby wygenerować 
przepływy pieniężne. MSSF 9 wymaga dokonania oceny modelu zarządzania aktywami 
finansowymi. W kontekście dłużnych aktywów finansowych, w tym także należności 
handlowych, standard przewiduje trzy możliwe modele biznesowe: 
− aktywa utrzymywane w celu uzyskania przepływów pieniężnych, 
− aktywa utrzymywane w celu uzyskania przepływów pieniężnych i sprzedaży, 
− model inny niż dwa powyższe, w praktyce oznaczający posiadanie przez jednostkę 

aktywów w celu ich zbycia. 
W zależności od modelu, który został zidentyfikowany dla danego składnika majątku 

dokonuje się jego wyceny: 
− według zamortyzowanego kosztu (dla modelu 1), 
− według wartości godziwej z ujęciem skutków w pozostałych całkowitych dochodach 

(dla modelu 2), 
− według wartości godziwej z ujęciem skutków w wyniku finansowym (dla modelu 3). 

W momencie zakwalifikowania, gdy przyjęty model odpowiada kategorii utrzymania w 
celu uzyskania przepływów pieniężnych, dopuszczalne jest zaliczenie takiego składnika do 
aktywów finansowych do wyceny w zamortyzowanym koszcie. Drugim warunkiem, 
wymaganym dla możliwości wyceny tą metodą to zidentyfikowanie czy przepływy pieniężne 
dotyczące danego składnika powstawały w określonych terminach i obejmowały wyłącznie 
spłatę wartości nominalnej i ewentualnych odsetek naliczanych od wartości nominalnej. Jest to 
tak zwany test kwalifikacyjny SPPI54. Test jest bardzo rygorystyczny i w praktyce składa się z 
szeregu pytań z możliwymi odpowiedziami – tak lub nie. Udzielenie odpowiedzi na 
postawione pytania pomaga skonfrontować dane aktywo finansowe z szczegółowymi zapisami 
standardu. W momencie niespełnienia testu SPPI dany instrument finansowy należy wycenić 
według wartości godziwej z odniesieniem zmiany wyceny do wyniku finansowego. 

Przez wartość nominalną według standardu rozumie się, wartość godziwą ustaloną z datą 
początkowego ujęcia, natomiast naliczane odsetki reprezentują zapłatę za wartość pieniądza w 
czasie, za ryzyko kredytowe związane z ekspozycją danego składnika55. Po spełnieniu obydwu 
wyżej wymienionych warunków, aktywa finansowe mogą być zaliczone do wycenianych w 
zamortyzowanym koszcie. Ich przykładem mogą być dłużne aktywa finansowe np. należności 
handlowe, udzielone pożyczki czy obligacje. 

Aktywa finansowe, które w określonych terminach powodują powstanie przepływów 
pieniężnych wynikających ze spłaty wartości nominalnej i odsetek, lecz są zidentyfikowane w 
modelu biznesowym jako przeznaczone do otrzymania przepływów pieniężnych ale też 
późniejszej sprzedaży, kwalifikują się do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite 
dochody56. 

                                                      
54  SPPI – Solely payment of principal and interest 
55  MSSF 9 Instrumenty finansowe, par. 4.1.2, 4.1.3. 
56  Ibidem, par. 4.1.2A. 
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Pozostałe aktywa oraz udziały kapitałowe, nieprzypisane do żadnej z powyższych grup, 
można zaliczyć do ostatniej kategorii, ponieważ w praktyce są one przeznaczone przez 
jednostkę do zbycia. Będą one zatem wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy57. Oprócz wyżej wymienionych wytycznych, standard przewiduje prawo wskazania 
każdego składnia aktywów finansowych w momencie początkowego ujęcia, do wyceny w 
wartości godziwej przez wynik finansowy, jeżeli skutkowało to będzie zmniejszeniem 
niespójności wyceny danego składnika aktywów finansowych. 

Ogólne zasady identyfikacji aktywów finansowych do poszczególnych grup przedstawia 
Rysunek 5. 

 
Rysunek 5. Proces określania grup aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

W momencie pozyskania aktywów finansowych, oprócz zakwalifikowania ich do 
właściwej grupy, jednostka jest zobowiązana do dokonania ich wyceny przy ujęciu 
początkowym. Zgodnie ze standardem, wycena przy ujęciu początkowym, odbywa się z 
poziomu wartości godziwej powiększonej o ewentualne koszty transakcyjne, które są 

                                                      
57  Ibidem, par. 4.1.5. 
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bezpośrednio związane z nabyciem. Wyjątkiem są aktywa finansowe wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik finansowy, które w przypadku początkowego ujęcia są wyceniane bez 
uwzględnienia kosztów transakcyjnych58. 

Tak więc, przy początkowym ujęciu, wartością godziwą jest najczęściej wartość 
dokonanej zapłaty, czyli cena transakcyjna. 

 Poniżej, opisane zostaną sposoby wyceny aktywów finansowych w zależności od grupy 
w jakiej zostały zidentyfikowane. Wycena aktywów finansowych w zamortyzowanym koszcie, 
odbywa się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej.  

W momencie przyjęcia określa się zdyskontowane przychody z odsetek, które są 
ujmowane w wyniku jako przychody finansowe. Aktywa finansowe podlegają również 
odpisom z tytułu utraty wartości, stanowiącym wtedy koszty finansowe59.  

Stosowanie MSSF 9 wymusza zmianę kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości z 
modelu strat poniesionych na tak zwany model strat oczekiwanych. W polskiej praktyce 
rachunkowości, odpisów aktualizujących dokonuje się zazwyczaj dopiero po wystąpieniu 
przesłanek wskazujących na możliwe problemy z realizacją danej należności.  

Standard zmienia to podejście wprowadzając pojęcie modelu strat oczekiwanych, które 
należy oszacować i ująć już w momencie początkowego ujęcia danego składnika aktywów 
finansowych. MSSF 9 wyraźnie wskazuje, że oczekiwana strata kredytowa (tzw. ECL60) 
zawsze jest wyższa od zera, ponieważ nigdy nie można założyć, że należne kwoty zostaną 
ściągnięte w 100%.  

Jedną z metod ustalania ściągalności należności, jest analiza danych historycznych, 
poprzez pogrupowanie należności na bazie podobieństwa ryzyka kredytowego kontrahentów 
z przeszłości. Dla należności handlowych, aktywów z tytułu umów oraz należności 
leasingowych standard przewiduje zastosowanie uproszczonej matrycy odpisów 
w poszczególnych przedziałach wiekowych61.  

Standard przedstawia sposób stosowania matrycy odpisów, nie wskazuje jednak 
jednoznacznie jak wyliczyć współczynnik niewypełnienia zobowiązania dla danej należności. 
Jedyną zależność jaką można wysnuć z przepisów standardu, jest wzrost współczynnika 
niewypełnienia zobowiązania wraz ze wzrostem okresu przeterminowania danej należności. 

