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Kultura ryzyka jako niedoceniany element 
zarządzania ryzykiem i wspomagania 

transformacji cyfrowej banków

Stanisław KASIEWICZ, Lech KURKLIŃSKI1

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego

Złożono: 13 lutego 2019; Zaakceptowano do druku: 2 maja 2019; Opublikowano: 28 czerwca 2019

Streszczenie. Artykuł dotyczy roli, jaką kultura ryzyka odgrywa w zarządzaniu bankami, 
oraz sposobu, w jaki wspomaga lub blokuje ona ich transformację w podmioty cyfrowe. 
Autorzy stawiają hipotezę, że diagnoza kultury ryzyka w sektorze bankowym pozwala 
uzupełnić rozpoznanie kluczowych problemów zarządzania ryzykiem, a w dalszej kolejności 
(po podjęciu stosownych działań) przyczynia się do większej skuteczności tego zarządzania 
(co znajdzie wyraz we wzroście efektywności). Transformacja dotychczasowego modelu 
tradycyjnego banku w instytucję cyfrową wymaga daleko idących zmian kulturowych. 
Warunkiem koniecznym kształtowania się skutecznej kultury ryzyka praktycznie nowego 
banku cyfrowego jest znajomość aktualnego stanu tej kultury w jej dotychczasowym modelu. 
Im wcześniej rozpoczęte zostaną badania i analizy kultury ryzyka banków oraz innych inte-
resariuszy (przede wszystkim klientów), tym większa szansa na utrzymanie istotnej i konku-
rencyjnej pozycji sektora bankowego w nowej architekturze cyfrowego rynku finansowego.

Słowa kluczowe: kultura ryzyka, banki, cyfryzacja.
Kody JEL: G21, G32, M14.

1. Wprowadzenie

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych, w tym w bankach, należy do 
kluczowych kompetencji tych podmiotów. Efekty w tej sferze zależą od wielu czyn-
ników, w tym od jakości zarządzania, a tę w bardzo dużym stopniu determinuje 
kultura, która reprezentują nie tylko te instytucje, ale także ich otoczenie. Rodzi 
się zatem pytanie o determinowany kulturą stosunek personelu i kadr kierowni-
czych banku, klientów, nadzorców, regulatorów do ryzyka, rozumiany zgodnie 

1 Kontakt z autorami: Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finan-
sów Korporacji i Inwestycji, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, e-mail: skasie@sgh.waw.pl. 
Lech Kurkliński, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, ul. Solec 38 lok. 104, 
00-394 Warszawa, e-mail: lk@alterum.pl.
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z podejściem G. Hofstede, czyli „zaprogramowanie” umysłu wymienionych intere-
sariuszy w omawianej dziedzinie [Hofstede, Hofstede 2017, s. 17]. Menedżerowie 
i specjaliści do tej pory koncentrowali się w zarządzaniu ryzykiem na tradycyj-
nych metodach jego analizy, głównie wykorzystując narzędzia ilościowe, a także 
jakościowe w odniesieniu do tzw. twardych faktów. Ponadto dominowała zasada 
przestrzegania wewnętrznych instrukcji i zewnętrznych regulacji (np. rekomen-
dacji Komisji Nadzoru Finansowego), często w sposób nadmiernie skrupulatny, co 
najmniej z formalnego punktu widzenia. Nie uchroniło to jednak części banków od 
poważnych kłopotów (z upadłością włącznie, jak to było w przypadku SK Banku). 
Zwłaszcza ten ostatni przykład pokazuje, jakie znaczenie w zarządzaniu ryzykiem 
ma podejście odwołujące się do systemu wartości, przekonań, wiedzy, percepcji 
i rozumienia ryzyka kierownictwa, ogółu pracowników oraz interesariuszy banku. 
Całość tych odwołań najlepiej opisuje pojęcie kultury ryzyka. 

Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką kultura ryzyka odgrywa w zarządzaniu 
bankami, oraz sposobu, w jaki wspomaga ona lub blokuje je na drodze do transfor-
macji w podmioty cyfrowe. Można postawić hipotezę, że diagnoza kultury ryzyka 
w sektorze bankowym pozwala uzupełnić rozpoznanie kluczowych problemów 
zarządzania ryzykiem, a w dalszej kolejności (po podjęciu stosownych działań) 
przyczynia się do poprawy jego skuteczności (wyrażającej się we wzroście efek-
tywności). Niniejszy artykuł nie ma na celu pełnego udowodnienia sformułowanej 
hipotezy (do tego potrzebne są głębokie i szczegółowe badania terenowe, zresztą 
postulowane w tekście), a jedynie przedstawienie wybranych przesłanek ją potwier-
dzających. Wiele z nich odwoływać się musi do intensywnie zmieniających się 
uwarunkowań działalności banków: regulacyjnych, rynkowych, a przede wszystkim 
technologicznych. Innowacje informacyjne, finansowe i zdalny dostęp do rachunku 
zmuszają do nowego spojrzenia na kwestie kulturowe, w tym na znaczenie kultury 
ryzyka, choćby w kontekście konieczności zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

2. Pojęcie kultury ryzyka

Kultura ryzyka jest kategorią, do której zaczęto się odwoływać stosunkowo 
niedawno. W świecie finansów naturalnie kojarzy się z instytucjami finansowymi, 
na przykład bankami. Jednakże nie można jej wprost utożsamiać z kulturą organi-
zacyjną tych podmiotów, które w swojej podstawowej działalności koncentrują się 
na zarządzaniu ryzykiem. Niewątpliwie w odniesieniu do samych instytucji kultura 
ryzyka stanowi część składową ich kultury organizacyjnej, zarazem jednak wykracza 
poza nią. Istotną rolę odgrywa tu otoczenie, w którym funkcjonują instytucje finan-
sowe. Występujące wzajemne oddziaływania tworzą nową jakość. Ze względu na 
wagę tego zagadnienia można zadać pytanie, dlaczego w kontekście procesu zarzą-
dzania ryzykiem przez tak długi okres niemal nie używano terminu kultura ryzyka. 
Tym to dziwniejsze, że obecnie przypisuje się tej kulturze wiele pozytywnych lub 
negatywnych cech, silnie rzutujących na funkcjonowanie instytucji finansowych.
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Złożyło się na to wiele czynników, w szczególności ujawnione w badaniach po 
wybuchu ostatniego kryzysu finansowego subprime (2007+) słabości zarządzania 
ryzykiem. Drugą przesłankę stanowi dokonująca się transformacja instytucji finan-
sowych ku świadczeniu usług w środowisku cyfrowym, co wymusza odmienną 
kulturę, zwłaszcza na styku tych organizacji z otoczeniem. Potrzeba cyberbezpie-
czeństwa najpierw się pojawiła, a potem zintensyfikowała, jednak nie da się jej 
zaspokoić jedynie poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii. Musi jej przyjść 
w sukurs właśnie kultura ryzyka. Można tu zastosować analogię do komunikacji 
samochodowej. Na jej bezpieczeństwo wpływa to, jakimi samochodami jeździmy 
(wyposażonymi w systemy ABS, opony letnie i zimowe, poduszki powietrzne, 
czujniki parkowania itd.), ale ostatecznie kluczowe znaczenie nadal mają umiejęt-
ności kierowcy i kultura prowadzenia pojazdu. Podobnie w sferze finansów, tutaj 
także mamy do czynienia z radykalnymi zmianami technologicznymi. Tak jak 
automobil powoli ewoluował do postaci dzisiejszego samochodu, tak w przypadku 
finansów zmiany zaszły w znacznie szybszym, wręcz rewolucyjnym tempie. Gwał-
towny proces digitalizacji instytucji finansowych z całą ostrością ujawnia, że kultura 
tych podmiotów, a w ślad za tym kultura ryzyka, zdecydowanie różni się aktualnie od 
tej, jaka dominowała w drugiej połowie XX w. W szczególności dotyczy to banków, 
ponieważ to one zainicjowały proces oswajania technologii informacyjnych.

Niewątpliwy niedostatek badań naukowych i słabe zainteresowanie ze strony 
pracowników banków praktycznymi przejawami zmian w kulturze ryzyka są 
związane z komplikacjami, jakie towarzyszą określeniu tego pojęcia. Jego istota 
obejmuje dwie kategorie: „kulturę” i „ryzyko”, każda legitymuje się interesującą 
historią, w trakcie której podejmowano liczne próby definiowania. Można spotkać 
różnorodne interpretacje określenia, czym jest kultura. Co najgorsze, liczba definicji 
wciąż wzrasta, osiągając już poziom tysiąca [Kroeber, Kluckhorn 1952; Baldwin 
et al. 2017; Caretta, Schwizer 2017, s. 12]. Istnieje także wielka różnorodność defi-
nicji ryzyka. Poszczególne warianty odnoszą się do rozmaitych zagadnień, takich 
jak: źródła zagrożeń, postawy menedżerów wobec procesu zarządzania ryzykiem 
czy odwołania do skali skutków, jakie ryzyko może generować zarówno ex ante, jak 
i ex post. Nie może zatem dziwić istnienie wielu definicji kultury ryzyka [Caretta, 
Schwizer 2017, s. 18–19]. Warto zwrócić uwagę na przegląd ujęć zaprezentowany 
w tabeli 1.

Wobec wskazanej powyżej różnorodności na potrzeby niniejszego artykułu przyjęta 
została robocza definicja kultury ryzyka w odniesieniu do banku zaproponowana 
przez Institute of Risk Management [2012, s. 7] w brzmieniu: „Kultura ryzyka to 
wspólne wartości, postawy i zachowania podzielane w banku, które pozwalają 
głębiej, a także szerzej zrozumieć, identyfikować i zarządzać ryzykiem”. 
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Tabela 1. Podstawowe charakterystyki definicji kultury ryzyka

Autor/
instytucja

Zakres
przedmiotowy

Zakres
podmiotowy

Sposób
działania

Obszar
koncentracji

Institute of 
International 
Finance 
[2009]

normy i tradycje 
zachowań

jednostki i grupy identyfikacja, 
zrozumienie, omawianie 
i działanie 

przyjęcie 
ryzyka

Farrel, Hoon 
[2009]

system wartości 
i zachowań

bank kształtuje decyzje 
kierownictwa 
i pracowników

proces 
zarządzania 
ryzykiem

Institute 
of Risk 
Management 
[2012]

wartości, przekonania, 
wiedza i zrozumienie 
ryzyka dzielone przez 
grupę osób mających 
coś wspólnego

grupa osób 
podzielających te 
wartości, szczególnie 
pracownicy 
banków lub zespoły 
pracowników

działanie podejmowane 
w procesie zarządzania 
ryzykiem

obszar 
ryzyka

Deloitte 
Australia 
[2012]

ogólna świadomość, 
postawy i zachowania 
pracowników 

bank szerokość przyję-
tych zasad i praktyk 
zarządzania ryzykiem 
w organizacji

obszar 
zarządzania 
ryzykiem

Power, 
Ashby, 
Palermo 
[2013]

sposób kształtowania 
zagadnień kultury 
i ryzyka 

bank i jego komórki, 
ubezpieczyciele, 
doradcy

podejście oddolne 
do badania strumieni 
pracy, aby zrozumieć 
i wzmocnić siłę 
oddziaływania kultury

proces 
zarządzania 
ryzykiem

Financial 
Stability 
Board [2014]

normy, postawy 
i zachowania

bank działania związane ze 
świadomością ryzyka, 
podejmowaniem ryzyka 
oraz zarządzaniem 
ryzykiem i kontrolą

kształ-
towanie 
decyzji 
dotyczą-
cych ryzyka

Smith-
Bingham 
[2015]

normy i zachowania personel banku system wynikający 
z realizacji strategii 
i operacji biznesowych

proces 
zarządzania 
ryzykiem 
w praktyce

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Caretta, Schwizer 2017, s. 18–19].

Zajmowanie się kulturą ryzyka, zwłaszcza w przypadku przeprowadzania badań 
empirycznych, musi uwzględniać: skalę działania banku, zakres świadczonych 
usług, dojrzałość systemu zarządzania ryzykiem, strukturę organizacyjną, zakres 
stosowania ładu korporacyjnego i inne czynniki. Określenia kategorii kultury podane 
w tabeli 1 są dość zbieżne. Natomiast występujące różnice w definicjach odnoszą się 
do zakresu przedmiotowego, przykładowo jakie wartości są uwzględniane (a które 
są pomijane), na jakim obszarze koncentrują się autorzy (tylko zjawisko ryzyka czy 
kompleksowy system zarządzania, czy też wybrane etapy zarządzania ryzykiem – 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński
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np. przyjęcie ryzyka bądź pomiar i ocena ryzyka). Wymagana jest precyzja w okre-
ślaniu, jakie rodzaje wartości identyfikuje się w kulturze ryzyka. Ważnym etapem 
w analizie kultury ryzyka jest także ustalenie zakresu podmiotowego. Możliwe są 
tu krańcowo różne wybory, poczynając od wąskiego ujęcia, ograniczającego się do 
poszczególnych komórek organizacyjnych banku, aż do szerokiego, uwzględnia-
jącego głównych interesariuszy rynkowych, tj. konkurentów rynkowych (np. inne 
banki, fintechy), regulatorów i nadzorców, klientów, a nawet społeczeństwo. Szersze 
podejście jest aktualnie bardziej uzasadnione merytorycznie, należy jednak pamiętać, 
że jeśli przyjmie się zbyt ogólną formułę definicji kultury ryzyka w banku, łatwo 
utracić spójność wywodów oraz zdeformować wymowę uzyskanych wyników.

3. Rola kultury ryzyka

Za zwróceniem uwagi na rolę kultury ryzyka w banku przemawiają przesłanki 
negatywne i pozytywne. Pierwsza grupa obejmuje te słabości w funkcjonowaniu 
instytucji bankowych, które wpływają na: generowanie kosztownych i trudnych 
wyzwań, powstawanie strat, pogorszenie reputacji, obniżenie wyników finansowych, 
niską skuteczność i efektywność zarządzania ryzykiem [Schein 2010]. Wyelimi-
nować te negatywne zjawisk można poprzez kształtowanie i budowanie silnej (czyli 
dobrej, adekwatnej) kultury ryzyka – jej ranga rośnie. Należy jednak podkreślić, że 
wykrycie związku przyczynowego między występującymi, a nawet piętrzącymi się 
problemami, z jakimi zmagają się banki, a kulturą ryzyka nie jest zadaniem łatwym. 

Dla dostrzeżenia istotnej roli kultury ryzyka w działalności banków równie 
duże znaczenie mają przesłanki pozytywne. Z badań i opinii ekspertów wynika, 
że kultura ryzyka jest niewidzialnym spoiwem, które scala działalność wszystkich 
pracowników realizujących opracowane i wdrażane przez zarząd cele banku [Guiso, 
Sapienza, Zingales 2013]2.

W bankach kultura ryzyka jest powszechnie uznawana za brakujące ogniwo 
w systemie zarządzania ryzykiem. Instytucje te skupiają się na dostosowywaniu się 
do ostrożnościowych, twardych regulacji krajowych, regionalnych i globalnych. 
Podejmowane dotychczas próby regulacji kultury ryzyka, jak dotąd kończyły się 
niepowodzeniem – ze względu na jej niematerialność, dużą pojemność i złożoność 
oraz kłopoty związane z opracowaniem transparentnych metod pomiaru zróżnicowa-
nych poziomów jej jakości. Klarownie pisze o tym J. Lam [2017, s. 116]: „W typowej 
kulturze ryzyka ludzie robią to, co trzeba, gdy powie się im, co mają robić. W słabej 
kulturze ludzie mogą rzeczywiście robić złe rzeczy, nawet gdy zasady są ustalone. 
Ale kiedy zakorzeni się silna kultura ryzyka, ludzie prawdopodobnie będą robić 
właściwe rzeczy, nawet jeśli nie powiedziano im, co mają robić. Poprzez osadzanie 
świadomości ryzyka i odpowiedzialności w pozytywnej kulturze korporacyjnej, 
menedżerowie nie muszą spędzać dużo czasu na przeprowadzaniu »burzy mózgów« 

2 W publikacji tej cytuje się opinię Grega Smitha, byłego wiceprezesa Goldman Sachs, który stwierdził 
żartobliwie, że „kultura ryzyka jest sekretnym sosem, który pozwolił temu bankowi zdobywać zaufanie 
klientów przez 143 lata”.
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[szczegółowej analizie każdego przypadku – przyp. SK, LK] w związku z ostatnim 
zidentyfikowanym ryzykiem, ale mogą zamiast tego alokować swoje zasoby w inne 
miejsce”.

Właściwa kultura ryzyka – co ważne – prowadzi do zwiększenia skuteczności, 
efektywności i bezpieczeństwa banków, a w przypadku podmiotów uznawanych za 
strategiczne – do poprawy stabilności całego sektora bankowego. Badania wskazu-
jące na takie wyniki przeprowadzone zostały w Stanach Zjednoczonych [Fahlen-
brach, Prilmeier, Stulz 2012].