Dokonywanie wyceny aktywów finansowych w wartości godziwej wymaga, aby 
okresowe przeszacowania były ujmowane w ewidencji księgowej. Korekty wartości aktywów 
mogą wpłynąć na inne całkowite dochody bądź na wynik finansowy.  

Jeżeli chodzi o aktywa finansowe wyceniane przez inne całkowite dochody, skutki 
przeszacowań ujmowane są w kapitale z aktualizacji wyceny62. Konto to służy do ujmowania 

                                                      
58  Ibidem, par 5.1.1. 
59  J. Pfaff, Rachunkowość finansowa, op. cit. s. 128. 
60  ECL – Expected credit loss. 
61  MSSF 9 Instrumenty finansowe, op. cit., par. 5.5.15. 
62  J. Pfaff, Rachunkowość finansowa, op. cit. s. 128. 
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potencjalnych zysków/strat, związanych ze zmianą wartości godziwej aktywów finansowych. 
Ten sposób wyceny dotyczy ujmowania dłużnych aktywów finansowych oraz udziałowych 
aktywów finansowych, dla których jednostka zdecydowała się ujmować korekty z wyceny  
w innych całkowitych dochodach, oprócz aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 
oraz instrumentów pochodnych63. 

Wyceniane przez wynik finansowy są wszystkie pozostałe aktywa, a należą do nich 
dłużne niespełniające wymogów wyceny przez inne całkowite dochody instrumenty 
pochodne oraz aktywa udziałowe, przeznaczone do obrotu.  

Korekty ujmowane wynikowo odnosi się odpowiednio na przychody lub koszty 
finansowe64.  

Empiryczna analiza wpływu MSSF 9 na sprawozdanie finansowe jednostki, 
będzie bardziej szczegółowo opisana w części następnej. 

6. PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ X INFORMACJI  
    W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI DO MSSF 
W niniejszym przykładzie przedstawiony został wpływ międzynarodowych regulacji  
a w szczególności MSSF 9 Instrumenty finansowe na sposób wyceny i prezentacji należności 
w sprawozdaniu finansowym spółki X, która na potrzeby tego przykładu będzie jednostką 
niefinansową. 

Standard MSSF 9 Instrumenty finansowe definiuje cztery kategorie aktywów 
finansowych, których rozróżnienia dokonuje się w zależności od modelu biznesowego  
w zakresie zarządzania aktywami oraz charakterystyki wynikających z umowy przepływów 
pieniężnych. Są to: 
− aktywa wyceniane po początkowym ujęciu w zamortyzowanym koszcie – są to aktywa 

finansowe utrzymywane zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest 
utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych 
wynikających z umowy, a charakterystyka umowy dotyczącej tych aktywów 
finansowych przewiduje powstawanie przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą 
kwoty głównej i odsetek, czyli spełniają tzw. test SPPI65, 

− aktywa wyceniane po początkowym ujęciu w wartości godziwej przez inne całkowite 
dochody – są to aktywa finansowe utrzymywane zgodnie z modelem biznesowym, 
którego celem jest zarówno utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania 
przepływów pieniężnych wynikających z umowy jak i sprzedaż aktywów 
finansowych, a charakterystyka umowy dotyczącej tych aktywów finansowych 
przewiduje powstawanie przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty 
głównej i odsetek, czyli spełniają tzw. test SPPI, 
                                                      

63  Ibidem, op. cit. s. 129. 
64  Ibidem. 
65  SPPI – solely payment of principal and interest (tylko płatności kapitału i odsetek). 
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− aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat – są to 
wszystkie pozostałe aktywa finansowe, 

− instrumenty finansowe zabezpieczające - są to instrumenty pochodne, wyznaczone 
jako instrumenty zabezpieczające. 
Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest w momencie początkowego ujęcia i 

może być zmieniona jedynie wówczas, gdy zmieni się biznesowy model zarządzania aktywami 
finansowymi.  

Do zasadniczych modeli zarządzania aktywami finansowymi zalicza się model 
utrzymywania w celu otrzymania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, model 
utrzymywania w celu otrzymania przepływów pieniężnych wynikających z umowy i 
sprzedaży oraz model utrzymywania w innych celach niż cele wskazane w dwóch 
poprzedzających modelach (co do zasady jest to model oznaczający utrzymywanie 
aktywów w celu ich zbycia). 

Zasadnicza zmiana jaką wprowadza MSSF 9 Instrumenty finansowe, dotyczy sposobu 
ujmowania ryzyka kredytowego związanego z aktywami stanowiącymi instrumenty 
finansowe. Dotychczasowy model strat poniesionych został zastąpiony nowym modelem strat 
oczekiwanych (tzw. ECL66). 

MSSF 9 Instrumenty finansowe wprowadza nowe podejście do szacowania strat  
w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz 
wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (inne niż instrumenty 
kapitałowe).  

Podejście to bazuje na wyznaczaniu strat oczekiwanych, niezależnie od tego czy 
wystąpiły przesłanki utraty wartości, czy nie. 

Spółka X stosuje następujące modele wyznaczania odpisów z tytułu utraty wartości: 
− model ogólny (podstawowy), 
− model uproszczony. 

Do celów oszacowania oczekiwanej straty kredytowej, spółka wykorzystuje: 
− w modelu ogólnym – poziomy prawdopodobieństwa niewypłacalności, implikowane  

z rynkowych kwotowań kredytowych instrumentów pochodnych, dla podmiotów  
o danym ratingu i z danego sektora, 

− w modelu uproszczonym – historyczne poziomy spłacalności należności od 
kontrahentów oraz dwustopniowe podejście (jakościowe i ilościowe) do uwzględnienia 
wpływu czynników makroekonomicznych na poziom spłacalności należności. 
W zestawieniu poniżej zaprezentowane zostały aktywa finansowe wraz z przypisanymi 

rodzajami modelów szacowania oczekiwanych strat kredytowych (Tabela 1.). 
 

                                                      
66  ECL – expected credit loss. 
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Tabela 1. Klasyfikacja aktywów finansowych spółki X z wyszczególnieniem rodzaju modelu 
szacowania oczekiwanych strat kredytowych. 
 

Aktywa finansowe Rodzaj modelu 

Obligacje Ogólny 

Należności handlowe Uproszczony 

Kaucje Ogólny 

Należności pozostałe Ogólny 

Należności sądowe Ogólny 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Ogólny 

 
W przypadku należności handlowych, które nie mają znaczącego elementu finansowania, 

spółka stosuje podejście uproszczone wymagane przez MSSF 9 Instrumenty finansowe  
i wycenia odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości strat kredytowych oczekiwanych  
w całym okresie życia należności od momentu jej początkowego ujęcia.  