Przeprowadzone badania pokazują też związki kultury ryzyka z reputacją banków 
[Gabbi, Pianorsi, Soana 2017, s. 191]. Dla przykładu: hipoteza, że niska kultura 
ryzyka wpływa na sposób, w jaki decydenci w bankach kreują reputację swoich 
instytucji, została potwierdzona poprzez analizę zdarzeń w kilku włoskich bankach, 
które ukarano za naganne postępowanie. Na tym tle okazało się, że zachowanie 
kadry tych banków mogło być lepiej kontrolowane w środowisku charakteryzu-
jącym się wyższą kulturą ryzyka. Badanie pokazało, że zarówno menadżerowie, 
jak i organy nadzoru powinni koncentrować się na kwestii kultury ryzyka poprzez 
większe zaangażowanie, nie tylko w oparciu o zasady i formalne polityki, ale także 
wykorzystując właściwie wykształcone zachowania całego personelu (np. posia-
dającego odpowiednie certyfikaty). Wyznawane wartości odnoszące się do ryzyka 
muszą być podzielane przez wszystkie osoby zaangażowane w procesy decyzyjne 
w bankowości, na wszystkich poziomach, przy maksymalnym udziale przedstawi-
cieli kierownictwa banków (zarządów, rad nadzorczych). Kluczowe znaczenie ma 
tu przykład idący z góry, pokazujący podwładnym, w jaki sposób najwyższa kadra 
podchodzi do ryzyka (jaką kulturę ryzyka reprezentuje), zwłaszcza w warunkach 
silnego stresu, szybciej dostrzeganego z wyższego szczebla zarządzania, ponieważ 
mającego najczęściej egzogeniczne źródła [Gabbi, Pianorsi, Soana 2017, s. 191].

Pojawiają się też opinie, których nie można lekceważyć, że choć wypracowanie 
silnej kultury generuje wysokie koszty stałe, to jednak zmniejsza koszty krańcowe 
[Hermalin 1990]. R.M. Stulz uważa, że ograniczenia występujące w pomiarze 
ryzyka i zdecentralizowany charakter podejmowania ryzyka oznaczają, że usta-
lenie odpowiedniego systemu motywacji dla osób odpowiedzialnych za ryzyko 
oraz promowanie odpowiedniej kultury są najważniejsze dla powodzenia zarzą-
dzania całą organizacją [Stulz 2014, s. 12]. Wiąże się to z dysonansem występu-
jącym pomiędzy wysokim stopniem scentralizowania instytucji bankowych a decy-
zjami czy też działaniami podejmowanymi przez poszczególne osoby na różnych 
szczeblach organizacyjnych (również tych najniższych) i w rozmaitych obszarach 
działalności banku.

Kultura ryzyka w systemie zarządzania ryzykiem jest łączona z przywództwem. 
Wskazuje się, że właśnie przywództwo uruchamia działania mające kluczowe 
znaczenie dla przestrzegania zasad etyki i uczciwości jako nadrzędnych wartości 
banku. Godni zaufania liderzy, systematyczne szkolenia i czytelna komunikacja 
zwiększają znaczenie i pozytywne efekty kultury ryzyka [Korombel 2013, s. 475; 
Lam 2017, s. 116].

S. Kasiewicz, L. Kurkliński



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 31 (1/2019)

9

Obok refleksji po ostatnim kryzysie finansowym najważniejszym czynnikiem, 
który budzi zainteresowanie środowisk naukowych, zarządów banków i czołowych 
firm konsultingowych kulturą ryzyka, jest gwałtowna rewolucja, jaka dokonuje się 
w transformacji gospodarki, społeczeństwa i instytucji finansowych podążających 
ku funkcjonowaniu w środowisku cyfrowym. Ten pogląd wyrażany jest w licznych 
publikacjach dotyczących zasad prowadzenia działalności przez bank cyfrowy3 lub 
w formule tzw. bankowości otwartej. Autorzy raportów na temat warunków i zasad 
tych przemian piszą: „Przekształcenie w cyfrowy bank wymaga dramatycznych 
zmian kulturowych. Udana nawigacja [sprawne poruszanie się klienta w sferze 
cyfrowej – przyp. SK, LK] może być podstawą do zróżnicowania konkurencji” 
[Digital Banking… 2015, s. 3]. Różne aspekty niezbędnych zmian kultury w banku 
nowej generacji omawia m.in. L. Piirainen [2016]. Podobnie Ch. Skinner wskazuje, 
że jeżeli banki chcą funkcjonować w formule bankowości otwartej, „to będą musiały 
otworzyć swoje od lat zamknięte systemy i udostępnić swoje interfejsy programi-
styczne do użytku innym podmiotom. Oznacza to również, że najprawdopodobniej 
staną się kuratorami i agregatorami innych aplikacji, interfejsów i analityki danych, 
co pozwoli im na zapewnienie swoim klientom najlepszych doświadczeń” [Skinner 
2018, s. 53]. Oznacza to m.in., że banki zaczynają się przekształcać w struktury part-
nerskie, oparte na współpracy, w których większość systemów jest udostępniana, 
za pośrednictwem interfejsów programistycznych, firmom trzecim [Skinner 2018, 
s. 81]. Autor ten w swoich prognozach idzie jeszcze dalej. Przewiduje on, że tylko 
banki, które w ciągu najbliższych 10 lat będą w stanie przekształcić się – odejść 
od struktur monolitycznych, zintegrowanych wertykalnie (o silnych cechach hierar-
chicznych) i zorientowanych „fizycznie” (np. na bankowość oddziałową), wprowa-
dzić na ich miejsce struktury oparte na mikrousługach, otwartym rynku i ugruntować 
orientację cyfrową – przetrwają i będą dobrze prosperować [Skinner 2018, s. 53]. 
Zmiany te wymagają traktowania kultury ryzyka jako cennego aktywa (zasobu), 
a nie ograniczenia [Zingales 2015].

Należy też wskazać neutralne czynniki wpływające na wzrost znaczenia kultury 
ryzyka. Zalicza się do nich ogólny trend obecny w sektorze bankowym. A. Carretta 
i P. Schwizer stwierdzają, że „W ostatnich dziesięcioleciach na rynku widoczna 
była wyraźna ewolucja roli banków z instytucji publicznych do nastawionych na 
zysk podmiotów prywatnych” [Carretta, Schwizer 2017, s. 11]. Należy ten trend 
odczytywać w ten sposób, że rośnie ranga kultury ryzyka jako koniecznego narzę-
dzia ochrony najsłabszych uczestników rynku usług bankowych, jakimi są klienci 
banków. W tej sytuacji rola państwa pozostaje ważna, ale powoli ulega przekształ-
ceniu. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że znaczenie instytucji państwowych 
będzie malało, choć na tle obserwowanego szoku regulacyjnego trudno jeszcze się 
doszukiwać takiej tendencji. Jednakże nowa sytuacja wymusi stosowanie odmien-

3 Bank cyfrowy to podmiot, który włącza nowe i rozwojowe technologie teleinformatyczne do zestawu 
usług świadczonych klientom, ponadto dokonuje zmian wewnętrznych i zewnętrznych, aby zapewnić 
usługi skuteczniejsze, wydajniejsze oraz w większym stopniu zaspokajające potrzeby klientów, tak by 
poziom ich satysfakcji wzrósł [Ginovsky 2015].

Kultura ryzyka jako niedoceniany element zarządzania ryzykiem...
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nych narzędzi oddziaływania. Pierwsze sygnały pojawiły się już w kontekście podej-
mowanych prób regulowania rynku fintechów.

Reasumując, gdy mowa o roli kultury ryzyka w działalności banków, warto 
przytaczać trafne stanowisko A. Carretty i P. Schwizera, którzy w konkluzji piszą: 
„uważamy, że kultura ryzyka jest niezwykle interesującym i fascynującym tematem 
wpływającym na przyszłą ewolucję systemu finansowego” [Carretta, Schwizer 2017, 
s. 8]. Ta ostatnia konkluzja ściśle wiąże się z wpływem kultury ryzyka zarówno 
na rozwiązania systemowe (m.in. regulacje, sposób zarządzania), jak i zacho-
wania klientów, wymuszające zmiany modelu biznesowego banków oraz innych 
podmiotów działających na rynku.

4. Kultura ryzyka jako źródło problemów polskich instytucji finansowych

Na podstawie analizy treści wystąpień na konferencjach naukowych i środowi-
skowych oraz w wyniku obserwacji debat medialnych poświęconych problematyce 
finansowej można pokusić się o zidentyfikowanie najważniejszych, aktualnych 
problemów (wyzwań), przed jakimi stoi polski sektor bankowy. Zaliczają się do 
nich: 

nowe środowisko regulacyjne i stan przeregulowania sektora bankowego, –
zmieniające się zasady konkurowania instytucji finansowych, –
wysoka fala innowacji technologicznych i powstający nowi konkurenci  –
(fintechy),
postępująca koncentracja sektora bankowego i przekształcenia własnościowe, –
nieuregulowany problem zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów  –
denominowanych w walutach obcych, a także potencjalny problem wzrostu stóp 
procentowych dla kredytów złotowych (potencjalny nawrót inflacji),
nadmierne obciążenia daninami publicznymi. –

Zidentyfikowane problemy dostrzegane są przez prezesów dużych banków, co 
obserwować można było podczas niejednej konferencji czy debaty, przykładowo 
„Polscy giganci bankowości detalicznej – wyzwania przyszłości” [X Kongres Banko-
wości Detalicznej… 2017]. Podkreślić należy też wzajemne powiązania tych zagad-
nień. Listę tę można rozszerzyć o takie tematy jak: pozyskiwanie kadr (talentów), 
cyberbezpieczeństwo, zagrożenie utratą reputacji itp. Podobnie nadzorcy zaczęli 
bardzo silnie wskazywać na znaczenie kultury ryzyka, zwłaszcza w sferze zarzą-
dzania różnego jego rodzajami. Listę tę należałoby rozszerzyć, dodając naukowców, 
o czym świadczą m.in. przytaczane w niniejszym artykule publikacje. 

W odniesieniu do sfery regulacyjnej usług finansowych ujawniają się trendy 
postępowania zarówno międzynarodowych (globalnych, unijnych), jak i krajowych 
regulatorów, które wymuszają zmianę kultury ryzyka w bankach:

Nowa infrastruktura instytucjonalna tworzona na całym świecie po kryzysie  –
finansowym 2007+ sprawia, że banki w coraz mniejszym stopniu mogą liczyć 
na to, że ich niepowodzenia pokryte będą z budżetu, czyli przez podatników.
Następuje stopniowe, aczkolwiek bardzo powolne i jeszcze nie wszędzie  –

S. Kasiewicz, L. Kurkliński
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zauważalne (np. nie w Polsce), odejście regulatora od funkcji policjanta, na rzecz 
przyjaznej funkcji doradczej w stosunku do podmiotów regulowanych. Zatem 
zmianie ulega tradycyjne traktowanie regulatorów jako instytucji posiadających 
pełną wiedzę, wystarczające zasoby, umiejętności i koncentrujących się tylko na 
zapewnieniu bezpieczeństwa sektora i klientów. 
Wyraźniej zauważalny, ale i w tym przypadku powolny wzrost aktywności  –
regulatorów w kierunku redukcji luki pomiędzy innowacjami finansowymi 
a podjęciem działań regulacyjnych w szerszym zakresie. Wskazują na to 
pojawiające się nowinki w systemie legislacji, np. klauzula wygaśnięcia, 
eksperymentalne regulacje, piaskownica regulacyjna (ang. sand box) – niestety, 
nie w naszym kraju, choć w tym ostatnim przypadku powstała pewna nieudolna 
namiastka.

Z odpowiedzią na te światowe trendy regulacyjne banki działające w Polsce będą 
miały coraz większy problem. Istnieje groźba (a częściowo już teraz tak się dzieje), 
że polskie instytucje nadzorcze i regulacyjne mogą nie nadążać za światowymi 
zmianami w formule regulowania i nadzorowania naszych rynków finansowych. 
Dodatkowo nie pomagają im ostatnie zawirowania, jakie wystąpiły w Komisji 
Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim. Na stan ten rzutuje też słaba 
jakość uchwalanych przepisów, przy jednoczesnej ich ogromnej nadprodukcji (stan 
przeregulowania przy jednoczesnym występowaniu wielu luk regulacyjnych), oraz 
ciągle obecny, przestarzały system resortowego zarządzania gospodarką.

Współczesna technologia rewolucjonizuje nasze myślenie, działania, życie oraz 
kulturę ryzyka. Świat cyfrowy zmienia się praktycznie każdego dnia i wymaga, aby 
zarządzający i pracownicy banków rozpoznawali bardzo wcześnie wyzwania (w tym 
różnego rodzaju ryzyka) związane z wpływem technologii na ich codzienne funkcjo-
nowanie. Zmieniają się nie tylko strategie i modele biznesowe, infrastruktura infor-
matyczna, zasady i mechanizmy konkurowania, klienci oraz preferowany system 
wartości. W tych uwarunkowaniach kultura ryzyka kształtuje się odmiennie, a od 
wielu czynników (w tym i kulturowych) zależeć będzie, jak szybko nastąpią zmiany 
w procesach dostosowania banków i ich klientów do nowych reguł gry. Istotne jest 
to, że kulturę ryzyka nierzadko uznaje się za kluczową barierę w transformacji banku 
od modelu tradycyjnego ku cyfrowemu [Goran, LaBerge, Srinivasan 2017]. Sfera ta 
wymaga wdrożenia przemyślanych, długofalowych programów, aby nadal utrzymać 
silną pozycję rynkową banków działających w Polsce.

Na tle zmian technologicznych coraz istotniejsza staje się działalność firm 
z obszaru fintech. W Polsce i na całym świecie oczekuje się, że spowodują one 
poważne zmiany rynkowe. Z jednej strony dotyczy to ich destrukcyjnego wpływu 
na ograniczenie roli i zakresu działalności banków, ale z drugiej – przede wszystkim 
traktuje się je jako motor napędzający rozwój innowacji w całej gospodarce. Należy 
pod tym kątem spojrzeć na sytuację w Polsce:

Liczba krajowych kilkudziesięciu firm fintechowych jest dość skromna na tle  –
liderów z Unii Europejskiej i innych państw (np. Chin, Singapuru, Stanów 
Zjednoczonych), a ich oferta usługowa słabo przebija się na rynku. W raporcie 
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kwalifikującym sto najbardziej innowacyjnych fintechów na świecie nie znalazł 
się żaden podmiot zarejestrowany w Polsce [H2 VENTURES, KPMG 2018]. 
Natomiast przyzwyczailiśmy się, że polskie banki zajmują czołowe miejsca 
w tego typu rankingach innowacyjnych instytucji.
Na polski rynek usług bankowych wchodzą zagraniczne firmy z obszaru fintech  –
ze sprawdzonymi usługami, przykładowo Revolut (płatności), Lendon (platforma 
pożyczkowa).
Na razie banki i nadzorcy uważają, że wszystko jest pod kontrolą, tworząc  –
atmosferę samouspokojenia rynku. Jednakże kluczowy moment weryfikacji 
jeszcze nie nadszedł, ale prawdopodobnie nastąpi po pełnym wdrożeniu 
dyrektywy PSD 2, czyli w październiku 2019 r.
Istnieją obawy, że Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie w stanie skutecznie  –
kontrolować ryzyka generowanego przez firmy z obszaru fintech. Firmy te zaś 
nie mają doświadczenia stałych kontaktów z nadzorem i regulatorami, a pewne 
obawy mogą budzić np. historie takich przedsięwzięć jak AmberGold lub 
GetBack SA. 
Najważniejsze jest to, że nie wiadomo, jaką kulturę ryzyka reprezentują  –
przedsięwzięcia fintechowe i jakie mają – w najbliższej perspektywie – strategie 
konkurowania zarówno pomiędzy sobą, jak i z instytucjami bankowymi. 

Nowe uwarunkowania, zwłaszcza regulacyjne, technologiczne i rynkowe, wymu-
szają intensyfikację procesów konsolidacyjnych w sektorze bankowym. Mniejsze 
podmioty nie są w stanie sprostać narzucanym wymogom (głównie od strony kosz-
towej), a poziom koncentracji systematycznie rośnie. Świadczyć o tym może na 
przykład wypowiedź Z. Jagiełły, prezesa największego banku PKO BP: „Konse-
kwencje przeregulowania sektora bankowego w Polsce już są widoczne: jest 
to pęknięcie systemu na dwie części. Pierwsza to banki, które mają dobry zwrot 
z kapitału, rozwijają swoją sumę bilansową, mają dużo klientów i rosną. Druga część 
systemu bankowego jest niedochodowa i ukrywa swoje problemy. To instytucje, 
które mają minimalnie dodatnią albo wręcz ujemną stopę zwrotu. To jest według 
mnie bardzo poważna kwestia. Bo one nie są w stanie wyjść z tej sytuacji bez dużego 
zasilenia kapitałowego przez któregoś z akcjonariuszy. A żaden akcjonariusz nie 
kwapi się, żeby inwestować miliardowe sumy w niedochodowe spółki. Stąd mamy 
trend sprzedawania podmiotów, które mają za małą skalę działania i za małą rentow-
ność. Jednocześnie zwiększa się liczba banków, które są w procesie naprawczym. 
I sądzę, że będzie ich więcej. W najbliższych kwartałach ten trend będzie się nasilał” 
[Jagiełło 2019].

Postępująca koncentracja na rynku usług bankowych kreuje duże podmioty, przed 
którymi stawia się jeszcze większe wyzwania kulturowe. Zmiany w wielkich orga-
nizacjach są jednak trudniejsze, chociażby ze względu na mocniejsze zakorzenienie 
mechanizmu „za duży, aby upaść” i wynikającej stąd pokusy nadużycia, która także 
jest przejawem swoistej kultury ryzyka. Natomiast w kontekście procesu zachodzą-
cych zmian własnościowych (głównie tzw. repolonizacji) inaczej należy spojrzeć 
na znaczenie państwa przejmującego powoli kontrolę nad działającymi w naszym 
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kraju bankami. Z uwagi na dokonujące się zmiany w strukturach własnościowych 
pojawia się poważne zagrożenie uzyskania przez polityków nadmiernego wpływu 
na procesy zarządzania ryzykiem. W takiej sytuacji kreowanie odpowiedniej kultury 
zarządzania ryzykiem w bankach nabiera szczególnego znaczenia (np. ze względu 
na dużą podatność na naciski polityczne, poleganie na intuicyjnym uzasadnianiu 
decyzji, przywiązywanie dużej wagi (lub na odwrót – jej brak) do kompleksowego 
i rzetelnego badania skutków podejmowanych działań) [Kasiewicz, Kurkliński 
2019, s. 34–35].