Spółka stosuje matrycę odpisów, w której wartości odpisów oblicza się dla należności 
handlowych w zależności od okresu przeterminowania. 

W modelu ogólnym spółka monitoruje zmiany poziomu ryzyka kredytowego związanego 
z danym składnikiem aktywów finansowych oraz klasyfikuje aktywa finansowe do jednego  
z trzech etapów wyznaczania odpisów z tytułu utraty wartości: 
− Etap 1 – salda, dla których nie nastąpiło znaczące zwiększenie ryzyka kredytowego od 

momentu początkowego ujęcia i dla których ustala się oczekiwaną utratę wartości  
w oparciu o prawdopodobieństwo niespłacalności w ciągu 12 miesięcy, 

− Etap 2 – salda, dla których nastąpił znaczący wzrost ryzyka kredytowego od momentu 
początkowego ujęcia i dla których ustala się oczekiwaną utratę wartości w oparciu  
o prawdopodobieństwo niewypłacalności w ciągu całego okresu kredytowania, 

− Etap 3 – salda z utratą wartości, dla których ustala się oczekiwaną utratę wartości  
w oparciu o prawdopodobieństwo niewypłacalności w ciągu całego okresu 
kredytowania. 
Tabela poniżej przedstawia należności w podziale na rodzaje oraz na etapy wyznaczania 

odpisów z tytułu utraty wartości (Tabela 2.). 
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Tabela 2. Etapy wyznaczania odpisów z tytułu utraty wartości w spółce X według MSSF 9 
Instrumenty finansowe. 

[000] 
MSSF 9 - 31.12.2019 

Stopień 1  Stopień 2  Stopień 3 Razem 

     
Wartość bilansowa brutto 79 596 2 081 10,5 81 688 
Obligacje 768 - - 768 
Należności handlowe 29 362 993 10,5 30 365 
Kaucje 1 497 - - 1 497 
Należności pozostałe 898 - - 898 
Należności sądowe - 1 088 - 1 088 
Udzielone pożyczki 25 292 - - 25 292 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 780 - - 21 780 

     
Odpisy aktualizujące (MSSF 9) 271 29 11 311 
Obligacje 13 - - 13 
Należności handlowe 15 11 11 37 
Kaucje 5 - - 5 
Należności pozostałe 5 - - 5 
Należności sądowe - 19 - 19 
Udzielone pożyczki 231 - - 231 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 - - 3 

     
Wartości po odpisach (MSSF 9) 79 326 2 052 0 81 377 
Obligacje 755 - - 755 
Należności handlowe 29 347 983 0 30 329 
Kaucje 1 493 - - 1 493 
Należności pozostałe 893 - - 893 
Należności sądowe - 1 070 - 1 070 
Udzielone pożyczki 25 062 - - 25 062 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 777 - - 21 777 

 
Należy zauważyć, że nie występuje sytuacja, w której wartość odpisu równa jest zeru. 

Wynika to bezpośrednio ze standardu, który nie pozwala przyjąć założenia, że należne kwoty 
zostaną ściągnięte w całości. Dotyczy to nawet środków pieniężnych na rachunkach 
bankowym, które są obciążone ryzykiem instytucji finansowej w której zostały zdeponowane. 
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MSSF 9 wymaga, by to ryzyko również było brane pod uwagę przy sporządzaniu 
sprawozdania finansowego. 

Zestawienie poniżej, przedstawia kalkulację odpisów aktualizujących wartość należności 
handlowych z przedstawionym poziomem wskaźnika ECL dla poszczególnych pozycji (Tabela 
3). 

Tabela 2. Kalkulacja odpisów aktualizujących w odniesieniu do należności handlowych 
zgodnie z MSSF 9. 

[000] 

  Należności Handlowe 31.12.2019 

Razem bieżące 
nieprzeterminowane 

do  
90 dni 

powyżej  
90 dni 

Należności handlowe na 31.12.2019 30 365 21 407 7 955 1 004 

Wskaźnik niewypełnienia zobowiązania  0,03% 0,11% 2,09% 

Oczekiwane straty kredytowe 37 7 9 21 

Wartość po korektach 30 329 21 400 7 947 983 

 
Do wyliczenia oczekiwanych strat kredytowych z tytułu należności handlowych spółka 

zastosowała uproszczoną formę wyliczania odpisów, przewidzianą przez standard, czyli 
matrycę rezerw. W celu wyliczenia odpowiednich kwot odpisów, zdefiniowano okresy 
historyczne oraz przedziały wiekowe, w których została przeprowadzona analiza.  

Dodatkowo zgodnie z wymogami standardu dokonano analizy wpływu czynników 
przyszłych na wielkość strat kredytowych, ustalając jak zmiana poziomu Produktu Krajowego 
Brutto, Inflacji oraz Stopy Bezrobocia wpływa na wskaźnik niewypełnienia zobowiązania. 
Analiza regresji wykazała, że korekta historyczna wskaźników niewypełnienia zobowiązania 
nie jest konieczna. 

MSSF 9 Instrumenty finansowe, był tworzony z myślą głównie o jednostkach sektora 
finansowego, ze względu na posiadane przez nie złożone portfele instrumentów finansowych 
oraz modele zarządzania ryzykiem. Jak widać na powyższych przykładach, kwoty odpisów 
wyliczone na podstawie zaleceń zgodnych z nowym standardem, nie wpłynęły znacząco na 
sumę bilansową spółki X.  

Omawiana jednostka posiada jedynie proste instrumenty finansowe, takie jak należności 
handlowe, obligacje czy udzielone pożyczki, obarczone niewielkim ryzykiem niewywiązania 
się dłużnika ze zobowiązania.  

Dodatkowo jako jednostka działająca w sektorze ochrony zdrowia, współpracuje w dużej 
mierze z kontrahentami z sektora publicznego, w przypadku których ryzyko upadłości bądź 
niewypłacalności jest dość niskie. 
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PODSUMOWANIE 
Reasumując, stosownie międzynarodowych standardów rachunkowości w zakresie należności, 
zwiększa jakość informacji finansowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym 
jednostki, niezależnie od profilu jej działalności. Metoda kalkulacji odpisów w modelu strat 
oczekiwanych, zapewnia większą ostrożność i precyzję w szacowaniu przyszłych przepływów 
pieniężnych. Należy jednak zaznaczyć, że metoda jej wyliczania nie jest jasno określona przez 
standard i wymaga zwiększonych nakładów pracy, przez co jest bardziej użyteczna dla 
jednostek sektora finansowego. Dla jednostek sektora niefinansowego, takich jak badana 
Spółka X stosowanie międzynarodowych standardów w zakresie należności, nie zmienia w 
sposób znaczący informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. 