Jak istotna jest odpowiedzialna kultura zarządzania ryzykiem w sferze banko-
wości, dobitnie pokazał nierozwiązany problem kredytów mieszkaniowych deno-
minowanych w walutach obcych. Widać to szczególnie wyraźnie tak po stronie 
banków (lekceważący stosunek do ryzyka w wydaniu profesjonalistów zatrudnia-
nych w tych instytucjach do świadczenia usług klientom), jak i po stronie klientów 
(fałszywe, można wręcz określić „życzeniowe” postrzeganie ryzyka, z nadzieją na 
odniesienie tylko korzyści, bez uwzględniania realnych zagrożeń). Pod tym kątem 
obserwujemy w polskim społeczeństwie nasilającą się tendencję do prywatyzowania 
korzyści przy korzystaniu z usług finansowych (np. preferencja płacenia niższych 
odsetek mimo wyższego ryzyka, jak to było w przypadku kredytów walutowych, 
lub kupowania produktów finansowych o wyraźnie, wręcz podejrzanie wysokiej 
dochodowości), a uspołeczniania kosztów (w momencie pojawienia się strat oczeki-
wanie pokrycia ich przez banki, instytucje publiczne lub nawet całe społeczeństwo). 
Stan ten oddziałuje niekorzystnie także na polityków, którzy starają się przyjmować 
takie regulacje, aby w maksymalnym stopniu chronić interesy klientów, a koszty 
przerzucać na podmioty finansowe (rzekomo zarządzane przez tzw. banksterów). 
W ostatecznym rozrachunku nie prowadzi to do kreowania odpowiedniej kultury 
ryzyka ani wśród pracowników banków, ani po stronie klientów. Lista negatywnych 
konsekwencji takiego postępowania jest długa, przede wszystkim wzrastają ceny 
usług finansowych, ograniczeniu ulega stopa zwrotu dla inwestorów, co demotywuje 
ich, a nie skłania do dalszych inwestycji lub nawet skłania przeciwnie – do dezin-
westycji. Uruchamiane są także poszukiwania nowych źródeł dochodów w sferach 
jeszcze nieuregulowanych, najczęściej o zdecydowanie podwyższonym poziomie 
ryzyka. Procesy te wpływają znacząco na zwiększanie danin publicznych, na czele 
z najdotkliwszym w Europie podatkiem bankowym i kosztami pokrycia przez banki 
strat w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz poprzez 
podwyższane z tego powodu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny [Kasie-
wicz, Kurkliński 2019, s. 39].

5. Podsumowanie

Przedstawiony wywód dostarcza przesłanek wskazujących, że diagnoza kultury 
ryzyka w sektorze bankowym może znacząco uzupełniać rozpoznanie najważniej-
szych problemów związanych z zarządzaniem ryzykiem w bankach, a w dalszej 
kolejności (po podjęciu stosownych działań) przyczyniać się do poprawy skutecz-
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ności tegoż zarządzania. Także transformacja dotychczasowego modelu tradycyj-
nego banku ku instytucji cyfrowej wymaga daleko idących zmian kulturowych, 
które w wielu miejscach zbieżne są z kulturą zarządzania ryzykiem. Nasuwają się 
następujące wnioski:

1) Analiza dostępnych publikacji, raportów, wypowiedzi zarówno przedstawicieli 
banków, jak i nadzorców oraz regulatorów pokazuje stosunkowo zaawansowa-
ny etap badań nad kulturą ryzyka w sektorze bankowym. Wniosek ten doty-
czy jednak innych krajów. Aktualny stopień zajmowania się tą problematyką 
w Polsce trzeba traktować zaledwie jako wstępny.

2) Odpowiednia kultura zarządzania ryzykiem kreuje wiele znaczących korzyści 
związanych z osiąganymi efektami finansowymi, rynkowymi, poprawą reputa-
cji itp., aczkolwiek oddziaływanie to nie jest łatwo zauważalne.

3) Kultura ryzyka banku tradycyjnego i banku cyfrowego jest odmienna, co win-
no być uwzględniane w procesach transformacji. Bez świadomości tych różnic 
trudno będzie uzyskać pozytywny efekt przemian.

4) Przejście do kształtowania skutecznej kultury ryzyka banku cyfrowego bez 
znajomości jej aktualnego stanu jest narażone na porażkę. Im wcześniej rozpo-
częte zostaną badania i analizy kultury ryzyka w działających w naszym kraju 
instytucjach bankowych oraz u klientów, tym większa szansa na utrzymanie 
liczącej się pozycji konkurencyjnej naszego sektora bankowego w nowej, eu-
ropejskiej architekturze cyfrowego rynku finansowego. 
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Risk culture as an undervalued element of risk management 
and support for the digital transformation of banks

Abstract. The article is focusing on the issue of the role of risk culture in bank management. 
It tries to answer the questions: how this culture aids or blocks banks transformation into digital 
entities. The authors hypothesize that diagnosis of risk culture in the banking sector supports 
to solve the key risk management problems, and subsequently (after taking appropriate 
actions) contributes to improvement of bank effectiveness (expressed as the increase 
in efficiency). The transformation of the existing model of a traditional bank into a digital 
institution requires far-reaching cultural changes. A prerequisite for shaping an effective risk 
culture of a new digital bank is an analysis of present culture in the current banking model. 
The research regarding risk culture should be provided not only for bank institutions but also 
for other stakeholders including clients. This kind of analysis proves to be better in order 
to maintain an important competitive position of the banking sector in the new architecture 
of the digital financial market.

Keywords: risk culture, banks, digitalization.
JEL Codes: G21, G32, M14.
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Streszczenie. Otoczenie technologiczne instytucji finansowych zmienia się w bardzo szybkim 
tempie, co zarazem związane jest z pojawieniem się nowych zagrożeń, m.in. terroryzmu, 
cyberprzestępstw czy wirusów komputerowych. Klienci banków wymagają nie tylko 
prywatności oraz komfortu użytkowania, ale przede wszystkim chcą mieć pewność, że ich 
oszczędności chronione są według najwyższych standardów. Celem artykułu jest ocena 
znajomości i przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z wybranych usług bankowych 
przez studentów. W publikacji wykorzystano wyniki badań własnych przeprowadzonych 
w 2017 r. wśród 274 studentów publicznych szkół wyższych w Poznaniu. Scharakteryzo-
wano czynniki, na które zwracają uwagę klienci podczas korzystania z usług bankowych, 
tak by ich fundusze były bezpieczne, a także postawy wobec biometrii i innych sposobów 
zabezpieczeń.

Słowa kluczowe: bankowość mobilna, bankowość internetowa, ochrona konsumenta. 
Kody JEL: G210, D18.

1. Wstęp

Nowoczesne technologie stają się niezbędne do rozwoju i unowocześniania insty-
tucji bankowych, a także innych przedsiębiorstw. Rynek urządzeń typu smartfon 
rośnie w bardzo szybkim tempie. Wymogi i oczekiwania formułowane wobec 
urządzeń mobilnych znajdują odzwierciedlenie w pragnieniach i wymaganiach 
klientów banków żywionych względem usług świadczonych przez instytucje depo-
zytowo-kredytowe. Należy jednak pamiętać, że rozwój nowoczesnych technologii 
powiązany jest ściśle z zagrożeniami, głównie zaś z cyberprzestępczością. Zatem 
na pierwszy plan wysuwają się nie wygoda związana z szybkimi płatnościami, 
a bezpieczeństwo transakcji. Klienci banków pragną, aby ich pieniądze były chro-
nione zgodnie z najwyższymi standardami, przy zachowaniu prywatności oraz 
komfortu użytkowania.

1 Kontakt z autorem: Mateusz Filipiak, e-mail: mateuszfilipiak@onet.pl.
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Celem artykułu jest ocena znajomości i przestrzegania zasad bezpiecznego korzy-
stania z wybranych usług bankowych przez studentów. W publikacji wykorzystane 
zostały wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2017 r. wśród 274 studentów 
publicznych szkół wyższych w Poznaniu. Scharakteryzowane zostały czynniki, na 
które zwracają uwagę klienci podczas korzystania z innowacyjnych usług banko-
wych, tak by ich fundusze były bezpieczne, a także postawy wobec biometrii i innych 
sposobów zabezpieczeń.

2. Bezpieczeństwo podczas korzystania z usług bankowych

2.1. Potrzeba bezpieczeństwa finansowego

W potocznym rozumieniu bezpieczeństwo jest utożsamiane ze stanem zapew-
niającym pewność istnienia i przetrwania. Słownik współczesnego języka polskiego 
definiuje to słowo jako „poczucie pewności; przeciwieństwo zagrożenia” [Dunaj et 
al. 1999, s. 50]. Natomiast najogólniej i najtrafniej określić należy bezpieczeństwo 
jako „zaspokajanie takich potrzeb jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, 
niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju” [Zięba 1999, s. 27]. Warto 
dodać, że Światowe Forum Ekonomiczne zdefiniowało zagrożenia bezpieczeństwa 
w pięciu kategoriach: ryzyko gospodarcze, ryzyko geopolityczne, ryzyko dla środo-
wiska, ryzyko społeczne, ryzyko technologiczne [Schwab 2011]. W niniejszym 
opracowaniu zostaną omówione głównie ryzyko ekonomiczne (w szczególności 
finansowe) oraz ryzyko technologiczne.

Bezpieczeństwo finansowe jest określane jako „stan osób, gospodarstw 
domowych oraz społeczności, które są w stanie pokryć swoje podstawowe potrzeby 
i nieuniknione wydatki w sposób zrównoważony, biorąc pod uwagę wymagania 
fizjologiczne, środowiska i obowiązujące normy kulturowe” [Raczkowski 2012, 
s. 299–300]. Jest o zarazem pojęcie wielowymiarowe, dotyczy bowiem wszystkich 
podmiotów działających na rynkach finansowych – od instytucji państwowych 
zaczynając, poprzez pośredników finansowych, kończąc na klientach indywidualnych 
i instytucjonalnych. 

Na bezpieczeństwo finansowe jednostki wpływa jej zachowanie. Niepodważalnym 
faktem jest, że wraz ze wzrostem wiedzy ekonomicznej, poznaniem podstawowych 
pojęć i umiejętnością ich wykorzystywania zwiększa się poczucie bezpieczeń-
stwa [Raczkowski 2012, s. 300]. Poczucie bezpieczeństwa finansowego jednostki 
zależne jest również od stabilności rynków finansowych, koniunktury gospodarki 
danego kraju czy też od wiedzy oraz umiejętności menedżerów i polityków. Trudno 
sobie wyobrazić, by klienci banków, pomimo swoich wysokich dochodów, czuli 
się bezpiecznie, gdyby panował światowy kryzys, a politycy i prezesi banków byli 
osobami niekompetentnymi. Ograniczanie ryzyka finansowego możliwe jest dzięki 
działaniom prewencyjnym. Odpowiednie przepisy zawarte w aktach prawnych, 
między innymi o adekwatności kapitałowej banków, czy też tworzenie instytucji 
odpowiedzialnych za kontrolę rynku finansowego, takiej jak na przykład Komisja 
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Nadzoru Finansowego, powodują podwyższenie poczucia bezpieczeństwa finanso-
wego jednostki. 

Rozwijający się rynek nowoczesnych technologii przyczynia się do wprowa-
dzania innowacji na rynku usług bankowych. Klienci banków niechętnie przeko-
nują się do korzystania z nowinek technicznych, nie darzą ich zaufaniem, ponieważ 
obawiają się o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. Jak wynika z raportu Fundacji 
Kronenberga zaledwie 52% badanych deklaruje zaufanie do nowoczesnych kanałów 
obsługi w banku. Usługi takie jak bankowość mobilna i internetowa największym 
zaufaniem cieszą się wśród osób z wyższym wykształceniem (72%), najmniejszym 
zaś u osób z wykształceniem podstawowym (32%). Warto zwrócić uwagę na to, że 
poczucie bezpieczeństwa wobec nowoczesnych usług bankowych jest tym większe, 
im wyższe wykształcenie posiada klient banku [Fundacja Kronenberga 2015]. Jednak 
wyniki podobnych badań na przestrzeni lat ulegają zmianom, a działania podejmo-
wane przez banki w zakresie ochrony konsumentów przynoszą wymierne korzyści. 
Według najnowszego raportu Związku Banków Polskich aż 91% Polaków czuje się 
bezpiecznie podczas korzystania z bankowości mobilnej i internetowej [Barbrich, 
Minkina, Polak 2018, s. 7].

To, że klienci banków przykładają dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa, 
potwierdza również systematyczne badanie bankowców przez „Monitor Bankowy”. 
Wynika z niego, iż w latach 2014–2016 zwiększył się odsetek bankowców twierdzą-
cych, że klientów gotowych na korzystanie z bankowości mobilnej jest więcej niż 
40%, ale główną barierą rozwoju e-gospodarki są obawy konsumentów o bezpie-
czeństwo – na tę przeszkodę wskazało 43% osób [Minkina 2016]. 

2.2. Rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez banki

Instytucje depozytowo-kredytowe starają się każdego dnia ulepszać system zabez-
pieczeń danych swoich klientów. Świadczenie usług poprzez różne kanały dystry-
bucji (stacjonarny, internetowy i mobilny) stwarza wiele możliwości dla potencjal-
nych oszustów, dlatego banki starają się przewidzieć, w jaki sposób konsument 
może zostać okradziony. Wiedza zdobyta dzięki profesjonalnym oddziałom IT, które 
nieustannie analizują to ryzyko, przyczynia się do udoskonalenia bezpieczeństwa 
klientów korzystających z usług w oddziale banku oraz z możliwości bankowości 
internetowej i mobilnej.

Konsumenci narażeni są na: niekontrolowane udostępnienie ich danych osobowych 
z zasobów banku, włamanie się na internetowy rachunek bankowy, kradzież danych 
z karty płatniczej, kradzież tożsamości czy też oszustwa podczas płatności elektro-
nicznych. Bankowcy uważają, że ich systemy dobrze chronią przed tego typu zagro-
żeniami. Najwyżej oceniają bezpieczeństwo w zakresie ochrony danych osobowych 
w placówkach banków (96%) oraz zapobieganie włamaniom na internetowe konta 
bankowe (94%). W ich opinii instytucje depozytowo-kredytowe mają jednak jeszcze 
dużo do zrobienia w zakresie czasowych awarii w bankowości elektronicznej oraz 
kradzieży danych karty płatniczej [Barbrich, Minkina, Polak 2018, s. 16].
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Tabela 1. Rodzaje zabezpieczeń stosowanych w usługach bankowych

Usługa bankowa Sposób uwierzytelniania Dodatkowe zabezpieczenia

Wypłaty 
w oddziale banku

dowód osobisty
wzór podpisu
dane osobowe (np. nazwisko panieńskie matki)

monitoring

Bankomat PIN
kod BLIK
czytnik linii papilarnych2

montowanie plastikowych 
wypustek wokół otworu na kartę
kamera
moduł EMV3

limity transakcji

Płatności kartą 
bankomatową

PIN kod CVC2/CVV24

odpowiedzialność posiadacza 
karty do równowartości 150 euro
limity transakcji

Bankowość 
internetowa

login 
hasło maskowane
dwustopniowy model (dodatkowo kilka cyfr 
z numerem PESEL bądź dowodu osobistego)

szyfrowanie połączenia 
z bankiem 
certyfikat klucza publicznego5

jednorazowe hasła SMS podczas 
płatności
limity transakcji

Bankowość 
mobilna

login
hasło maskowane
dwustopniowy model (dodatkowo kilka cyfr 
z numerem PESEL bądź dowodu osobistego)
skanowanie odcisku palca

jednorazowe hasła SMS podczas 
płatności
uaktualnianie aplikacji mobilnej
limity transakcji

Płatności tele-
fonem przy użyciu 
systemu BLIK

dwustopniowy (jednorazowy kod oraz zaak-
ceptowanie płatności przy użyciu aplikacji 
mobilnej)

aplikacja mobilna zabezpieczona 
loginem i hasłem lub też poprzez 
skanowanie odcisku palca

Źródło: opracowanie własne na podstawie m.in. [Górnisiewicz, Obczyński, Pstruś 2014]. 

Banki świadczą usługi tradycyjne, do których należy zaliczyć wpłaty i wypłaty 
w oddziale banku i bankomacie, ale także usługi nowoczesne, takie jak bankowość 
mobilna, bankowość internetowa, płatności zbliżeniowe kartą bankomatową oraz 
płatności telefonem, np. system BLIK. Tabela 1 prezentuje, w jaki sposób klienci 
chronieni są przed atakami oszustów, gdy korzystają z tych usług.

2 Rozwiązanie to jest nadal w fazie testowej.
3 Moduł EMV – standard opracowany przez zrzeszenie wydawców kart płatniczych Europay,
MasterCard i Visa, definiujący zasady współpracy kart płatniczych wyposażonych w chip (tzw. chip 
EMV) z innymi urządzeniami, takimi jak terminale płatnicze i bankomaty [Górnisiewicz, Obczyński, 
Pstruś 2014, s. 7].
4 Kod CVC2/CVV2 – kod zapisany na odwrocie karty płatniczej pozwalający – wraz z numerem karty, 
datą jej ważności oraz danymi posiadacza karty – na przeprowadzenie transakcji typu card-not-present 
[Górnisiewicz, Obczyński, Pstruś 2014, s. 7].
5 Certyfikat klucza publicznego – zestaw informacji, które zasadniczo nie są możliwe do podrobienia 
i służą do weryfikacji tożsamości podmiotu w internecie [Górnisiewicz, Obczyński, Pstruś 2014, s. 7]. 
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Wymienione zabezpieczenia stosowane przez banki ulegają ciągłej ewolucji. 
Wyjątkową pozycję wśród bankowych technologii zabezpieczeniowych zajmuje 
obecnie biometria. Technika opierająca się na indywidualnych cechach istot żywych 
jest wykorzystywana przez instytucje depozytowo-kredytowe już od kilkunastu lat. 
Technologie biometryczne używane są w siedzibach banków na różnych poziomach 
zabezpieczeń, będą to m.in.: skan tęczówki oka, geometria twarzy, geometria dłoni, 
odcisk palca, rejestracja głosu [Jasiński 2007, s. 81].