 
Bibliografia 
Literatura: 

1. Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
2. Krzywda D., Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych, Zeszyt Naukowy nr 674, Akademia 

Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005. 
3. Pfaff J., Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2017. 
4. Świderska G.K., Sprawozdanie Finansowe wg polskich i międzynarodowych Standardów Rachunkowo-

ści, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2016. 
5. Walińska E., Meritum rachunkowości, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019. 
 
Akty prawne: 

6. MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, [w;] MSSF 2016, SKwP, IFRS, Warszawa 2016. 
7. MSSF 9 Instrumenty finansowe, [w;] MSSF 2016, SKwP, IFRS, Warszawa 2016. 
8. MSSF 13 Wycena w wartości godziwej, [w:] MSSF 2016, SKwP, IFRS, Warszawa 2016. 
9. MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych, [w:] MSSF 2016, SKwP, IFRS, 

Warszawa 2016. 
10. MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja, [w;] MSSF 2016, SKwP, IFRS, Warszawa 2016. 
11. MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, [w:] MSSF 2016, SKwP, IFRS, Warszawa 2016. 
12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, 

metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jednolity 
Dz.U. 2017 poz. 277). 

13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).  
14. Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 

1495. z późn. zm.). 
 

  



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 10.    Współczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

 

207 

 

dr Danuta Krzywda 
mgr Piotr Marczyk 

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 
Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Zamiejscowy w Bochni 

 
 

WYCENA NALEŻNOŚCI W RACHUNKOWOŚCI  
I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WEDŁUG STANDARDÓW 

POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH  
 

Streszczenie 
Stosownie międzynarodowych standardów rachunkowości w zakresie należności, zwiększa jakość 
informacji finansowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym jednostki, niezależnie od profilu 
jej działalności. Metoda kalkulacji odpisów w modelu strat oczekiwanych, zapewnia większą ostrożność 
i precyzję w szacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych. Instrumenty finansowe należą do 
obszarów rachunkowości, w których w ostatnich latach nastąpiły gruntowne zmiany na gruncie praktyki 
międzynarodowej. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje wprowadzenie standardu MSSF 9 
Instrumenty finansowe który wszedł w życie 1 stycznia 2018 r., zastępując dotychczasowy standard MSR 
39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Nowy standard jest przeznaczony głównie dla jednostek 
sektora finansowego takich jak banki czy zakłady ubezpieczeń, jednak wpływa również znacząco na 
jednostki sektora niefinansowego. Każda spółka sporządzająca sprawozdania finansowe według 
międzynarodowych standardów musi dokonać znaczącej zmiany w podejściu do prezentowania 
aktywów finansowych nawet jeżeli posiada tylko proste instrumenty finansowe, w których skład 
wchodzić mogą należności handlowe, udzielone pożyczki czy udziały w innych jednostkach. Na gruncie 
krajowym w kwestii instrumentów finansowych nastąpiła nowelizacja ustawy o rachunkowości oraz 
wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 

 
 

VALUATION OF RECEIVABLES IN ACCOUNTING 
AND FINANCIAL REPORTING ACCORDING TO POLISH AND 

INTERNATIONAL STANDARDS 
 

Applying the international accounting standards for receivables increases the quality of financial 
information presented in the financial statements of the entity, regardless of its business profile. The 
method of calculating write-offs in the expected loss model ensures greater caution and precision in 
estimating future cash flows. Financial instruments are among the areas of accounting in which there 
have been major changes in international practice in recent years. Particularly noteworthy in this respect 
is the introduction of the IFRS 9 Financial Instruments standard, which entered into force on January  
1, 2018, replacing the current standard of IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. 
The new standard is intended mainly for financial sector entities, such as banks or insurance companies, 
but it also significantly affects non-financial sector entities. Each company that prepares financial 
statements according to international standards must significantly change the approach to presenting 
financial assets, even if it has only simple financial instruments, which may include trade receivables, 
loans granted or shares in other entities. In terms of financial instruments in Poland, the Accounting Act 
was amended and the Minister of Finance issued an ordinance on detailed principles of recognition, 
valuation methods, scope of disclosure and presentation of financial instruments.  
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GAP – LUKA W OCHRONIE, JAKO NAJWIĘKSZE 
WSPÓŁCZESNE WYZWANIE DLA BRANŻY 
UBEZPIECZENIOWEJ: SKALA PROBLEMU 

 

WSTĘP 
Problem luki w ochronie (ang. protection gap) należy do najważniejszych wyzwań dla 
współczesnego rynku ubezpieczeń. Kwestie te są przedmiotem rozważań teoretycznych 
i badań zmierzających do identyfikacji czynników odpowiedzialnych za ten stan rzeczy oraz 
dyskusji i działań w poszukiwaniu rozwiązań ograniczających negatywne skutki tego zjawiska. 
Nie jest to problem nowy. Był dostrzegany już od połowy XX wieku, jednak wciąż pozostawał 
na marginesie zainteresowań specjalistów z zakresu ubezpieczeń. Dopiero badania prowadzone 
w Stanach Zjednoczonych po wielkich katastrofach naturalnych, które miały miejsce 
w pierwszej i na początku drugiej dekady wieku XXI1 ujawniły skalę luki w ochronie oraz 
potężne konsekwencje ekonomiczne i społeczne takiego stanu rzeczy.  

1. ISTOTA PROTECTION GAP 
Luka w ochronie jest pojęciem wieloznacznym i może odnosić się zarówno do rynku 
globalnego czy poszczególnych rynków ubezpieczeń, jak i zagrożeń konkretnym ryzykiem 
wielu lub jednego podmiotu.  Ogólnie, termin „luka w ochronie” oznacza niepełne 
zabezpieczenie finansowe przed ryzykiem. Zabezpieczenie to należy rozumieć, jako gwarancję 
pokrycia przyszłych konsekwencji finansowych realizacji ryzyka nie z funduszy własnych 
jednostki, lecz ze środków zewnętrznych. Tego typu gwarancję uzyskać można poprzez 
transfer ryzyka (ściślej jego skutków finansowych) na ubezpieczyciela (ubezpieczycieli). 
Ubezpieczenie jest podstawową i najbardziej rozpowszechnioną metodą manipulacji ryzykiem 

                                                      
1  Katastrofalne pożary w Kalifornii w latach 2003, 2007 i 2008 i w Teksasie w 2011 r.; niszczycielskie 

huragany: Katerina i Wilma w 2005, Sandy w 2012, Harvey, Irma i Maria w 2017 r.   
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i łączy w  sobie wymieniony już transfer z dystrybucją oraz kontrolą (redukcją) ryzyka. Stąd 
też wynika powszechne wykorzystywanie ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem2. Jednak wiele 
ryzyk nie może być objętych ubezpieczeniem, gdyż nie spełniają one podstawowych 
warunków ubezpieczalności, do których zalicza się losowość, nadzwyczajność, niezależność 
od woli poszkodowanego i dostateczną częstość występowania danego zdarzenia, 
umożliwiającą wykorzystanie metod statystycznych do oceny ryzyka, a także wystarczającą 
liczność i jednorodność grupy podmiotów zagrożonych danym ryzykiem. Okolicznością 
wykluczającą jest też często zbyt duże prawdopodobieństwo realizacji ryzyka, powodujące  
w konsekwencji zbyt duży koszt ochrony ubezpieczeniowej. Także wiele innych czynników, 
np. hazard fizyczny i moralny,  zmusza zakłady ubezpieczeń do selekcji ryzyka. Z powyższych 
powodów część potencjalnych strat nie jest w ogóle objęta ochroną ubezpieczeniową,  
a w przypadku ryzyk nią objętych zakres ochrony często bywa ograniczony lub/i ograniczeniu 
podlegają kwoty wypłacanych odszkodowań. Powoduje to, że ubezpieczenie często nie 
zapewnia pokrycia szkód w stopniu jakiego oczekiwałby ubezpieczony, mając na względzie 
faktyczne koszty związane z konsekwencjami zdarzenia losowego, w tym szkody pośrednie. 
Dzieje się tak z uwagi na - z jednej strony, wyłączenia lub ograniczenia ochrony w zakresie 
ryzyka i przedmiotów ubezpieczenia, w tym franszyzę integralną, a z drugiej – ze względu na 
mechanizmy ograniczające wartość odszkodowania w stosunku do wartości szkody objętej 
odpowiedzialnością ubezpieczyciela, np. franszyzę redukcyjną, udział własny, czy 
zastosowanie reguły proporcjonalności w przypadku niedoubezpieczenia.  

Biorąc powyższe pod uwagę, lukę w ochronie można rozpatrywać w dwóch aspektach3, 
jako: 
− lukę zabezpieczenia przed ryzykiem – różnicę między całkowitą wartością szkody  

i jej wartością objętą ubezpieczeniem, 
− lukę w zakresie ochrony ubezpieczeniowej – różnicę między sumą ubezpieczenia 

korzystną ekonomicznie, a sumą ubezpieczenia w umowie faktycznie zawartej  
z ubezpieczycielem. 
Luka zabezpieczenia przed ryzykiem jest stosunkowo łatwa do zmierzenia.  

Po wystąpieniu określonego zdarzenia i wycenie szkody, będzie to ta jej część, która nie 
została objęta ubezpieczeniem. To będzie luka indywidualna, której konsekwencje ponosi 
podmiot, który doświadczył szkody. Analogicznie można obliczyć lukę w ochronie po 
wystąpieniu klęski żywiołowej w skali danego terenu, regionu, czy też całego kraju, albo nawet 
kontynentu. Takie właśnie szerokie spojrzenie na szkody wywołane huraganami, powodziami  
i trzęsieniami ziemi zwróciło uwagę na problem luki w ochronie i skalę tego zjawiska. 

                                                      
2  Innym źródłem środków zewnętrznych na pokrycie zrealizowanego ryzyka mogą być fundusze publiczne, 

np. przeznaczone na pomoc dla powodzian lub poszkodowanych w innych katastrofach naturalnych. 
3  Na podstawie definicji sformułowanych przez The Geneva Association, za J. M. Feinman: The Protection 

Gap in Homeowners Insurance: An Introduction, Rutgers Law School Research Paper, 13.11.2019, 
Newark, USA; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3452947, [dostęp 12.01.2021] 
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Pierwszym z opracowań tak szeroko ujmujących problem luki w ochronie był raport  
z listopada 2014 r. Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Ekonomiki Ubezpieczeń  
(ang. International Association for the Study of Insurance Economics), znanego pod nazwą  
The Geneva Association, z siedzibami w Genewie i Bazylei w Szwajcarii. W raporcie tym nie 
tylko zdefiniowano problem i określono jego zakres, lecz także sformułowano rekomendacje 
środków zaradczych4.  

W pewnym sensie kontynuacją i poszerzeniem ww. analizy  było opracowanie 
Underinsurance of property risks: closing the gap5. Przedstawiono w nim między innymi 
(wykres 1) oszacowanie, z czterech okresów w przedziale 1975-2014, dziesięcioletnich 
średnich ogólnych strat w wyniku katastrof naturalnych i z tego średnich strat objętych 
ubezpieczeniami – obie wartości w ujęciu procentowym względem średniego światowego 
PKB w danym dziesięcioleciu. 

 

Wykres 1.  Udział strat w wyniku katastrof naturalnych i strat objętych ubezpieczeniami  
w światowym PKB, w % (średnie wartości w dziesięcioleciach) 

Źródło: Swiss Re Sigma nr 5/2015, opublikowane przez Swiss Reinsurance Company Ltd Economic  
Research & Consulting, Szwajcaria listopad 2015. 

 

Wynika z powyższego, że w okresie badanych 40. lat udziału szkód w wyniku katastrof 
naturalnych w światowym PKB wzrost 2,7 raza, podczas, gdy wzrost udziału strat 
ubezpieczonych w tym PKB był 4. krotny. Mimo to, średnia luka w ochronie przed ryzykiem 
związanym z katastrofami naturalnymi zmalała z 71,4% w latach 1975-1984, do poziomu 

                                                      
4  The Global Insurance Protection Gap. Assessment and Recommendations. A Geneva Association Research 

Report, red. K-U. Schanz and S. Wang, Published by The Geneva Association, Genewa 2014. 
5  Swiss Re Sigma nr 5/2015, opublikowane przez Swiss Reinsurance Company Ltd Economic Research  

& Consulting, Szwajcaria listopad 2015. 
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57,9% w okresie 2005-2014. Łatwo także zauważyć, że w badanym przedziale czasowym 
następował systematycznie wzrost udziału strat ogólnych z realizacji ryzyk naturalnych  
w światowym PKB, gdy tymczasem w okresie 20 lat (1985-2004) średni udział strat 
ubezpieczonych pozostał na niezmienionym poziomie, by znacząco wzrosnąć dopiero  
w ostatnim badanym dziesięcioleciu, tj. w latach 2005-2014. Można by stwierdzić, że mimo 
wielu spektakularnych katastrof naturalnych w okresie 1985-2004, branża ubezpieczeniowa 
zrobiła bardzo niewiele, by zwiększyć udział ubezpieczeń w ochronie majątku w zakresie 
omawianego ryzyka. Dlatego też znaczący wzrost udziału ubezpieczeń w ostatnim z badanych 
dziesięcioleci nie wystarczył do zadowalającego zmniejszenia luki zabezpieczenia przed 
ryzykiem. 

W ogólnym ujęciu katastrofy dzieli się na katastrofy naturalne oraz spowodowane 
działalnością ludzką. W przypadku tych drugich luka ubezpieczeniowa jest zdecydowanie 
mniejszym problemem (patrz tabela 1). 