Identyfikację biometryczną banki starają się wprowadzić również na użytek komer-
cyjny, aby klienci czuli się bezpiecznie. Jednak największą trudnością we wdrożeniu 
tej techniki jest brak bazy obejmującej wzorce biometryczne. Niektóre banki już 
świadczą tego typu usługi swoim klientom; głównie polegają one na logowaniu się 
do aplikacji mobilnej przy użyciu skanowania odcisku palca. Możliwość taką swoim 
klientom proponuje jedynie 10 banków w Polsce (stan na dzień 10 marca 2018 r.). 
Przykładowo potwierdzenie transakcji przy użyciu skanowania odcisku palca oferuje 
Bank Millennium, z kolei Bank Zachodni BZ WBK w ramach swojej infolinii wyko-
rzystuje system biometrii głosowej. Poza tym warto wspomnieć o projekcie badaw-
czym banku PKO BP, Politechniki Gdańskiej oraz firmy Microsystems, polega-
jącym na wprowadzeniu globalnego rozwiązania z zakresu biometrii. W wybranych 
placówkach PKO BP województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego klienci 
mogą skorzystać z biostanowisk, które weryfikują tożsamość poprzez cechy szcze-
gólne, takie jak skan naczyń krwionośnych dłoni i twarzy, podpis czy głos [Boczoń 
2017]. 

Klienci europejskich banków chcą, by ich pieniądze były bezpieczne, dlatego 
większość z nich (67%) rozumie znaczenie poufnych danych w procesie ochrony 
prywatności. Wśród klientów banków wzrasta również zainteresowanie i chęć uwie-
rzytelniania płatności z wykorzystaniem biometrii. Dwuetapowe uwierzytelnianie 
jest uznawane przez trzy czwarte badanych jako bezpieczny sposób autoryzacji płat-
ności. Największym zaufaniem klienci banków darzą weryfikację linii papilarnych 
(81%) i skanowanie tęczówki oka (76%) [Ziemkowska 2016, s. 35–39].

Polacy oczekują, że banki niezwłocznie będą ich informować o zaistnieniu 
i skutkach cyberataku oraz że od razu zostaną wprowadzone procedury eliminujące 
takie zagrożenie. Taką deklarację złożyło 83% badanych [Barbrich, Minkina, Polak 
2018, s. 13], co pokazuje, jak wysokim zaufaniem klienci darzą banki i przerzucają 
na nie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Jednak rola banków w zakresie 
ochrony danych osobowych i funduszy konsumentów nie kończy się tylko na trosce 
o systemy zabezpieczeń. Bankowcy twierdzą, iż przy korzystaniu z niektórych usług 
duża odpowiedzialność spoczywa również na klientach. Dlatego zadaniem banku 
jest także edukowanie konsumentów w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz metod 
ich zwalczania. Przykładem takich działań jest uczestnictwo instytucji depozytowo-
kredytowych w ogólnopolskim programie „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, 
w ramach którego w placówkach oświatowych przeprowadzane są zajęcia z zakresu 
cyberbezpieczeństwa [Barbrich, Minkina, Polak 2018, s. 16–17].

Postrzeganie bezpieczeństwa korzystania z usług bankowych...
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2.3. Bezpieczeństwo z perspektywy klientów banków

Wiedza Polaków z zakresu bezpieczeństwa usług bankowych jest tematem wielu 
badań. Z tych najnowszych wynika, że 37% obywateli Rzeczypospolitej nie ma 
pojęcia o bezpieczeństwie bankowości mobilnej, a 30% o bankowości internetowej. 
Z kolei Polacy wiedzą znacznie więcej o ochronie tak usług bankowych w placówce 
banku, jak i bankomatów. Brak wiedzy w tej sferze wykazało odpowiednio 16% 
i 17% badanych [Barbrich, Minkina, Polak 2018, s. 9–11]. 

Poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w sieci w Polsce jest na takim samym 
poziomie jak w całej Unii Europejskiej (46%). Najlepiej poinformowani w tej dzie-
dzinie są mieszkańcy Danii (76%), a największe braki wiedzy występują wśród 
Bułgarów (27%). Co ciekawe, to właśnie w Bułgarii obywatele uważają, że rośnie 
ryzyko stania się ofiarą cyberataku (87%), w Polsce podobnie sądzi 82% badanych 
[Barbrich, Minkina, Polak 2018, s. 12].

Mimo iż banki starają się (skutecznie) zapobiegać atakom oszustów posługu-
jących się metodą nazywaną phishing6, to klient musi wykorzystywać wiedzę 
z zakresu cyberbezpieczeństwa i przestrzegać podstawowych zasad podczas korzy-
stania z usług bankowości internetowej. Przede wszystkim nigdy nie należy podawać 
żadnych danych niezbędnych w procesie logowania do bankowości internetowej 
osobom trzecim, a wejście do serwisu bankowości internetowej powinno odbywać się 
wyłącznie poprzez wpisanie odpowiedniego adresu w pasku przeglądarki. Dodatkowo 
przed zalogowaniem należy sprawdzić, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane, to 
znaczy, czy przed adresem znajduje się przedrostek „https://” (a nie „http://”), a obok 
niego umieszczony jest symbol kłódki. Należy również kliknąć ten symbol i sprawdzić 
poprawność certyfikatu klucza publicznego [Górnisiewicz, Obczyński, Pstruś 2014, 
s. 19]. Niestety, zaledwie co czwarty Polak podczas korzystania z bankowości interne-
towej zwraca uwagę na wymienione aspekty [Barbrich, Minkina, Polak 2018, s. 20].

Celem ataków hakerskich są również komputery i inne urządzenia klientów banków 
służące do korzystania z bankowości internetowej. Przed takowymi atakami można 
się uchronić, należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeń-
stwa. Zaleca się łączenie z bankowością internetową tylko poprzez zaufane urzą-
dzenia, nie należy natomiast korzystać w tym celu z kafejek internetowych bądź 
publicznie dostępnych hot-spotów7, gdyż może być tam zainstalowane złośliwe 
oprogramowanie. Urządzenia, z których korzystają klienci banków do używania 
bankowości internetowej, powinny być zabezpieczone najnowszym oprogramo-
waniem antywirusowym oraz zaporą sieciową8. Zainstalowany i aktualizowany 

6 Phishing – metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub organizację w celu 
wyłudzenia określonych informacji (np. danych niezbędnych do logowania się do bankowości interne-
towej) lub nakłonienia ofiary do realizacji określonych zadań [Górnisiewicz, Obczyński, Pstruś 2014, 
s. 7].
7 Hot-spot – punkt dostępu do sieci bezprzewodowej, umożliwiający podłączonym do niego urządze-
niom dostęp do internetu [Górnisiewicz, Obczyński, Pstruś 2014, s. 7].
8 Zapora sieciowa (ang. firewall) – oprogramowanie lub urządzenie służące do kontrolowania przepły-
wu danych do i z danego urządzenia (np. komputera) [Górnisiewicz, Obczyński, Pstruś 2014, s. 7].
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program antywirusowy posiada zaledwie 21% Polaków [Barbrich, Minkina, Polak 
2018, s. 19]. Użytkownicy muszą także pamiętać, aby nie instalować nielegalnego 
oprogramowania na swoich urządzeniach, gdyż może być to bardzo ryzykowne 
[Górnisiewicz, Obczyński, Pstruś 2014, s. 19–22].

Bankowość internetowa zabezpieczona jest odpowiednim loginem i hasłem. Hasło 
powinno być trudne, najlepiej winno zawierać znaki specjalne, dużą literę i liczby, 
oraz powinno być zmieniane z określoną częstotliwością. Obowiązek zmiany hasła 
spoczywa na użytkownikach, aczkolwiek banki starają się zmuszać co jakiś czas 
swoich klientów do utworzenia nowego hasła. Badania pokazują, że w Polsce 
zaledwie 30% osób zmieniło hasło w ciągu ostatnich 12 miesięcy – podobnie pod 
tym względem kształtuje się średnia w Unii Europejskiej. Najczęściej czynią to 
Łotysze (68%), najrzadziej zaś Rumuni (7%). Ponadto warto zwrócić uwagę, iż 
w Polsce aż 84% populacji używa takiego samego hasła do różnych stron interne-
towych, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej przeciętnie jest to 72%. Najlepiej 
pod tym względem prezentują się Szwedzi (40%), a najgorzej Bułgarzy (87%) [ZBP 
2018, s. 14].

Podczas korzystania z oferty sklepów internetowych płatności za zakupy da się 
zrealizować przy użyciu karty płatniczej. Można tego dokonać, podając dane z karty: 
jej numer, datę ważności, dane posiadacza oraz specjalny kod CVC2/CVV2 umiesz-
czony na odwrocie karty. Ten trzycyfrowy kod jest jednym z systemów zabezpieczeń 
kart płatniczych stosowanym przez banki. Jednak w niektórych krajach na świecie 
kod ten nie jest wymagany podczas autoryzacji płatności. Potwierdza to historia 
pewnej kobiety, która po przejściu huraganu w USA otrzymała kartę płatniczą z Czer-
wonego Krzyża, następnie jej zdjęcie zamieściła na portalu społecznościowym. 
W ciągu kilku minut z jej konta zniknęły wszystkie środki pieniężne [Górnisiewicz, 
Obczyński, Pstruś 2014, s. 28–31]. Klienci banków muszą zatem zachować szcze-
gólną ostrożność i pamiętać, żeby nie umieszczać poufnych danych w internecie, 
gdyż opublikowane w tym miejscu informacje pozostają tam na zawsze.

Chociaż bezpieczne korzystanie z mobilnych aplikacji bankowych jest możliwe 
dzięki dwustopniowemu poziomowi zabezpieczeń, cyberprzestępcy nadal znajdują 
sposoby na dokonywanie kradzieży, głównie dzięki smartfonom i tabletom końco-
wych użytkowników. Na ataki najbardziej narażone są osoby korzystające z systemu 
operacyjnego Android. Liczba „złośliwych plików” przygotowanych dla tego 
systemu stale rośnie. Pod koniec III kwartału 2015 r. odnotowano ich blisko 1,6 
mln [Piesik 2016]. Niebezpieczne jest ponadto instalowanie aplikacji z niezna-
nych źródeł, może to doprowadzić do infekcji urządzenia. Jednym z przykładów 
jest trojan Zeus, który udaje certyfikat do wykonywania przelewów, w rzeczywi-
stości jednak kradnie SMS-y zawierające jednorazowe kody wysyłane przez banki. 
Inny niebezpieczny trojan o nazwie Android.BankBot.65.origin został stworzony do 
wykradania pieniędzy z kont bankowych, a wbudowany był m.in. w aplikację rosyj-
skiego państwowego Sbierbanku [Piesik 2016, s. 100–103].
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3. Metodyka badań własnych

Celem określenia poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa wybranych usług 
bankowych oraz stopnia przestrzegania przez studentów podstawowych zasad 
bezpiecznego korzystania z tych usług przeprowadzone zostało autorskie badanie 
ilościowe – metodą ankiety internetowej – wśród studentów publicznych szkół 
wyższych w Poznaniu korzystających z wybranych usług bankowych. 

Sformułowano hipotezę główną, według której w przypadku studentów Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu występuje większa znajomość zasad bezpiecz-
nego korzystania z bankowości oraz częstsze przestrzeganie tych zasad niż wśród 
studentów pozostałych publicznych uczelni wyższych w Poznaniu. 

W badaniu wzięło udział 274 studentów. Połowa próby, czyli 137 osób, to studenci 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pozostałe osoby studiują na innych 
publicznych uczelniach w Poznaniu (w tym 69 studentów Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, 32 studentów Politechniki Poznańskiej, 18 studentów Uniwersytetu 
Przyrodniczego, 11 studentów Uniwersytetu Medycznego i 7 studentów Akademii 
Wychowania Fizycznego). W większości na pytania odpowiadały kobiety (75%). 
W badaniu wzięli udział respondenci w różnym wieku, największą grupę stanowiły 
osoby z pierwszego roku studiów – 28%, potem z trzeciego – 26% i drugiego roku 
studiów licencjackich – 18%, pozostali to studenci studiów magisterskich.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14 i 15 marca 2017 r. Respondenci 
odpowiedzieli na 38 pytań zamieszczonych w ankiecie udostępnionej na platformie 
internetowej Google. Do analizy danych wykorzystano głównie miary statystyki 
opisowej. Do przetworzenia danych wykorzystano program IBM SPSS Statistics 
oraz arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Ankieta internetowa został zamieszczona 
na portalu społecznościowym w zamkniętych grupach studentów poszczególnych 
uczelni w Poznaniu. 

Wśród respondentów nie znalazła się ani jedna osoba, która nie posiada konta 
w banku i nie korzysta z bankowości internetowej. Natomiast mobilnymi aplikacjami 
swoich banków nie posługuje się 34,3% badanych. Ankieta została skonstruowana 
w taki sposób, by osoby, które nie używają mobilnej bankowości, nie odpowiadały 
na pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz wygody tej usługi. Dlatego w zagadnie-
niach związanych z mobilną bankowością próba wyniosła 217 respondentów. Poza 
tym warto podkreślić, iż studenci częściej i bardziej świadomie korzystają z inter-
netu niż przedstawiciele innych grup społecznych, co może mieć swoje odzwier-
ciedlenie w wynikach badania. Ponadto rezultatów niniejszego badania nie należy 
uogólniać na populację, gdyż próba nie była dobrana w sposób losowy. Niniejsza 
analiza stanowi raczej wstęp do poznania omawianego zjawiska.
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4. Postrzeganie aspektu bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości

4.1. Znajomość i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania
z wybranych usług bankowych

Jako jeden z głównych powodów, dla których wciąż duża liczba studentów 
nie decyduje się na korzystanie z nowoczesnych usług bankowych (bankowości 
mobilnej nie używa nieco ponad 34% badanych), zostało wymienione ograniczone 
bezpieczeństwo. Powszechne jest bowiem twierdzenie, iż usługi tego typu nie są 
odpowiednio zabezpieczone przed oszustami. Warto podkreślić, że studenci przy-
wiązują dużą wagę do tego, by ich fundusze były bezpieczne – zdecydowana więk-
szość potrafi wymienić podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankomatu, 
bankowości mobilnej i internetowej.

Podczas wpłacania i wypłacania pieniędzy z bankomatu najczęściej uwagę 
studentów przykuwa wygląd bankomatu, czyli to, czy nie ma na nim zainstalowa-
nych nakładek na klawiaturę, czytnika kart lub dodatkowych kamer zamontowanych 
przez oszustów (co trzecie wskazanie). Równie istotną zasadą bezpieczeństwa, jaką 
kierują się młodzi ludzie, jest zwracanie uwagi na inne osoby w pobliżu banko-
matu (33%). Kolejny istotny czynnik to lokalizacja bankomatu. Badani przyznają, 
że najczęściej korzystają z bankomatów umieszczonych przy oddziałach banku, 
natomiast obawiają się używania tych znajdujących się w miejscach nietypowych. 
Co ciekawe, jedynie 17% młodych ludzi podczas wpisywania kodu PIN zasłania 
klawiaturę ręką. Warto zwrócić uwagę, że studenci wszystkich uczelni porówny-
walnie dobrze poradzili sobie z wymienieniem podstawowych zasad bezpiecznego 
korzystania z bankomatu. Wiedzę w tym zakresie posiadało 96% studentów UEP 
i 92% studentów pozostałych uczelni. 

Podobne wyniki otrzymano także w zakresie zasad bezpiecznego korzystania 
z bankowości internetowej. Zdecydowana większość studentów w obydwu anali-
zowanych grupach (UEP – 93%, pozostali – 81%) posiada wiedzę co do zasad 
bezpieczeństwa i nie występują w tym zakresie znaczące różnice pomiędzy grupami 
badanych. Poza tym tylko niespełna 5% osób nie wie, na co zwracać uwagę podczas 
korzystania z tej usługi, a zaledwie 8% nie koncentruje się na niczym, gdyż uważa 
bankowość internetową za całkowicie bezpieczną. Co trzeci student deklaruje, że 
sprawdza, czy strona internetowa posiada odpowiedni certyfikat, czy przed adresem 
witryny znajduje się „https” oraz widnieje ikona kłódki. Oprócz tego podczas korzy-
stania z tej usługi bankowej 16% zwraca szczególną uwagę na odpowiednie zalogo-
wanie oraz wylogowanie, natomiast 13% korzysta tylko z zaufanych sieci interneto-
wych. Niestety, jedynie 5% młodych ludzi dba o to, by posiadać najnowszą wersję 
programu antywirusowego. 