 

Tabela 1. Ogólne straty ekonomiczne z tytułu katastrof, w tym straty ubezpieczone w świecie 
w latach 2019 i 2020 (w mld USD wg cen z 2020 roku) 

Straty 2019 2020 
Udział w stratach ogółem, w % 

2019 2020 
Straty ekonomiczne 
ogółem, 
w tym spowodowane przez: 

149 187 100 100 

katastrofy naturalne 139 175 93,3 93,6 

katastrofy wynikające 
z działalności ludzkiej 10 12 6,7 6,4 

Straty ubezpieczone 
ogółem, 
w tym spowodowane przez: 

63 83 100 100 

katastrofy naturalne 54 76 85,7 91,6 

katastrofy wynikające 
z działalności ludzkiej 9 7 14,3 8,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Swiss Re Institute, https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20201215-
sigma-full-year-2020-preliminary-natcat-loss-estimates.html, [dostęp 14.01.2021]. 
 

Z powyższej tabeli wynika, że udział strat spowodowanych przez katastrofy wynikające z 
działalności ludzkiej w startach ogółem był wielokrotnie mniejszy niż strat z powodu katastrof 
naturalnych i wynosił w 2019 r. 6,7%, a w 2020 r. 6,4%, a wiec pozostawał na niemal tym 
samym poziomie. W tym samym okresie udział strat spowodowanych przez katastrofy 
wynikające z działalności ludzkiej w stratach ubezpieczonych zmniejszył się z 14,3% do 8,4%. 
Określenie przyczyn tego spadku wymagałoby analizy bardziej szczegółowych danych, ale 
można przypuszczać, że głównym czynnikiem było zwiększenie zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka katastrof naturalnych. 
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2. SYSTEMATYKA KATASTROF 
Systematyka katastrof nie jest jednolita i zależy od dyscypliny naukowej6. Powyżej 
przytoczono podstawowy podział na katastrofy naturalne oraz wywołane działalnością ludzką, 
zwane też cywilizacyjnymi (komunikacyjne, przemysłowe, budowlane, chemiczne itp.). 
Czołowa w świecie firma reasekuracyjna Munich Re (Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft Aktiengesellschaft in München) wyróżnia wśród katastrof naturalnych:  
− geofizyczne – trzęsienia ziemi, tsunami i aktywność wulkaniczną; 
− meteorologiczne – burze tropikalne, burze konwekcyjne i burze lokalne; 
− hydrologiczne – powodzie i osunięcia się ziemi; 
− klimatologiczne – ekstremalne temperatury, susze i pożary lasów7. 

W analizach katastrof naturalnych wyróżnia się często tzw. katastrofy pogodowe. Zwykle 
pod tą nazwą rozumie się katastrofy  przypisane do trzech ostatnich grup z powyższej 
klasyfikacji8.  

Z punktu widzenia ubezpieczeniowego istotne jest monitorowanie czynników 
determinujących występowanie zjawisk o charakterze katastroficznym, prognozowanie ich 
wystąpienia oraz modelowanie przebiegu katastrof i ich skutków. W związku z powyższym 
wprowadza się dodatkowo podział zagrożeń naturalnych na pierwotne i wtórne. Typową dla 
ubezpieczeń systematykę przedstawiono w tabeli nr 2. 

Cechy charakterystyczne zagrożeń wtórnych niezależnych podane w tabeli nr 2 można 
uzupełnić o ich praktyczne wyróżniki: zdarzenia te są zdarzeniami o relatywnie wysokiej 
częstotliwości występowania (tj. częstsze niż zdarzenia dotyczące zagrożeń pierwotnych) oraz 
wiążą się ze stratami o niskim lub średnim nasileniu w porównaniu ze stratami wynikającymi  
z zagrożeń pierwotnych.  

Z uwagi na skalę zagrożeń pierwotnych, napędzanych dodatkowo zmianami 
klimatycznymi, coraz większy udział w szkodach ogółem mają szkody spowodowane 
zdarzeniami wtórnymi, szczególnie stanowiącymi konsekwencje zdarzeń pierwotnych. 
Przykładem mogą być wywołane huraganem powodzie i gwałtowne sztormy, powodujące 
między innymi zalanie terenów przybrzeżnych lub/i gradobicia, czy spowodowane trzęsieniem 
ziemi - tsunami i pożary. Wg danych Swiss Re Institute luka w zakresie ochrony przed 
katastrofami naturalnymi w latach 2017 i 2018 łącznie wynosiła 280 miliardów 
dolarów. Ponad połowa tak wysokiej luki była spowodowana nieubezpieczonymi stratami  

                                                      
6  W polskim prawodawstwie rozróżnia się pojęcia klęska żywiołowa i katastrofa naturalna. Ich definicje 

zawiera art. 3 ust. 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej z 18 IV 2002 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 558,  
z późn. zm.) 

7  Za M. Burchard-Dziubińska: Ryzyko pogodowe na rynku ubezpieczeń, Ekonomia XXI wieku 4(12) 2016, 
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 48. 

8 Patrz np. Economic losses, Poverty & Disasters 1998-2017, The Centre for Research on the Epidemiology of 
Disasters (CRED) – w Brukseli oraz The UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) w Genewie, 
str.9, https://www.preventionweb.net/files/61119_credeconomiclosses.pdf, [dostęp 13.01.2021]. Więcej  
o katastrofach pogodowych w M. Burchard-Dziubińska: Ryzyko pogodowe na rynku ubezpieczeń, 
Ekonomia XXI wieku 4(12) 2016, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 
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z tytułu wtórnych ekspozycji na ryzyko. W 2020 roku straty spowodowane na całym świecie 
przez zdarzenia związane z wtórnymi zagrożeniami stanowiły aż 70% z 76 mld USD 
ubezpieczonych strat w wyniku katastrof naturalnych9. Istnieje wiele przyczyn tego problemu, 
jednak jako główne wyjaśnienie podawany jest fakt, że ocena ryzyka wtórnego jest często 
bardzo trudna, biorąc pod uwagę unikalne cechy wielu wtórnych zagrożeń.   

 
 

Tabela 2. Definicje zagrożeń pierwotnych i wtórnych 

Rodzaj 
zagrożenia*) Charakterystyka Przykłady 

pierwotne 

Największe zagrożenia o znanym potencjale 
poważnych strat dla branży 

ubezpieczeniowej. Tradycyjnie dobrze 
monitorowane ryzyko na rozwiniętych 

rynkach reasekuracji. 

cyklony tropikalne (sztormy 
tropikalne, huragany, tajfuny – 

dopisek autora), trzęsienia ziemi, 
zimowe sztormy  

w Europie 

wtórne 

ni
ez

al
eż

ne
 Często nie są modelowane i są  

w niewielkim stopniu 
monitorowane przez branżę 

ubezpieczeniową. 
 

powodzie rzeczne, ulewne deszcze, 
osunięcia ziemi, burze z piorunami, 
zimowe sztormy poza Europą, burze 
śnieżne i lodowe10, susze i wybuchy 

pożarów 

sta
no

w
ią

ce
 ef

ek
t 

za
gr

oż
en

ia
 

pi
er

w
ot

ne
go

 Nie zawsze dobrze ujęte w 
modelowaniu zagrożeń 

pierwotnych, nieproporcjonalne 
do pierwotnego zagrożenia, 

które go wywołało. 

opady i gwałtowne sztormy 
wywołane huraganami, tsunami, 

upłynnienie gruntu11 i pożary  
po trzęsieniu ziemi 

*) 
Podane nazwy, będące tłumaczeniem określeń angielskich primery i secondary,  występują w polskiej literaturze 

przedmiotu12, choć być może sens merytoryczny lepiej oddawałyby określenia: zagrożenia podstawowe i drugorzędne. 
Źródło: Swiss Re Institute, tłumaczenie autora, https://mxpf6ed4t2jwisi5cnfs7saf4u-hw4pqoxzcs7yk-www-swissre-
com.translate.goog/institute/research/sigma-research/sigma-2019-02.html, [dostęp 23.01.2021]  

 

Na przykład zagrożenia wtórne są często silnie skorelowane ze zmiennymi, które 
podlegają ciągłym zmianom, z uwagi na zmiany użytkowania gruntów i częstsze 
występowanie ekstremalnych warunków pogodowych. Straty w wyniku drugorzędnych 

                                                      
9  Swiss Re Institute, https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20201215-sigma-full-year-2020-

preliminary-natcat-loss-estimates.html, [dostęp 16.01.2021]. 
10 „Zjawisko pogodowe polegające na intensywnych opadach marznącego deszczu, powodujących poważne 

utrudnienia komunikacyjne lub nawet katastrofalne skutki dla przyrody oraz napowietrznej infrastruktury 
energetycznej i telekomunikacyjnej - w wyniku osadzania się na powierzchni znacznych ilości lodu.”, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burza_lodowa, [dostęp 22.02.2021]. 

11  „...zjawisko przejścia nawodnionej masy sypkich osadów (głównie piasków i pyłów) w stan 
przypominający ciecz w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia porowego i nagłej utraty wytrzymałości na 
ścinanie, określane jako kurzawka”, T. Żuk,  www. http://slownik-geologiczny.wikidot.com/uplynnienie, 
dostęp 23.02.2021. Prowadzi to do utraty wytrzymałości gruntu i może być przyczyną powstawania 
osuwisk, w tym zboczy zapór wodnych i składowisk materiałów, a także zapadania się lub przechylania,  
a nawet przewracania budynków. 

12  Np. Poradnik: Zarządzanie ryzykiem katastrof w światowym dziedzictwie, wydany przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, Warszawa 2020 
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zagrożeń rosną z powodu szybkiego rozwoju na obszarach narażonych na trudne warunki 
pogodowe i wyższe temperatury. Jest to związane między innymi z postępującą urbanizacją na 
obszarach narażonych na powodzie i pożary oraz inne skutki zmian klimatycznych13.  

Można oczekiwać, że zmiany klimatyczne będą dalej zwiększać zagrożenia wtórne, 
szczególnie bardziej wilgotne powietrze i rosnące temperatury powodują ekstremalizację 
warunków pogodowych, co prowadzi do powstawania i rozprzestrzeniania się gwałtownych 
wiatrów, powodzi i dzikich pożarów. Problemem luki w ochronie dotyczy nie tylko szkód 
majątkowych. W zakresie ubezpieczeń na życie luka zabezpieczenia przed ryzykiem została 
oszacowana wg stanu z roku 2012 na kwotę 86 mld USD, i to bez uwzględnienia Afryki oraz 
części krajów Europy i Ameryki Południowej.  Według szacunków Swiss Re Institute luka 
związana z ubezpieczeniami na życie w samych Stanach Zjednoczonych wyniosła w 2016 r. 
24,8 mld USD14.  

Z uwagi na potrzebę właściwego ukierunkowywania działań zmierzających do 
zmniejszenia luki w ochronie, ważna jest nie tylko globalna wartość szkód, ale też ich struktura 
z punktu widzenia ryzyka. W tabeli 3 przedstawiono dane z tego zakresu z uwzględnieniem 
także liczby ludzi dotkniętych skutkami oraz ofiar poszczególnych rodzajów katastrof. 

Tabela 3. Liczba katastrof oraz ludzi dotkniętych tymi katastrofami i ofiar śmiertelnych tych 
katastrof w latach 1998-2017, w tys. USD 

   Rodzaj zdarzenia 

  powo- 
dzie 

gwałto-
wne 
wiatry 
i burze 

trzęsie-
nia 
ziemi 

ekstre-  
malne 
tempera- 
tury 

osuwiska susze dzikie 
pożary 

akty- 
wność 
wulka- 
niczna 

lawiny*) 

Liczba 
zdarzeń 3,148 2,049 0,563 0,405 0,378 0,347 0,254 0,099 0,012 

udział w 
liczbie ogółem 43,4% 28,2% 7,8% 5,6% 5,2% 4,8% 3,5% 1,4% 0,2% 

Liczba ludzi 
dotkniętych 
katastrofą 

2000000 726000 125000 97000 4800 1500000 łącznie 6200 

udział w 
liczbie ogółem 45% 16% 3% 2% 0,1% 33% 0,1% 
Liczba ofiar 
śmiertelnych 142,088 232,68 747,234 166,35 18,414 21,563 łącznie 2,398 
udział w 
liczbie  
ogółem 

11% 17% 56% 13% 1% 2% 0,2% 
*) lawiny śniegu, lodu, gruntu, materiału skalnego, bądź ich mieszanin  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Economic losses, Poverty & Disasters 1998-2017, The Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters (CRED) – w Brukseli oraz The UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) w Genewie, 
https://www.preventionweb.net/files/61119_credeconomiclosses.pdf, [dostęp 13.01.2021]. 

                                                      
13  L. Bevere: Secondary natural catastrophe risks on the front line, Sigma 2/2019, Swiss Re Institute, 

kwiecień 2019, https://mxpf6ed4t2jwisi5cnfs7saf4u-hw4pqoxzcs7yk-www-swissre-com.translate.goog-
/institute/research/sigma-research/sigma-2019-02.html, [dostęp 10.01.2021] 

14  Bridging the US mortality protection gap, Swiss Re Institute, https://www.swissre.com/institute/re-
search/topics-and-risk-dialogues/economy-and-insurance-outlook/Bridging-the-US-mortality-protection-
gap, [dostęp 14.01.2021]. 
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Ze względu liczbę katastrof niewątpliwie przeważają powodzie (43,4%) oraz gwałtowne 
wiatry i burze (28,2%). Pod względem liczby ludzi dotkniętych skutkami katastrof na trzech 
pierwszych miejscach są kolejno powodzie (45%), susze (33%) i gwałtowne wiatry i burze 
(16%), ale najwięcej ofiar śmiertelnych, bo 56%, powodują trzęsienia ziemi. Równie dotkliwe 
są straty materialne powodowane przez trzęsienia ziemi. Np. firma CoreLogic w 2018 r. 
oszacowała, że może dojść do trzęsienia ziemi w San Francisco, które może spowodować  
170 mld dolarów strat majątkowych, z których tylko 30 mld byłoby ubezpieczonych. 