Z bankowości mobilnej korzysta dwie trzecie ankietowanych. Niestety, wśród nich 
aż 14% używa aplikacji bankowej bez podstawowej wiedzy na temat bezpieczeństwa 
tej usługi. Natomiast dla co trzeciego studenta ważne jest, z jakiej sieci internetowej 
korzysta (czy jest to sieć publicznie dostępna, czy domowa) oraz z jakim urządze-
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niem się posługuje (czy jest to urządzenie z systemem Android, czy iOS). Bardzo 
wiele osób (58%) przyznaje, że gdy są połączeni z internetem dostępnym publicznie, 
to unikają posługiwania się bankową aplikacją mobilną. Oprócz tego co czwarty 
student zwraca uwagę na otoczenie, czyli czy ktoś za nim nie stoi, czy ludzie wokół 
nie wzbudzają podejrzeń. Stosunkowo często młodzi ludzie twierdzą, że aplikacja 
powinna być zabezpieczona trudnym hasłem, a podczas jego wpisywania nikt nie 
powinien zaglądać przez ramię. Natomiast 7% studentów zwraca uwagę także na 
to, by zawsze po skorzystaniu z bankowej aplikacji mobilnej odpowiednio się wylo-
gować. W przypadku wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego korzystania z tej usługi 
ponownie studenci nie różnią się między sobą (82% UEP vs. 78% inne uczelnie).

Celem badania było także określenie postrzegania bezpieczeństwa bankowości 
mobilnej. Sprawdzono, z którego systemu operacyjnego najczęściej korzystają 
studenci oraz który system operacyjny ich zdaniem najlepiej chroni przed atakami 
hakerów. Zgodnie z przewidywaniami najliczniejsi są użytkownicy Androida (78%), 
następnie iOS (15%), natomiast najmniej osób posiada system Windows Phone 
(3%). Niestety, jeśli chodzi o wiedzę na temat bezpiecznego oprogramowania na 
smartfony, to jej poziom nie jest zadowalający. Wyniki badania wskazują, że aż 62% 
osób nie wie, który system zapewnia największe bezpieczeństwo. Natomiast 22% 
poprawnie wskazuje na iOS, a co dziesiąty student twierdzi, że jest nim Android 
(oprogramowanie, w przypadku którego hakerzy mają najwięcej możliwości). Co 
ciekawe, najbardziej pewni swojej wiedzy na temat bezpiecznych systemów opera-
cyjnych są posiadacze iOS, gdyż aż w 56% wskazali oni, że ich system najlepiej 
chroni przed złośliwym oprogramowaniem. 

Wykres 1. Częstość zmieniania hasła używanego w bankowości mobilnej 
i internetowej wśród studentów według uczelni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Częstotliwość zmieniania haseł używanych w bankowości internetowej i mobilnej 
przez studentów wydaje się niepokojąca (wykres 1). Niemal połowa zabezpiecza 
swoje konto nowym hasłem tylko wówczas, gdy zostanie o to poproszona przez 
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bank, z usług którego korzysta. Natomiast prawie co piąty student nie zmienia hasła 
w ogóle, a co dziesiąty czyni to raz na trzy miesiące. Przyczyn tak rzadkiej zmiany 
zabezpieczeń można doszukiwać się w fakcie, iż wielu studentów w obecnych czasach 
staje przed koniecznością zapamiętywania wielu haseł do różnych kont, na przykład 
wirtualnego dziekanatu, poczty elektronicznej czy też serwisu filmów wideo. Co 
ciekawe, co piąty studiujący na pozostałych uczelniach nie zmienia zabezpieczeń 
swojego konta w ogóle. 

Zapamiętanie kodu PIN karty płatniczej nie sprawia trudności 96% ankietowa-
nych. Interesujące jest, że częściej problem z tym mają kobiety oraz osoby studiujące 
na pozostałych uczelniach (UEP – 1%, inne – 6%). Natomiast co dziesiąty badany 
stosuje taki sam kod PIN także do odblokowywania innych kont bądź aplikacji. 

Weryfikacji poddano również lęk przed utratą karty bankomatowej i dowodu osobi-
stego. Wydawać by się mogło, iż większy niepokój winno budzić widmo kradzieży 
dowodu osobistego, gdyż dokument ten uprawnia do wzięcia choćby pożyczki 
gotówkowej o dużo wyższej wartości niż kwota płatności zbliżeniowych realizo-
wanych kartą płatniczą (50 zł). Okazuje się, iż studenci UEP oraz innych uczelni 
publicznych w Poznaniu w zbliżonym stopniu obawiają się utraty tak dowodu osobi-
stego (69%), jak i karty płatniczej (62%).

4.2. Ocena rodzajów zabezpieczeń stosowanych przez banki

Podczas badania studenci ocenili również bezpieczeństwo korzystania z banko-
matów, aplikacji mobilnych, bankowości internetowej oraz usług stacjonarnego 
oddziału banku. Ponadto wartościowali także wygodę korzystania z tych usług 
(w skali od 1 do 4, gdzie 1 – niebezpieczny / niewygodny, a 4 – bardzo bezpieczny / 
bardzo wygodny). Ich opinie przedstawiono na wykresie 2. 

Wykres 2. Wygoda a bezpieczeństwo systemów autoryzacji usług bankowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Za najbezpieczniejszy uważany jest oddział banku, zarazem jednak postrzegany 
jest jako najmniej wygodny. Bankowość internetowa oceniana jest jako stosunkowo 
bezpieczna i zarazem dość wygodna. Poziom ochrony zastosowany w bankowości 
mobilnej został oceniony najgorzej.

Otrzymane wyniki badań w dużej mierze pokrywają się z prezentowanymi 
w poprzedniej części artykułu. Warto przypomnieć, że również bankowcy, oceniając 
bezpieczeństwo świadczonych usług, najwyżej ocenili usługi świadczone w stacjo-
narnej placówce banku, podczas gdy za największe zagrożenie uznali czasowe 
awarie bankowości mobilnej.

Respondenci ocenili poziom bezpieczeństwa poszczególnych sposobów autory-
zacji transakcji. Otrzymane wyniki – w kontekście korzystania z poszczególnych 
sposobów – przedstawiono na wykresie 3. Najczęściej wykorzystywanym sposobem 
autoryzacji transakcji wśród studentów jest kod SMS, ale to nie ta metoda uważana 
jest za najbezpieczniejszą. W opinii młodych ludzi za taką należy uważać techno-
logię skanowania odcisku palca. Warto zwrócić uwagę, że kolejna nowość na rynku 
usług bankowych, czyli autoryzacja za pomocą systemu BLIK, również uważana jest 
za stosunkowo bezpieczną, mimo to nadal mało osób z niej korzysta. Bardzo częstą 
metodą wykorzystywaną podczas płatności jest kod PIN, choć w opinii studentów 
sposób ten znalazł się na trzecim miejscu od końca pod względem bezpieczeństwa.

Uznanie danej metody autoryzacji transakcji za najbezpieczniejszą uzależnione jest 
od kierunku studiów. Skanowanie odcisku palca jest najbardziej bezpieczne zdaniem 
osób uczęszczających na Uniwersytet Ekonomiczny, natomiast studenci pozostałych 
uczelni wskazali na pierwszym miejscu kod SMS (UEP 91% – inne 74%).

Wykres 3. Korzystanie z poszczególnych sposobów autoryzacji transakcji a postrze-
ganie ich poziomu bezpieczeństwa wśród studentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Jak wcześniej wspomniano, identyfikacja biometryczna polega na wykorzystaniu 
informacji biologicznej w celu weryfikacji tożsamości. U podstaw biometrii leży 
fakt, że ciało każdego człowieka posiada pewne niezmienne oraz niepowtarzalne 
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właściwości, które można wykorzystać do odróżnienia jednych osób od drugich, są 
to przykładowo linie papilarne, układ żył, głos [Kaszubski 2011, s. 5]. Z taką defi-
nicją zostali zapoznani respondenci, którzy następnie odpowiedzieli na kilka pytań 
dotyczących wykorzystania biometrii w usługach bankowych. 

Warto przypomnieć, iż metoda autoryzacji płatności z użyciem identyfikacji 
biometrycznej została uznana przez studentów za najbardziej bezpieczną. Zatem 
można było spodziewać się, że prawie 87% uważa, iż zastosowanie informacji biolo-
gicznej zwiększa bezpieczeństwo systemu bankowego. W tym przypadku studenci 
wszystkich uczelni byli zgodni: UEP 89% – inne 86%. Należy dodać, iż metodę 
skanowania odcisku palca w swoim życiu zastosowało do tej pory zaledwie 41% 
młodych ludzi.

Bardzo interesująco prezentują się także wyniki badań dotyczących chęci skorzy-
stania w przyszłości z autoryzacji płatności wykorzystujących biometrię oraz goto-
wości powierzenia swoich danych biometrycznych instytucjom bankowym.

Aż 65% studentów zgadza się, by ich odcisk palca znajdował się w bazie klientów 
banku, jednak zaledwie połowa wyraża chęć skorzystania z biometrii w usługach 
bankowych. Może to wydawać się trochę sprzeczne, że tak wiele osób jest gotowych 
do powierzenia swoich danych instytucji depozytowo-kredytowej, choć nie wyrażają 
oni chęci skorzystania z takiego innowacyjnego systemu płatności. Wykresy 4 i 5 
przedstawiają opinie studentów dotyczące tego zagadnienia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analizując wyniki badania, należy stwierdzić, iż do powierzenia swoich danych 
biometrycznych instytucjom bankowym w jednakowym stopniu skłonne są osoby 
uczące się na wszystkich uczelniach w Poznaniu (UEP – 63%, inne – 66%). 

Wykres 4. Chęć skorzystania z systemu 
płatności opartego na identyfikacji 
biometrycznej wśród studentów według 
uczelni

Wykres 5. Gotowość powierzenia swoich 
danych biometrycznych instytucji 
bankowej
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Zaprezentowane wyniki dają podstawę do twierdzenia, iż identyfikacja biome-
tryczna to dobry i dysponujący potencjałem kierunek rozwoju innowacyjnych 
i bezpiecznych usług bankowych. Należy jednak pamiętać, że wyrażenie chęci 
skorzystania z takiego sposobu płatności nie jest równoznaczne z używaniem tej 
nowości, gdy pojawi się na rynku.

5. Podsumowanie

Z przeprowadzonych analiz wynika, że studenci posiadają stosunkowo dobrą 
znajomość podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z usług bankowych. 
Warto podkreślić, iż jest to wiedza na poziomie o wiele wyższym od przeciętnego 
tak w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. 

Znajomość przepisów prawa nie zawsze przekłada się na ich przestrzeganie. 
Zdecydowana większość osób wie, że nie wolno przechodzić na czerwonym świetle, 
ale i tak czasem im się to zdarza. Podobnie jest ze znajomością zasad bezpiecz-
nego korzystania z usług bankowych wśród studentów. Bardzo wielu ankietowanych 
wskazywało, że podstawą zabezpieczenia się przed hakerami jest silne i zmieniane 
co jakiś czas hasło do konta. Natomiast aż połowa studentów zmienia to hasło tylko 
wówczas, gdy zostanie o to poproszona przez bank, z usług którego korzystają, a co 
dziesiąty badany stosuje taki sam kod PIN w zabezpieczeniach do kilku kont. Należy 
jednak podkreślić, że studenci w tym zakresie ponownie prezentują się znacznie 
lepiej niż ogół społeczeństwa w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Nie sprawdziła się jednak postawiona w artykule hipoteza główna. Studenci 
Uniwersytetu Ekonomicznego nie odróżniają się znacząco od studiujących na pozo-
stałych uczelniach publicznych w Poznaniu pod względem posiadanej wiedzy doty-
czącej zasad bezpiecznego korzystania z wybranych usług bankowych. Pomimo iż 
nieco więcej studentów UEP potrafiło wymienić zasady ochrony klienta używającego 
bankomatu, korzystającego z oferty bankowości mobilnej i internetowej, to jednak 
różnice w posiadanej wiedzy między studentami z pozostałych uczelni publicznych 
w Poznaniu nie były tak istotne, by uznać hipotezę główną za prawdziwą. 

Należy jednak zwrócić uwagę na ograniczony zakres przeprowadzonych badań 
(ankieta internetowa została przeprowadzona jedynie wśród studentów uczelni 
publicznych w Poznaniu). Warto byłoby przebadać populację wszystkich studentów 
w Polsce – zarówno tych uczących się na uczelniach publicznych, jak i tych korzy-
stających z usług prywatnych szkół wyższych. Ponadto pod uwagę należałoby wziąć 
osoby młode, które nie studiują, ale korzystają z wybranych usług bankowych. 
Wówczas takie badania byłyby pełniejsze, a otrzymane wyniki mogłyby stanowić 
wartościowy przyczynek do dalszych analiz bądź też cenne potwierdzenie poglądów 
prezentowanych w niniejszym artykule.
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Perception of safety of banking services
use among the youth

Abstract. Technological environment of financial institutions is changing very rapidly. 
It contributes to a lot of new threats such as terrorism, cybercrime or viruses. Bank customers 
expect not only privacy and comfort but most of all they want to be sure that banks protect 
their money with the highest security standards. The purpose of the article is the evaluation 
of understanding and complying with security principles with respect to the use of the chosen 
banking services by students. The article contains the results of the author’s own research 
which was carried out among 274 students of the public universities in Poznan in 2017. 
The anaysis characterises factors which bank customers take into account while using 
banking services so that their funds should be safe as well as the attitude towards biometrics 
and other security measures.

Keywords: mobile banking, online banking, consumer protection.
JEL Codes: G210, D18.
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Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód medycznych
– problemy dowodowe
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Streszczenie. Artykuł porusza problematykę dochodzenia w procesach sądowych roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu szkód medycznych. Autorka przedstawia trudności dowodowe, 
z jakimi spotykają się poszkodowani pacjenci, wykazując szkody wyrządzone w procesie 
leczenia przez lekarzy czy zakłady lecznicze, i przybliża jednocześnie skomplikowaną 
tematykę udowadniania przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej w kontekście 
aktualnych założeń doktryny cywilnoprawnej i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Omówione 
zostają także główne założenia judykatury dotyczące stosowania uproszczeń dowodowych 
w tzw. procesach lekarskich, takich jak dowód prima facie czy domniemania faktyczne lub 
uprawdopodobnienie. W konkluzji przedstawiono założenia de lege ferenda mające na celu 
poprawienie skuteczności w uzyskiwaniu przez pacjentów odszkodowań z zakresu szkód 
medycznych w procesach sądowych.

Słowa kluczowe: proces cywilny, szkody medyczne, odpowiedzialność odszkodowawcza, 
dowód prima facie, domniemanie faktyczne, uprawdopodobnienie.
Kody JEL: K15, K41.

1. Wprowadzenie

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów w tzw. procesach 
lekarskich zarówno w Polsce, jak i na świecie [Bączyk-Rozwadowska 2013, s. 210] 
ze względu na wysoki stopień skomplikowania materii medycznej stwarza dla 
osoby poszkodowanej dużą trudność w udowadnianiu ich zasadności. W piśmien-
nictwie podkreśla się [Bączyk-Rozwadowska 2013, s. 210], że wykorzystywanie 
– niepewnej ze względu na wynik sprawy – drogi sądowej do uzyskania słusznego 
odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkody przez lekarza czy zakład lecz-
niczy nie daje poszkodowanym pacjentom pewności w uzyskaniu wynagrodzenia 
szkody. W doktrynie zauważa się także wysokie koszty, jakie zmuszony jest ponieść 
poszkodowany pacjent, dochodzący odszkodowania w procesie cywilnym. Nie ma 
możliwości udowodnienia odpowiedzialności lekarza lub podmiotu leczniczego za 

1 Kontakt z autorką: Jolanta Kołos-Jagiełło (ORCID: 0003-1593-938X), Kancelaria Prawnicza Lex, 
ul. Kazimierzowska 43/11, 02-572 Warszawa, e-mail: j.jagiello@lexkancelaria.pl.
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szkodę medyczną bez korzystania z wysokospecjalistycznych ekspertyz medycz-
nych i kosztownych opinii biegłych lekarzy specjalistów z zakresu wyrządzonej 
szkody. Koszty tych opinii w postępowaniu sądowym obciążają zazwyczaj osoby 
dochodzące roszczeń, a poniesione na początku procesu – często z dużym ryzykiem 
(w przypadku szkód medycznych) nieudowodnienia tych roszczeń – stanowią 
dla poszkodowanego już pacjenta dodatkowe obciążenie. Skoro podstawowym 
dowodem w procesach o udowodnienie szkód medycznych staje się opinia biegłych, 
doktryna przedmiotu – oceniając jakość pracy biegłych lekarzy – zauważyła, że 
ich opinie w wielu przypadkach zawierają błędy merytoryczne oraz że są sporzą-
dzane niestarannie, a także daleko im do obiektywizmu wymaganego w procesie 
cywilnym. Ten ostatni fakt wynika ze źle pojętej solidarności zawodowej biegłych 
oceniających pracę swoich kolegów lekarzy. Zarzuty stawiane przez piśmiennictwo 
biegłym to pomijanie faktów niekorzystnych dla lekarzy, dwuznaczności poprzez 
stawianie różnych, wzajemnie się wykluczających hipotez co do powstania szkody 
czy ukrywanie niedbalstwa lub braku sumienności lekarza [Nesterowicz 2013, 
s. 32]. Podkreśla się także przyjmowanie przez sądy orzekające często dwuznacz-
nych, niejasnych opinii biegłych i wydawanie na ich podstawie błędnych wyroków, 
co w konsekwencji wydłuża postępowanie i odwleka moment uzyskania prawomoc-
nego wyroku średnio o kilka lat i w większości przypadków uniemożliwia poszko-
dowanym pacjentom uzyskania wynagrodzenia za doznane szkody [Tenenbaum-
Kulig 2010, s. 40–41]. 

Coraz więcej procesów o wynagrodzenia za szkody wyrządzone przy leczeniu 
w Polsce staje się procesami przewlekłymi (w latach 2001–2009 trwały one średnio 
cztery lata) [Tenenbaum-Kulig 2010] oraz procesami, w których pacjenci rzadko 
uzyskują wynagrodzenie za swoje szkody. Ilustracją tej problematyki niech będą 
badania z 2010 r., cytowane w piśmiennictwie [Skrabucha 2010, s. 66], pokazujące, 
że z 2500 pozwów, w których pacjenci występują o naprawienie szkód wyrządzonych 
w związku z leczeniem, na skutek trudności dowodowych tylko 10% z nich kończy 
się pozytywnie dla pacjentów. Zasądzane odszkodowania na rzecz pacjentów, w tym 
zadośćuczynienia, należą przy tym do najniższych w Europie, nawet jeśli wziąć pod 
uwagę różnice w standardzie życia czy uzyskiwanych zarobkach w Unii Europej-
skiej i w Polsce [Nesterowicz 2002b, s. 23; Wałachowska 2011]. 

Proces, który obserwujemy w Polsce, zauważono na świecie już w latach 60. 
XX w., określając go w piśmiennictwie kryzysem w uzyskiwaniu przez pacjentów 
roszczeń z tytułu szkód medycznych w postępowaniach procesowych prowadzo-
nych w oparciu o tradycyjne reguły odpowiedzialności odszkodowawczej [Furrow 
et al. 1997, s. 283 i nast.]. Wobec tego w prawodawstwach wielu państw stworzono 
rozwiązania, które miały na celu oparcie wynagradzania tych szkód na nowych 
podstawach prawnych [Nesterowicz 2002b, s. 13]. Na potrzeby tego artykułu warto 
wspomnieć o kilku z nich, wskazując jednocześnie możliwą drogę do skutecznego 
rozwiązania problemów z wynagradzaniem szkód medycznych poprzez tworzenie 
innych niż proces cywilny mechanizmów zaspokajania roszczeń poszkodowanych 
pacjentów. Jedną z takich propozycji przedstawionych w doktrynie francuskiej była 
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instytucja prawna polegająca na powiązaniu odpowiedzialności lekarza z ubezpie-
czeniem OC i – na dalszym etapie rozwoju – doprowadzeniu do wyeliminowania 
indywidualnej odpowiedzialności sprawcy, czyli stworzenie systemu opartego na 
odpowiedzialności gwarancyjno-repartycyjnej. Przeciwnicy tego modelu twierdzili 
jednak, że pozostawia on poza systemem dużą grupę ryzyk, które ubezpieczyciele 
nie chcą ubezpieczać jako zbyt ryzykowne (wypadki medyczne). Kolejne propo-
zycje wprowadzone w Austrii i Stanach Zjednoczonych [Richards 1996, s. 105] to 
rozstrzyganie sporów z tytułu szkód medycznych w toku postępowania arbitrażo-
wego, które mógł zarządzić sąd orzekający na każdym etapie procesu. Na koniec 
tych wstępnych rozważań warto wspomnieć o najskuteczniejszym mechanizmie 
wynagradzania omawianych szkód, czyli o odejściu od tradycyjnych reguł wyna-
gradzania szkody wyrządzonej przy leczeniu, bazujących na procesie cywilnym. 
W miejsce długich i nieefektywnych procesów sądowych proponuje się stworzenie 
pozasądowych systemów wynagradzania szkód bez obowiązku udowadniania winy, 
czyli modeli wynagradzania no fault compensation [Bączyk-Rozwadowska 2013, 
s. 215]. Aktualnie prawie każde ustawodawstwo w Europie (Szwecja, Norwegia, 
Dania, Francja, Austria, Belgia, Polska) i w wielu państwach na świecie posiada 
działający system kompensacji szkód wyrządzonych przy leczeniu zbudowany na 
zasadach no fault compensation. Pierwszym krajem, który stworzył nowoczesny 
model odpowiedzialności za szkody bez obowiązku udowadniania winy, była Nowa 
Zelandia. W Stanach Zjednoczonych, w Wirginii i na Florydzie, powstał jeden 
z pierwszych systemów wynagradzania szkód neurologicznych (NICA), wykorzy-
stujący zasady no fault compensation. Modele tych systemów różnią się między sobą 
(od sposobów finansowania po rodzaje przyznawanych odszkodowań czy wysokość 
przewidzianych w nich górnych limitów odszkodowań), lecz ogólna zasada, na 
której są zbudowane, pozostaje taka sama – jest to brak obowiązku udowadniania 
winy sprawcy szkody.

Należy zauważyć, że tworzone systemy no fault compensation pozostają zawsze 
w korelacji z obowiązującym powszechnie sądowym systemem wynagradzania szkód 
medycznych w poszczególnych państwach.  W nowych modelach pozostawiono 
możliwość skorzystania z drogi sądowej w przypadku niezadowolenia pacjenta ze 
świadczeń odszkodowawczych uzyskanych na podstawie nowych zasad lub w przy-
padkach szkód nieobjętych poprzez nowy model, a należących do kategorii wyłączeń. 
Droga sądowa w większości modeli no fault compensation zastrzeżona zostaje jako 
droga odwoławcza, gdy pacjent nie jest zadowolony z odszkodowania uzyskanego 
na podstawie systemów bez obowiązku udowadniania winy. Niestety, polski model 
nie posiada takiej możliwości – korzystanie z procedur pozasądowych wiąże się 
jednoznacznie ze zrzeczeniem się możliwości wstąpienia na drogę sądową. Nato-
miast przykłady kategorii szkód należących do wyłączeń z systemów pozasądowych 
spotykamy w szwedzkim NFPI, gdzie są to szkody z kategorii rozstroju zdrowia 
psychicznego, nieuzyskaniu rezultatu w leczeniu czy ujemne następstwa normalnego 
rozwoju choroby w związku z jej leczeniem. Pomimo słusznych postulatów doktryny 
[Nesterowicz, Wałachowska 2011, s. 19] w sprawie tworzenie mechanizmów wyna-
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gradzania szkód medycznych, bazujących na założeniach no fault compensation, 
należy podkreślić, że klasyczne zasady dowodzenia przed sądem odpowiedzialności 
odszkodowawczej sprawcy pozostają istotną drogą do uzyskania odszkodowania 
w przypadku wyrządzenia szkody pacjentowi przez lekarza czy podmiot leczniczy.

2. Trudności dowodowe pacjentów w udowadnianiu przesłanek 
odpowiedzialności odszkodowawczej

W doktrynie przedmiotu [Nesterowicz, Wałachowska 2011] zauważa się, że brak 
skuteczności w uzyskiwaniu odszkodowań przez pacjentów przed sądem cywilnym 
wiąże się z dużymi trudnościami w dowodzeniu przez nich obowiązkowych prze-
słanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Proces cywilny wymaga od pacjenta 
udowodnienia każdej z przesłanek odpowiedzialności obciążającej sprawcę: od 
wyrządzonej szkody, przez udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy dzia-
łaniem (zaniechaniem) lekarza a szkodą i na koniec udowodnienie winy lekarza czy 
podmiotu leczniczego. Trudności interpretacyjne w postępowaniu dowodowym, 
jakie napotyka osoba poszkodowana, związane z uzyskaniem pewności dowodowej 
wszystkich elementów składowych odpowiedzialności odszkodowawczej, stanowią 
jednocześnie przeszkodę w osiągnięciu przez pacjenta słusznego wynagrodzenia za 
wyrządzoną mu szkodę. Na potrzeby tego artykułu pokażę rozmaite trudności, jakie 
towarzyszą udowadnianiu przez pacjentów warunków odpowiedzialności odszkodo-
wawczej, żeby zobrazować, jakie problemy stoją przed poszkodowanym pacjentem 
zobowiązanym do dostarczenia materiału dowodowego sądowi orzekającemu. 

Szkoda wyrządzona przy leczeniu jest pierwszą i bardzo istotną przesłanką, 
którą pacjent będzie zmuszony udowodnić, a od właściwie wyliczonego rozmiaru 
szkody zależeć będzie pełna lub minimalna kompensacja jego roszczenia. Zakres 
czy rodzaje szkody w doktrynie prawa odszkodowawczego tworzą bardzo pojemne 
kategorie interpretacyjne, dlatego też często właściwie rozpoznana i oszacowana 
szkoda wyrządzona przy leczeniu nie stanowi prostej kategorii do udowodnienia. 
Wyrządzona szkoda przy leczeniu może być definiowana jako uszkodzenie ciała 
(„poprzez uszkodzenie ciała należy rozumieć naruszenie integralności cielesnej 
pozostawiające wyraźny ślady zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i uszko-
dzenie narządów wewnętrznych” [Nesterowicz 2013, s. 85]), także jako rozstrój 
zdrowia czy śmierć pacjenta. Nie zawsze uszkodzenie ciała przez lekarza będzie 
uważane za szkodę, z którą wiąże się obowiązek odszkodowawczy. Omawianą 
sytuację pokazuje kazus polegający na wyrządzeniu szkody przy przeprowadzeniu 
koniecznego zabiegu ratującego życie (np. amputacja nogi ratująca pacjenta przed 
zakażeniem całego organizmu i śmiercią) [Nesterowicz 2013, s. 85]. Na wysokość 
zasądzonego odszkodowania wpływ będą mieć zarówno zwiększone potrzeby 
poszkodowanego lub zmniejszenie jego widoków powodzenia na przyszłość, jak 
i utrata dochodów, których poszkodowany na wskutek uszkodzenia ciała nie mógł 
osiągnąć (lucrum cessans). Szkodą będą także rzeczywiste koszty leczenia i inne 
uzasadnione wydatki, przykładowo koszty związane z przygotowaniem do wyko-
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nywania innego zawodu. Szkodą niemajątkową czyli krzywdę w przypadku szkód 
medycznych stanowić będą wszelkie cierpienia psychiczne i fizyczne powstałe na 
wskutek wadliwie przeprowadzonych działań lekarza lub innych osób odpowie-
dzialnych za wyrządzoną szkodę. W przypadku gdy możliwe jest pojawienie się 
w przyszłości innych szkód, niż istniejące w chwili orzekania sądu, poszkodowany 
pacjent może żądać ustalenia odpowiedzialności lekarza za szkody, które mogą się 
ujawnić w przyszłości.

Podmiotem, któremu wyrządzono szkodę przy leczeniu, jest pacjent lub w przy-
padku jego śmierci osoba pośrednio poszkodowana (osoby bliskie i najbliżsi człon-
kowie rodziny – art. 446 k.c.). W razie śmierci poszkodowanego szkodą będą straty, 
które poniosły osoby trzecie na skutek śmierci pacjenta, takie jak: koszty pogrzebu, 
uszczerbek majątkowy wynikły z utraty środków utrzymania, pogorszenie się 
sytuacji życiowej. Podmiotem, któremu wyrządzono szkodę przy leczeniu, może 
być także nienarodzone dziecko, czyli nasciturus. Ten ostatni przykład ilustrują tzw. 
roszczenia wrongful life oraz wrongful birth, czyli skargi upośledzonego dziecka za 
tzw. złe życie lub nieszczęśliwe urodzenie. W tych przypadkach mówimy o odszko-
dowaniu za fakt urodzenia, którego nie byłoby, gdyby nie spowodowana przez 
lekarza szkoda związana z wadliwą diagnozą prenatalną [Nesterowicz 2012, s. 278]. 
Sąd Najwyższy w 2005 r. potwierdził w swoim wyroku dopuszczalność dochodzenia 
roszczeń z tytułu tzw. nieszczęśliwego urodzenia i sformułował w swoim orzeczeniu 
tezę, że „rodzice dziecka są legitymowani do dochodzenia roszczeń odszkodowaw-
czych za szkodę majątkową obejmującą zwiększenie kosztów utrzymania upośle-
dzonego dziecka ponoszone przez nich w wyniku zawinionego naruszenia przez 
lekarzy prawa rodziców do planowania rodziny i przerywania ciąży”2. Szkoda może 
być wynikiem wadliwego leczenia lub leczenia nawet zgodnego z zasadami sztuki 
lekarskiej, lecz przeprowadzonego bez zgody pacjenta lub z przekroczeniem zakresu 
zgody3.

Sprawcą szkody wyrządzonej przy leczeniu może być lekarz, ale także inna osoba 
z personelu medycznego; sprawstwo może obciążać jedną osobę lub cały zespół 
operacyjny. Szkoda może także powstać w wyniku tzw. zaniedbań organizacyj-
nych zakładu leczniczego (szpitala czy przychodni). Przykład zaniedbań, za które 
ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą podmiot leczniczy, pokazuje orzeczenie 
Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2005 r. „Dopuszczenie do użycia sprzętu 
medycznego (operacyjnego) niesprawnego […] musi być uważane za zawinione 
zaniedbanie funkcjonariuszy zakładu medycznego, w którym dokonano zabiegu. 
To zaś powoduje odpowiedzialność Skarbu Państwa za powstałą szkodę na mocy 
art. 417 k.c.”4. 

Kolejną konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej jest związek 
przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniem (zaniechaniem) sprawcy szkody 

2 Wyrok SN z dnia 13 października 2005 r. (IV CK 161/05) z glosą Nesterowicza [2012, s. 613].
3 Orzeczenie SA w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r. (I Ca 973/05) z glosą Nesterowicza [2012, 
s. 242].
4 Orzeczenie SN z dnia 11 maja 1983 r. (IV CR 118/83, NP 1984, nr 7–8).
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a szkodą – równie problematyczny do udowodnienia co sama szkoda. W Polsce, 
podobnie jak w wielu europejskich ustawodawstwach, do ustalenia odpowiedzial-
ności sprawcy za szkodę przyjęto teorię adekwatnego związku przyczynowego 
[Nesterowicz 2005, s. 189 i nast.]. Wobec tych założeń wynikających z doktryny 
należy przyjąć, że lekarz wyrządzający szkodę przy leczeniu nie odpowiada za 
nienormalny przebieg choroby i za nieprzewidywalne komplikacje, a także nie 
odpowiada za zdarzenia niepozostające w związku przyczynowo-skutkowym z jego 
działaniem czy zaniechaniem (np. jeżeli wskutek błędnej diagnozy lekarza pacjent 
zostaje przewieziony do innego szpitala i w trakcie transportu ginie w wypadku 
samochodowym). Poza działaniem wyrządzającym szkodę lekarz odpowiada też za 
każde zaniechanie, jeżeli to zaniechanie spowodowało szkodę u pacjenta, jednak dla 
zaniechania musi istnieć obowiązek działania, który może wynikać z zasad wykony-
wania zawodu, Kodeksu Etyki Lekarskiej, przepisu prawa czy z umowy pomiędzy 
stronami. Przykłady zaniechań powodujących poważne skutki dla pacjenta spoty-
kamy w orzeczeniach Sądu Najwyższego; są to niedokonanie zabiegu operacyjnego 
lub wykonanie go zbyt późno5 czy nieskierowanie pacjenta do specjalisty6.

Adekwatny związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem się lekarza a szkodą 
może być nie tylko bezpośredni, lecz także pośredni, na co zwrócił uwagę Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2009 r., gdzie zauważył: „Zawinione dzia-
łanie (zaniechanie) lekarza nie musi stanowić bezpośredniej przyczyny pogorszenia 
stanu zdrowia pacjenta. Związek pomiędzy zachowaniem lekarza a szkodą musi być 
adekwatny, pozostawać w granicach normalnego powiązania kauzalnego, ale nie 
musi być bezpośredni”7. W omawianej sprawie na skutek nierozpoznania porażenia 
mózgowego u dziecka w pierwszym roku życia (na skutek niedokładnego badania) 
nastąpiło późniejsze rozpoczęcie rehabilitacji i pogorszenie zdrowia. Jakkolwiek 
mózgowe porażenie nie pozostawało w związku przyczynowo-skutkowym z dzia-
łaniem lekarzy, gdyż było następstwem organicznego uszkodzenia mózgu, to zanie-
chanie lekarzy powodujące opóźnioną rehabilitację przyczyniło się do dwudziesto-
procentowego zmniejszenia szans na poprawę zdrowia [Nesterowicz 2013, s. 105].

Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie wymaga, aby związek przyczynowy 
pomiędzy zdarzeniem a szkodą był pewny. W tzw. procesach lekarskich często 
jest niemożliwy do wykazania pewny, tj. stuprocentowy, związek przyczynowy, co 
pokazało orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 1967 r. i zawarta w nim 
teza, że „w tym procesie nie da się przeprowadzić dowodu »bez reszty«. Jest to 
częstokroć utrudnione aktualnym stanem wiedzy medycznej, która nie zawsze jest 
w stanie dać stanowczą odpowiedź na każde pytanie. W takiej sytuacji Sąd może po 
rozważeniu całości okoliczności sprawy uznać dowód za przeprowadzony, mając 
na uwadze wysoki stopień jego prawdopodobieństwa”8. Wysokiego prawdopodo-
bieństwa, a nie pewności, wymagają sędziowie Sądu Najwyższego w swoich orze-

5 Orzeczenie SN z dnia 14 stycznia 1970 r. (II CR 609/69, OSPiKA 1970, nr 12, poz. 250).
6 Orzeczenie SN z dnia 7 stycznia 1966 r. (I CR 369/65, OSPiKA 1966, nr 10, poz. 278).
7 IV CSK 37/09.
8 Orzeczenie SN z dnia 5 sierpnia 1967 r. (I PR 74/67, OSN 2/1968, poz. 26, s. 53).
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czeniach dotyczących bardzo trudnych dowodowo procesów, w razie stwierdzenia 
szkód w przypadku tzw. zakażeń szpitalnych. 