4. SKALA LUKI W OCHRONIE 
Ubezpieczyciele i reasekuratorzy, a także rządy wielu krajów od kilkunastu lat podejmują 
starania mające na celu zmniejszenie luki w ochronie. Jednak wykres 2,obrazujący wielkość 
luki w ochronie przed ryzykiem związanym z katastrofami naturalnymi w okresie 1980-2019, 
ujawnia niewielką, jak dotąd, skuteczność tych działań. Widać wyraźnie, że w okresach, na 
które przypada mniejsza wartość strat ogółem luka ta wciąż  pozostaje na zbliżonym poziomie, 
natomiast w okresach kumulacji strat i ich wysokiego poziomu zdecydowania zwiększa się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2. Ogólne i ubezpieczone straty z tytułu katastrof naturalnych  
w latach 1980-2019, w mld USD. 

Źródło: Natural disasters of 2019 in figures, Munich Re, https://www.munichre.com/topics-online/en/climate- 
change-and-natural-disasters/natural-disasters/natural-disasters-of-2019-in-figures-tropical- 

cyclones-cause-highest-losses.html, [dostęp 12.01.2021] 
 
Rozkład terytorialny strat wywoływanych przez katastrofy naturalne jest nierównomierny 

w świecie, co wiąże się z warunkami naturalnymi, tj. czynnikami geologicznymi, 
hydrologicznymi, pogodowymi itp., a także z urbanizacją i stopniem rozwoju gospodarczego 
oraz czynnikami demograficznymi i społecznymi. Także wysoką nierównomiernością, choć 
zdecydowanie różną od poprzedniej, charakteryzuje się rozkład luki w ochronie przed 
ryzykiem. Zagadnienia te ilustruje wykres 3. 

straty ogółem 

straty 
ubezpieczone 
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Wykres 3. Straty z tytułu katastrof naturalnych w roku 2019 ogółem i ubezpieczone  
w podziale na kontynenty, w mld USD oraz udział strat ubezpieczonych  

w stratach ogółem, w % 
Źródło: Natural disasters of 2019 in figures, Munich Re, https://www.munichre.com/topics-online/en/climate-change-

and-natural-disasters/natural-disasters/natural-disasters-of-2019-in-figures-tropical-cyclones-cause-highest-losses.html, 
[dostęp 12.01.2021]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 4.  Wartość strat ubezpieczonych w latach 1970-2020, w miliardach USD,  
wg cen z 2020 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Swiss Re Institute, https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20201215-
sigma-full-year-2020-preliminary-natcat-loss-estimates.html, [dostęp 18.01.2021] 
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Straty spowodowane w Azji katastrofami naturalnymi w roku 2019 były największe i 
niewiele niższe niż w pozostałych regionach łącznie, jednak stopień ich pokrycia 
ubezpieczeniami był o ponad połowę niższy niż w Ameryce Płn. i Centralnej oraz na 
Karaibach i o 1/3 niższy niż w Europie. 

Jak wielkim wyzwaniem dla branży ubezpieczeniowej jest zabezpieczenie przed 
ekonomicznymi skutkami katastrof zarówno naturalnych jak i wywołanych działalnością 
ludzką można zorientować się analizując wykres 4.  

Średnia krocząca z poprzednich dziesięciu lat w okresie 2011-2020 wahała się  
w granicach 60-80 mld USD. Natomiast w latach największej kumulacji katastrof: 2005, 2011  
i 2017 jednoroczne kwoty przekraczały 70 mld. Jeżeli uwzględnimy (patrz wykres 2), że luka 
zabezpieczenia przed ryzykiem tylko katastrof naturalnych wyniosła w relatywnie 
„spokojnym” 2019 r. ok. 100 mld USD, a w szczególnie obfitującym w katastrofy pogodowe 
roku 2017, aż ok. 200 mld USD, co uzmysławia skalę wyzwań stojących nadal przed 
ubezpieczycielami i reasekuratorami oraz fakt, że bez zdecydowanych działań ze strony 
rządów i organizacji międzynarodowych, ich nawet największy wysiłek nie przyniesie 
oczekiwanych rezultatów. 
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GAP – LUKA W OCHRONIE, JAKO NAJWIĘKSZE WSPÓŁCZESNE 
WYZWANIE DLA BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ: SKALA PROBLEMU 

 
 
 

Streszczenie 
Artykuł poświęcono zagadnieniom luki w ochronie (ang. protection gap). Ma on charakter przeglądowy. 
Celem publikacji jest scharakteryzowanie zjawiska luki w ochronie i przybliżenie czytelnikowi 
problematyki katastrof naturalnych i związanych z działalnością ludzką, powodujących straty, z których 
większa część nie jest pokrywana przez ubezpieczenia. Przedstawiono rodzaje luki w ochronie, 
systematykę katastrof  z uwzględnieniem różnych kryteriów oraz szereg danych liczbowych, które 
posłużyły do zilustrowania zakresu, struktury i zmian w czasie luki w zabezpieczeniu przed ryzykiem. 
Publikacja może stanowić punkt wyjścia do analizy mającej na celu ustalenie przyczyn zjawiska i 
poszukiwanie środków zaradczych w niwelowaniu luki w ochronie, szczególnie luki w zabezpieczeniu 
przed ryzykiem. 
Słowa kluczowe: luka w ochronie,  protection gap, ubezpieczenie, katastrofy naturalne 
 

 
 

GAP – THE SECURITY GAP AS THE BIGGEST TODAY'S CHALLENGE 
FOR THE INSURANCE INDUSTRY: THE SCALE OF THE PROBLEM 

 
 

Abstract 
The article explores the protection gap. The objective of the publication is to present the phenomenon of 
the protection gap and to familiarize the reader with the issues of natural and human-related disasters, 
causing losses, most of which are not covered by insurance. The article introduces different types of 
protection gap, the systematics of disasters taking into account various criteria, as well as data that was 
used to illustrate the scope, structure and how protection gap changes over time. The publication may be 
an entry for an analysis aimed at determining the causes of the phenomenon and looking for solutions to 
reduce the protection gap, especially the gap in protection against risk. 
Keywords: protection gap, protection gap, insurance, natural disasters 
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