Ostatnim warunkiem koniecznym, aby przypisać lekarzowi lub podmiotowi 
leczniczemu odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, jest udowodnienie winy 
sprawcy. Wina sprawcy szkody ze względu na specyfikę szkód medycznych (wiedza 
medyczna – niedostępna dla przeciętnego pacjenta, szkoda medyczna najczęściej 
powstająca w pewnym okresie, zespoły medyczne – brak personalizacji sprawcy) 
stanowi najtrudniejszy element do udowodnienia. W teorii polskiego prawa cywil-
nego sprawca jest odpowiedzialny za szkodę, jeżeli można przypisać mu zarówno 
obiektywną, jak i subiektywną niewłaściwość zachowania. Elementy obiektywny 
i subiektywny winy oczywiście muszą wystąpić jednocześnie, jeżeli chcemy mówić 
o winie sprawcy czynu. Obiektywny aspekt winy to szeroko rozumiana bezpraw-
ność postępowania sprawcy. Tak rozumiana, musi być ona niezgodna z powszechnie 
obowiązującymi regułami, jak porządek prawny, a także ogólnie obowiązujące 
zasady etyczne. W przypadku lekarzy czy innych osób sprawczych, doprowadzają-
cych do powstania szkody przy leczeniu, będzie to naruszenie obowiązujących prze-
pisów oraz reguł wynikających z wiedzy medycznej, doświadczenia i deontologii 
zawodowej [Nesterowicz 2013, s. 87]. Obiektywna wina lekarza to uchybienie przez 
lekarza standardowi wzorca dobrego lekarza jako tzw. dobrego fachowca.

Według M. Nesterowicza [2013] obiektywnym elementem winy jest błąd sztuki 
lekarskiej, jednak nie przesądza on jeszcze o odpowiedzialności lekarza za szkodę 
wyrządzoną przy leczeniu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego błędem 
sztuki lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii 
niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym9. Błąd sztuki lekar-
skiej jest więc kategorią winy obiektywnej [Nesterowicz 2012, s. 64], całkowicie 
niezależną od indywidualnych cech lub zdolności konkretnego lekarza oraz okolicz-
ności, w których dokonuje on czynności leczniczych. Istnienie winy obiektywnej 
nie przesądza jeszcze o odpowiedzialności lekarza, jako że ustalenie tej odpowie-
dzialności jest możliwe dopiero po stwierdzeniu elementu winy subiektywnej10. 
Pojęcie „błąd sztuki lekarskiej” traktowane jest przez doktrynę przedmiotu dość 
wąsko; nie uznaje się za błąd w sztuce lekarskiej wszelkich niedociągnięć i niedo-
patrzeń o charakterze technicznym, organizacyjnym lub administracyjnym. Pod 
tymi ostatnimi pojęciami występują takie przypadki, jak: wadliwa identyfikacja 
pacjenta, na którym dokonuje się zabiegu, pozostawienie ciał obcych w polu opera-
cyjnym, niezachowanie aseptyki przy przeprowadzonych zabiegach oraz wszelkie 
pomyłki, np. transfuzja krwi nieodpowiedniej grupy, podanie niewłaściwego leku, 
wykonanie badania wadliwym sprzętem [Nesterowicz 2013, s. 79; Sośniak 1989, 
s. 98 i nast.]. Fakt, że pomyłki te nie są uznawane za błędy w sztuce leczenia, nie 
oznacza, że lekarze czy zakłady opieki zdrowotnej nie ponoszą za nie odpowie-
dzialności. W przypadku ich wystąpienia uznaje się zwykle, że spowodowane są 

9 Orzeczenie SN z dnia 1 kwietnia 1955 r. (IV CR39/54, OSN 1957, nr I, poz. 7).
10 Wyrok SN z dnia 8 grudnia 1970 r. (II CR 543/70, OSPiKA 1971, nr 7–8, poz. 145, z glosą A. Szpu-
nara, s. 345).
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wysokim stopniem zawinienia sprawcy, a zatem przypisuje się mu niedbalstwo lub 
nawet rażące niedbalstwo, którego można było uniknąć przy dołożeniu należytej 
staranności, jednak nie mają one nic wspólnego z wiedzą medyczną i błędnym postę-
powaniem lekarskim stosowanym w przypadku samej czynności leczenia. Lekarze 
oprócz poziomu wiedzy medycznej rozliczani są z przestrzegania tzw. standardów 
postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia, o ile zostały one ustanowione dla 
leczenia konkretnych chorób czy przeprowadzania szczegółowych badań. Winą 
lekarza będzie także brak odpowiedniej wiedzy medycznej, gdyż zgodnie z art. 56 
Kodeksu Etyki Lekarskiej obowiązkiem każdego lekarza jest uzupełnianie wiedzy 
i doskonalenie umiejętności zawodowych, co wiąże się z obowiązkiem stałego 
podnoszenia kwalifikacji poprzez naukę nowych metod leczenia; inaczej mówiąc, 
lekarz jest zobowiązany dotrzymywać kroku postępującemu rozwojowi medycyny. 
Braki w powyższym zakresie są uznawane za winę lekarza. 

Natomiast subiektywny element winy to niewłaściwe zachowanie się sprawcy 
szkody związane z momentem przewidywania i momentem woli. W prawie cywilnym 
odpowiedzialność odszkodowawcza uzasadnia stopień winy w każdej postaci [Neste-
rowicz 2012]. Traktowanie lekarza jako uprzywilejowanej osoby [Nesterowicz 2000, 
s. 3] należy do przeszłości, co powoduje, że aktualnie w polskiej i europejskiej 
doktrynie prawnej stawia się lekarzowi wymagania postępowania odpowiadające 
wzorcowi „dobrego fachowca”, dlatego można mu przypisać każdy rodzaj winy, 
nawet najmniejszej (culpa levissima). Wszelkie klauzule ograniczające lub wyłącza-
jące odpowiedzialność lekarza uważa się w polskim prawie za nieważne, gdyż pozo-
stają one w sprzeczności z zaufaniem, jakim pacjent obdarza lekarza, czyli z zasadami 
współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.). Subiektywny element winy lekarza znaj-
dziemy w literaturze przedmiotu opisującej konkretne przypadki wadliwych postę-
powań lekarza oraz w uzasadnieniach orzeczeń sądów w tzw. procesach lekarskich. 

Winą lekarza będzie więc każde zaniechanie działania lekarza, prowadzące do 
powstania szkody, której można by było uniknąć, gdyby lekarz dokonał czynności, 
do których był zobowiązany. Kazuistyka opisująca przypadki winy lekarzy jest 
bogata i mieścić się będą tutaj takie sytuacje, jak: nieudzielenie pomocy, porzucenie 
chorego, niesprawowanie należytej opieki nad chorym, nieskierowanie pacjenta 
do specjalisty, gdy to jest konieczne, niezastosowanie odpowiedniego nadzoru nad 
pacjentem, nieprzeprowadzenie wszystkich badań potrzebnych do postawienia 
właściwej diagnozy. Lekarze w omawianych przypadkach nie dochowali należytej 
staranności, a stopień ich winy należy zakwalifikować jako niedbalstwo. Orze-
czenie ilustrujące omawiane przypadki to wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie 
z dnia 4 marca 2009 r.11, gdzie Sąd ustalił, że jeżeli zabieg usunięcia kamieni nerko-
wych metodą PCNL spowodował poważne nietypowe obrażenia, to konieczne 
było objęcie pacjentki specjalnym nadzorem pooperacyjnym. Zaniechanie w tym 
przypadku badań urologicznych i opóźnienie leczenia zachowawczego doprowa-
dziło do usunięcia nerki, co stanowi winę lekarza. Obszar działania lekarza, który 
podlega ocenie z punku widzenia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, to nie 
11 ICa 12/09, „Prawo i Medycyna” 2011 nr 2, z glosą Nesterowicza.
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tylko proces diagnostyki i leczenia, ale również stosowane przez niego techniki 
lecznicze. 

Winę lekarza stanowić będzie każde działanie czy zaniechanie noszące znamiona 
niedbalstwa i niezręczności czy nieuwagi, dotyczące stosowania przez lekarza 
różnych rodzajów technik medycznych mających prowadzić do leczenia. Należy 
tutaj przywołać orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2000 r., który 
w powyższej kwestii zajął jednoznaczne stanowisko, że pomyłka lekarza, który 
w czasie operacji uszkodził inny organ pacjenta, nie może tego pacjenta obciążać12. 
Winę lekarza, która nie dotyczy samego procesu leczenia, ale innych jego działań 
lub zaniechań, stanowić będą naruszenia praw pacjenta do informacji o planowanym 
zabiegu, niepowiadomienie o ryzyku i skutkach zabiegu czy przeprowadzenie 
zabiegu bez zgody pacjenta. 

3. Obniżenie rygoryzmu dowodowego w procesach lekarskich

Powyższe trudności w dowodzeniu przez pacjentów swoich roszczeń zaważyły na 
dopuszczeniu przez judykaturę możliwości korzystania z mechanizmów proceso-
wych urealniających możliwość dowodzenia przez pacjentów roszczeń odszkodo-
wawczych w procesach lekarskich. Mechanizmami polepszającymi sytuacje proce-
sową osoby poszkodowanej w procesie leczenia według piśmiennictwa [Janiszewska 
2004] ma być uprzywilejowanie pacjenta w możliwości korzystania z pewnych 
uproszczeń dowodowych, mogących prowadzić do ustalenia faktów istotnych dla 
rozstrzygnięcia sprawy. Rezygnacja z konieczności dowodzenia faktów za pomocą 
dowodów pewnych wiąże się z koncepcją korzystania przez pacjenta – oczywiście 
w uzasadnionych okolicznościach – z domniemań faktycznych, z oparciem wnio-
skowania o dowód prima facie lub wręcz z możliwością udowodnienia istotnych 
okoliczności sprawy przez wysokie ich uprawdopodobnienie. 

Tendencja do łagodzenia metod rozkładu ciężaru dowodu dla pacjenta jako strony 
słabszej w procesie dostrzegana jest w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego [Radwański 2006, s. 147–148]. Komisja zauważyła, że traktowanie zbyt 
rygorystycznie reguł rozkładu ciężaru dowodu – szczególnie w przypadku szkód na 
osobie – powoduje, że poszkodowany często jest w beznadziejnej sytuacji dowo-
dowej. Finalnie Komisja zgłosiła postulat de lege ferenda uregulowania w proce-
durze cywilnej ułatwień dowodowych, przy jednoczesnym pozostawieniu bez 
zmiany rozkładu ciężaru dowodowego wynikającego z art. 6 k.c. 

3.1 Dowodzenie w procesie cywilnym – ciężar dowodu (ogólne założenia)

Pojęciu ciężaru dowodu (onus probandi) w teorii prawa cywilnego przypisuje się 
dwojakie znaczenie [Morawski 1982, s. 189 i nast.]: formalne (subiektywne) – kiedy 
mówimy o spoczywającym na stronach procesu obowiązku wskazywania dowodów 
celem stwierdzenia faktów, z których te strony wywodzą skutki prawne (reguluje to 
12 Orzeczenie SN z dnia 19 stycznia 2000 r. (V CKN 527/00, OSN 3/2001, poz. 42).
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art. 232 zd. 1 k.p.c.), oraz obiektywne – wskazujące, która ze stron sporu w procesie 
poniesie negatywne skutki niewykazania istotnych okoliczności sprawy. Zgodnie 
z treścią art. 6 k.c. „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu 
wywodzi skutki prawne”. Analizując zależności pomiędzy formalnym i obiektywnym 
podejściem do ciężaru dowodu, doktryna podkreśla, że nie zawsze obowiązek przed-
łożenia środka dowodowego (ciężar dowodu w znaczeniu subiektywnym) obciąża 
stronę, która wywodzi z tych faktów skutki prawne (ciężar dowodu w znaczeniu 
obiektywnym) [Morawski 1980, s. 189 i nast.]. Na poparcie tej tezy doktryna podaje 
przykłady z kodeksu postępowania cywilnego, z których wynikają te wnioski. Po 
pierwsze, niektóre fakty w ogóle nie wymagają dowodu. Są to fakty przyznane przez 
przeciwnika lub niezaprzeczone przez niego i na tej podstawie ustalone przez sąd. Po 
drugie, to możliwość dopuszczenia przez sąd innych dowodów niż wskazane przez 
stronę w procesie cywilnym (regulacja ta stanowi wyjątek w generalnej zasadzie 
kontradyktoryjności obowiązującej w procesie cywilnym, a wynika z art. 232 zd. 2 
k.p.c.) oraz przymus złożenia dowodu istotnego dla sprawy przez osobę nieobcią-
żoną ciężarem dowodzenia z art. 6 k.c. [Janiszewska 2004, s. 106]. Zgodnie z art. 248 
§ 1 k.p.c.: „Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym 
terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód 
faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy”. Reasumując powyższe, należy zgodzić 
się z B. Janiszewską, że pojęcie ciężaru dowodu w każdym ze znaczeń nie zależy od 
zajmowanej w procesie cywilnym pozycji (strony powodowej czy pozwanej), lecz 
wynika z właściwie przeprowadzonej presumpcji na każdym etapie procesu, która 
ze stron z udowodnienia danego faktu wywodzi skutki prawne, ta będzie zobowią-
zana go udowodnić [Janiszewska 2004, s. 106]. Należy także zauważyć, że z treści 
art. 6 k.c. wynika, że zawsze tylko na jednej ze stron spoczywa ciężar udowodnienia 
danej okoliczności, nie mogą być obarczone ciężarem dowodu w stosunku do tej 
samej okoliczności dwie osoby [Janiszewska 2004, s. 106].

Ogólna reguła rozkładu ciężaru dowodu ulega niekiedy modyfikacji, a wynika 
to z faktu, że trudności dowodowe w udowadnianiu istotnych okoliczności sprawy 
występujące w pewnych kategoriach spraw skutkują tym, że przy zastosowaniu 
ogólnych reguł prawa dowodowego nie ma możliwości ustalenia odpowiedzialności 
pozwanego [Adrych-Brzezińska 2015, s. 158]. O takiej sytuacji pisze E. Bagińska 
[2013], że „istnieje ku temu silna motywacja aksjologiczna, polegająca na ureal-
nieniu ochrony poszkodowanego, który jest często słabszą stroną procesu, w szcze-
gólności na tle spraw dotyczących szkód medycznych”. Wymienione poniżej 
konstrukcje prawne, które mają na celu ułatwienie dowodzenia w procesie cywilnym, 
nie wynikają wprost z ustawy, lecz z praktyki sądów, a niektóre z nich, jak dowód 
prima facie czy reguła res ipsa loquitur [Adrych-Brzezińska 2015, s. 158], przyjęte 
zostały z zagranicznych systemów prawnych; inne, jak odwrócenie ciężaru dowodu 
lub obniżenie standardu dowodu, zostały potwierdzone przez Sąd Najwyższy jako 
dopuszczalne konstrukcje, na podstawie których można dowodzić pewne fakty.

Odwrócenie ciężaru dowodu powoduje, że strona nieobciążona ciężarem dowodu 
(najczęściej pozwany) w praktyce obowiązana będzie udowodnić wskazane okolicz-
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ności faktyczne. Należy zaznaczyć, że przerzucenie ciężaru dowodu najczęściej 
dotyczy przesłanek odpowiedzialności cywilnej, lecz nie wszystkich jednocześnie. 
Czasem będzie to wina, w innym przypadku związek przyczynowo-skutkowy. 
W większości systemów prawa europejskiego w różnym zakresie i co do różnych 
przypadków dopuszczono odwrócenie ciężaru dowodu [Adrych-Brzezińska 2015, 
s. 158]. Na gruncie prawa polskiego nadal większość doktryny akcentuje niedo-
puszczalność pozaustawową możliwości modyfikacji reguły o rozkładzie ciężaru 
dowodu (poglądy takie wyrażają K. Piasecki [2012] i Janiszewska [2004]), jednak 
orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym względzie od wielu lat dopuszcza pozausta-
wową modyfikację reguły z art. 6 k.c., wykazując możliwość odwrócenia ciężaru 
dowodu w przypadku udaremnienia postępowania dowodowego na skutek nagan-
nego zachowania pozwanego (culpa in probando)13. 

W przypadkach procesów lekarskich na uwagę zasługuje orzeczenie Sądu 
Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r.14, w którym Sąd uznał odwrócenie ciężaru 
dowodu w zakresie ustalenia udzielenia zgody przez pacjenta na dokonanie inter-
wencji medycznej. Sąd w tym przypadku powołał się na ustawę o zawodzie lekarza 
i dentysty15, z której to ustawy wyprowadził obowiązek udzielenia pacjentowi przy-
stępnej informacji poprzedzającej wyrażenie zgody na zabieg operacyjny i zobo-
wiązał lekarza do udowodnienia tego faktu. Jak widać z praktyki orzeczniczej, za 
przydatnością modyfikacji reguły z art. 6 k.c. w procesach lekarskich stoją względy 
mające na celu zwiększenie ochrony osób poszkodowanych. Powyższe uproszczenia 
dowodowe wiążą się najczęściej z trudnościami udowodnienia przez pacjenta skom-
plikowanych dowodowo przesłanek winy lub związku przyczynowego, lecz nie 
zawsze tak jest. Jak widać z cytowanego orzeczenia, trudniejsza pozycja w dyspono-
waniu dokumentacją medyczną potrzebną do przeprowadzenia dowodu także będzie 
skutkować możliwością korzystania z uproszczeń dowodowych, które polepszają 
pozycję procesową pacjenta. 

3.2 Dowód prima facie – zasady stosowania w doktrynie i orzeczeniach sądów

Zarówno dowód prima facie, jak i doktryna res ipsa loquitur należą do insty-
tucji prawnych mających na celu łagodzenie ciężaru dowodowego. Jednak jakie są 
pomiędzy nimi zależności, czy stanowią różne konstrukcje prawne, czy też jedna 
wypływa z drugiej – na te pytania piśmiennictwo i orzecznictwo poszczególnych 
systemów prawnych nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Podkreśla się w doktrynie, 
że dowód prima facie (co w języku polskim znaczy ‘na pierwszy rzut oka’) nie 
jest terminem legislacyjnym [Adrych-Brzezińska 2015, s. 175] oraz że jest powią-
13 Orzeczenie SN z dnia 3 marca 1971 r. (II PR 453/70, LEX, nr 14120), w którym sąd stwierdził, że 
„ilekroć jedna ze stron swoim postępowaniem spowoduje uniemożliwienie lub poważne utrudnienie 
wykazania okoliczności przeciwnikowi, na którym spoczywa ciężar udowodnienia, wówczas na tę 
stronę przechodzi ciężar dowodu co do tego, że okoliczności takie nie zachodziły”.
14 II CK 303/04, OSP 2005, z. 11 poz. 131.
15 Art. 31 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i dentysty (tekst 
jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 21, poz. 204 z późn. zm.).
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zany z wieloma zagadnieniami procesowymi z dziedziny ciężaru dowodów, zasad 
doświadczenia lub domniemań faktycznych. W prawie materialnym wiąże się go 
natomiast z zagadnieniami związku przyczynowego, winy czy ideami słuszności 
lub ochrony słabszych podmiotów w dochodzeniu roszczeń [Piasecki 1960, s. 120]. 
Rozumienie zasady res ipsa loquitur (co w języku polskim znaczy ‘rzecz mówi sama 
za siebie’) według E. Bagińskiej [2013] jest kluczowe przy konstruowaniu dowodu 
prima facie. 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego rozumie dowód prima facie jako metodę dowo-
dzenia opartą na zasadach logiki i doświadczenia życiowego. Powołanie się na ten 
dowód umożliwia udowodnienie, że szkoda jest normalnym, typowym następstwem 
jakiegoś zdarzenia, a stosuje się go najczęściej w skomplikowanych sprawach 
z zakresu odpowiedzialności personelu medycznego, gdzie nie można za pomocą 
dowodów bezpośrednich udowodnić związku przyczynowego [Adrych-Brzezińska 
2015, s. 176]. Koncepcja dowodu prima facie znana jest prawie wszystkim systemom 
prawnym, jednak najwcześniej rozwinęła się w angielskim systemie dowodowym. 
Pierwotnie reguła ta była stosowana w prawie żeglugowym, później do spraw 
o naprawienie szkód wyrządzonych przez ruch pojazdów, ruch kolei, następnie 
przez pracownika oraz szkód wyrządzonych pacjentowi przez personel medyczny. 
W polskim piśmiennictwie brak jest historyczno-teoretycznych rozważań nad 
przydatnością tego dowodu. W dawnej literaturze prawniczej nie posługiwano się 
terminologią „dowód prima facie” i należy zauważyć, że do dziś nie ma podstawy 
prawnej dla stosowania tej konstrukcji. Jednak judykatura zaczęła widzieć możli-
wość wykorzystania reguły res ipsa loquitur i konstruowania dowodów prima facie 
w skomplikowanych sprawach z zakresu odpowiedzialności pracowniczej. (Pierw-
szym, który wskazał na istnienie praktyki stosowania tej konstrukcji w judykaturze 
Sądu Najwyższego, był A. Ohanowicz [1956, s. 911], który uczynił to w swojej 
pracy Odpowiedzialność cywilna pracownika w świetle orzeczeń Sądu Najwyż-
szego). Dopiero późniejszy okres przyniósł uzasadnienia Sądu Najwyższego dające 
możliwość zastosowania dowodów prima facie do udowadniania związku przyczy-
nowego i winy w procesach przy ustalaniu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przy leczeniu. Skoro brak jest przepisów, które dawałyby podstawy i wyznaczałaby 
zasady stosowania dowodu prima facie, a zasada wnioskowania na podstawie tego 
dowodu jest widoczna w orzecznictwie Sądu Najwyższego, to należy przyjąć, że 
judykatura, stosując go w praktyce, wyznaczyła ramy jego wykorzystywania. Oczy-
wiście orzecznictwo zajęło się tym zagadnieniem, wypracowując nawet jego defi-
nicje, którą możemy zauważyć w uzasadnieniu Sądu Najwyższego do orzeczenia 
z dnia 15 kwietnia 2004 r., w którym Sąd przedstawił konstrukcje dowodu prima 
facie w następujący sposób: „Środkiem służącym do dokonywania ustaleń faktycz-
nych, zbliżonym do domniemania faktycznego jest dowód prima facie. Dowód 
ten wykształcony został przez praktykę sądową, ma zastosowanie szczególne 
w sprawach, w których udowodnienie okoliczności faktycznych jest niezwykle 
trudne (szkody mankowe, komunikacyjne, lekarskie). Dowód prima facie dotyczy 
okoliczności wskazujących na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między 
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określonymi zdarzeniami. Podstawę ustalenia takiego związku stanowi przekonanie 
sądu, oparte na doświadczeniu życiowym oraz wiedzy, że w typowym przebiegu 
zdarzeń, które po sobie nastąpiły, związek taki zwykle występuje”16.

Niestety, o ile orzecznictwo poradziło sobie z tym trudnym zagadnieniem całkiem 
poprawnie, o tyle doktryna stworzyła istny galimatias teorii i ich zaprzeczeń. Należy 
je chociaż w skrócie omówić, ponieważ pokazują duże sprzeczności związane 
z implementacją tej konstrukcji (obcej prawu polskiemu) do polskiego prawa proce-
sowego. W doktrynie spotykamy trzy różne sposoby rozumienia dowodu prima 
facie. 

Pierwsza koncepcja mówi, że dowód prima facie jest rozumiany trochę jako 
dowód pośredni poszlakowy, na podstawie którego uprawdopodobniamy pewne 
okoliczności, a nie stwierdzamy, że miały one miejsce na pewno. Przyjmuje się, że 
dowód ten nie zwalnia sędziego z wszechstronnego badania sprawy i uzyskiwania 
innych dowodów pewnych, oraz zakłada się, że nie przenosi on ciężaru dowodzenia 
na przeciwnika procesowego. Zatem podważenie tego dowodu nie będzie wymagało 
dowodu przeciwieństwa, tylko dowodu przeciwnego [Sośniak 1989, s. 178]. 
Koncepcja ta spotkała się z krytyką, a jej oponenci wskazywali, że przy takim ujęciu 
dowodu prima facie nie spełnia on swojej podstawowej funkcji, czyli nie upraszcza 
postępowania dowodowego [Morawski 1980, s. 217–230]. 

Druga koncepcja dowodu prima facie to przyjęcie założenia, że ten dowód zastę-
puje dowód z całokształtu okoliczności dowodem częściowym jednej okoliczności, 
która jest przyjmowana zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego. Dowód ten 
nie wymaga dodatkowego potwierdzenia ani eliminacji hipotez z nim niezgodnych. 
Przyjmuje się, że w razie zaistnienia hipotez konkurencyjnych powinien je udowodnić 
przeciwnik [Dolecki 1998, s. 178]. Ilustracją takiego podejścia do dowodu prima 
facie niech będzie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 1963 r., w którym 
Sąd stwierdził: „jeżeli pacjent, wobec którego zastosowano leczenie naświetlaniem 
promieniami, które na wskutek nieuwagi personelu mogły go dotkliwe poparzyć, 
udowodni, że uległ poparzeniu, to tym samym wywiąże się w pełni ze spoczywa-
jącym na nim ciężarze dowodu. W drodze dowodu prima facie udowodnił wszystkie 
przesłanki odpowiedzialności sprawcy: uszkodzenie ciała, ból fizyczny, krzywdę 
moralną, winę sprawcy i związek przyczynowo-skutkowy”17. Omawianą koncepcję 
dowodu prima facie poddano w literaturze krytyce, zarzucając jej, że tak rozumiana 
stanowi quasi-domniemanie prawne, które tworzy sąd orzekający, choć nie jest do 
tego uprawniony. Ponadto podkreślono, że takie rozumienie dowodu prima facie 
prowadzi do przerzucenia ciężaru dowodu na przeciwnika, a to w świetle obowią-
zujących zasad prawa procesowego jest nie do przyjęcia [Piasecki 1960; Morawski 
1980]. 

Trzecia koncepcja dowodu prima facie zakłada, że nie stanowi on reguły dowo-
dowej, lecz zasadę, na podstawie której dochodzi do przesunięcia ciężaru dowodu 
z jednej strony na drugą. Reguła ta zbliża się do prawd tymczasowych [Piasecki 
16 I CK 653/04, LEX nr 369229.
17 I CR 3/63.
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1960; Morawski 1980]. Dyskusje w piśmiennictwie nad dopuszczeniem do stoso-
wania w procesie cywilnym zasady res ipsa loquitur i dowodzenia za pomocą 
dowodu prima facie wskazują na konieczność wprowadzenia przez ustawodawcę 
uregulowań kodeksowych, które by jednoznacznie zakreśliły granice stosowania 
tego ważnego środka dowodowego. 

Pomimo dylematów doktryny względem dopuszczalności stosowania dowodu 
prima facie czy reguły res ipsa loquitur orzecznictwo Sądu Najwyższego potwierdza 
możliwość wnioskowania i dowodzenia na ich podstawie i próbuje wyznaczać ramy 
doktrynalnego uzasadnienia dla korzystania z nich. Ilustracją tego postępowania 
niech będzie orzeczenie SN z dnia 23 marca 2007 r., gdzie Sąd stwierdził, że „dowód 
prima facie jest stosowany przede wszystkim w sytuacjach, gdy ustawa pozwala 
na ograniczenie dowodzenia do wykazania prawdopodobieństwa wystąpienia okre-
ślonego zdarzenia. Uzasadnieniem do sięgnięcia do nieco uproszczonego sposobu 
wykazywania przesłanek odpowiedzialności są trudności związane z wykazaniem 
określonej przesłanki w sposób pewny”18.

Możliwość wykorzystania dowodu prima facie w procesach lekarskich potwier-
dzają przedstawiciele piśmiennictwa zajmujący się problematyką szkód wyrządzo-
nych przy leczeniu. Profesor M. Nesterowicz przedstawił nawet listę przesłanek, 
po których spełnieniu można by uznać winę szpitala oraz zaistnienie związku przy-
czynowego pomiędzy szkodą a zachowaniem lekarzy za domniemane. Wówczas 
pozwany może takie domniemanie obalić, wskazując, że szkoda mogła powstać 
z innych przyczyn, za które on nie ponosi odpowiedzialności [Nesterowicz 2013]. 

Przesłanki te, według prof. M. Nesterowicza [2013], to:
po pierwsze, zdarzenie nie miałoby miejsca, gdyby pozwany dołożył należytej  –
staranności;
po drugie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zdarzenie nastąpiło, gdy powód  –
był pod opieką pozwanego; 
po trzecie, zachowanie powoda było bierne, aby nie można wyprowadzić  –
wniosku, że sam sobie wyrządził szkodę; 
po czwarte, przyczyny szkody nie mogą być ustalone za pomocą pewniejszych  –
środków;
po piąte, z okoliczności sprawy widoczne jest dopuszczenie się niedbalstwa,  –
czyli rzecz niejako mówi sama za siebie (res ipsa loquitur). 

3.3 Domniemanie faktyczne w procesach medycznych

Domniemanie faktyczne wykorzystywane w procesach lekarskich ma swoje 
podstawy prawne w kodeksie postępowania cywilnego, w przeciwieństwie do 
omawianego wcześniej dowodu prima facie. To oczywiście wpływa na przejrzy-
stość granic jego stosowania. Zgodnie z art. 231 k.p.c. sąd może uznać za ustalone 
fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można 
wyprowadzić z innych ustalonych faktów. Domniemanie faktyczne zalicza się do 
18 V CSK 477/06, LEX nr 470003.
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metod wnioskowania w procesie przy ustalaniu faktów istotnych dla sprawy [Klich-
Rump 1977, s. 35]. Konstrukcja wnioskowania w tym przypadku przebiega dwueta-
powo, a jako punkt wyjścia przyjmuje się ustalenie faktu pierwotnego, który nie 
jest głównym przedmiotem dowodzenia. Jest to fakt bezsporny (wcześniej udowod-
niony, powszechnie znany albo znany sądowi z urzędu). Ten fakt stanowi podstawę 
domniemania i pozostaje w zależności określonej poprzez duże prawdopodobień-
stwo z faktem domniemanym. Dopiero po przeprowadzeniu takiej operacji myślowej 
możemy uznać fakt domniemany za niewątpliwy, oczywiście dopóki strona, prze-
ciwko której działa domniemanie, nie wykaże, że związek pomiędzy tymi faktami 
jest pozorny [Kunicki 1969, s. 8]. W literaturze przedmiotu [Morawski 1980, s. 234 
i nast.] podkreśla się, że domniemanie faktyczne powinno upraszczać dowodzenie 
faktu i nie przenosić ciężaru dowodu na przeciwnika. Zaznacza się, że w przypadku 
skorzystania przez stronę procesową z domniemania faktycznego przeciwnik proce-
sowy, który chciałby to domniemanie obalić, wobec faktu, że nie doszło do przenie-
sienia na niego ciężaru dowodzenia, nie jest zmuszony do przeprowadzenia dowodu 
przeciwieństwa, wystarczy dowód przeciwny. Dowód przeciwieństwa i dowód prze-
ciwny w odróżnieniu od dowodu głównego mają na celu zaprzeczenie twierdzeniom 
dowodowym strony co do faktu wskazanego w normie prawnej, z którego dana strona 
wywodzi korzyści prawne (art. 6 k.c.). Wspomniane wyżej dowody różnią się jednak 
od siebie. Dowód przeciwieństwa spotykamy w przypadku domniemań prawnych, 
które prowadzą do zmiany ciężaru dowodzenia. Wówczas jeżeli strona przeciwna 
w procesie chce zablokować skutek domniemania prawnego, to musi przeprowadzić 
tzw. dowód przeciwieństwa, czyli dowieść inaczej co do danego faktu. Natomiast 
dowód przeciwny jest także dowodem zaprzeczenia, lecz nie zmierza do wykazania 
faktu w rozumieniu art. 6 k.c. i nie wiąże się z tym obowiązkiem, a jedynie podaje 
w wątpliwość istnienie na przykład dowodzonego przez stronę ciągu przyczynowo-
skutkowego [Morawski 1980, s. 197–199; Janiszewska 2004, s. 108–109].

Powyższe rozważania prowadzą nas do problematyki zastosowania domniemania 
faktycznego w procesach lekarskich i udowadniania za jego pomocą przesłanek odpo-
wiedzialności odszkodowawczej lekarza czy innego podmiotu odpowiedzialnego 
za wyrządzoną szkodę. Należy podkreślić, że stosowanie domniemań faktycznych 
w procesach może być obarczone tworzeniem niepewnych konkluzji dowodowych, 
które mogą być w prosty sposób obalane przez przeciwnika procesowego na skutek 
zastosowania dowodu przeciwnego w postaci wskazania jedynie wątpliwości wystę-
pujących w ciągu logicznie występujących po sobie zdarzeń, na których buduje się 
domniemanie. W procesach lekarskich niejednokrotnie trudno jest wskazać okolicz-
ności bazowe mogące posłużyć do tworzenia podstaw domniemania faktycznego. 
Trudności, o których piszę, widać w procesach dotyczących tzw. zakażeń szpital-
nych – polegających na wyrządzeniu szkody na skutek zarażenia pacjenta w trakcie 
leczenia innej choroby w szpitalu wirusem WZW, HIV lub innym. Dowodzenie 
w takich procesach przesłanek zarówno związku przyczynowego, który prowadził do 
powstania szkody, jak i winy szpitala zawsze będzie musiało się opierać na dopusz-
czalnych prawnie uproszczeniach dowodowych, gdyż sam moment przeniknięcia 
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wirusa do organizmu pacjenta jest z natury obarczony elementem niepewności, a jak 
wiemy, proces sądowy wymaga pewności dowodowej. Za ważny z punktu widzenia 
prawidłowego stosowania domniemania faktycznego w dowodzeniu takich prze-
słanek jak związek przyczynowy czy wina pozwanej placówki medycznej należy 
przyjąć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r.19 Pomimo skomplikowanego 
stanu faktycznego Sąd poradził sobie wzorcowo, ustalając na podstawie właściwego 
wnioskowania z dowodów pośrednich zarówno przesłankę związku przyczynowego 
powstania szkody, jak i przesłankę winy, które w konsekwencji doprowadziły do 
przypisania podmiotowi leczniczemu odpowiedzialności odszkodowawczej. Powód 
w tym przypadku został zarażony wirusem powodującym wirusowe zapalenie wątroby 
typu C. Trudność przedstawionego stanu faktycznego polegała na ustaleniu miejsca, 
w którym doszło do zakażenia, gdyż powód na przestrzeni dwudziestu lat poddawany 
był różnego rodzaju zabiegom medycznym w różnych placówkach medycznych (m.in. 
oddawał krew w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa). Pomimo 
trudności ustalenia, w jakim szpitalu czy jednostce medycznej doszło do zarażenia 
wirusem typu C, Sąd stwierdził, że ustalenia powyższe nie oznaczają, iż wszystkie 
te placówki należy zwolnić od odpowiedzialności. Sąd przyjął, że w tego rodzaju 
sprawach dotyczących zakażeń szpitalnych możliwe i uzasadnione jest przyjęcie 
niedbalstwa służby zdrowia w drodze domniemania faktycznego przy braku dowodu 
przeciwnego. Sąd słusznie stwierdził w tym orzeczeniu, że może korzystać zarówno 
z dowodów bezpośrednich pewnych, jak i dowodów pośrednich o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa, uznając za ustalone fakty dające się wyprowadzić z innych 
ustalonych faktów (art. 231 k.p.c.). Konstrukcja domniemania faktycznego pozwoliła 
Sądowi ustalić w tej sprawie także winę pozwanej placówki. Sąd z obowiązku nale-
żytej staranności działania Stacji Krwiodawstwa wysnuł udowodnione w procesie 
dowodowym niedbalstwo placówki, polegające na niezachowaniu środków ostroż-
ności mających na celu ochronę dawców przed zarażeniem chorobą zakaźną. Niedbal-
stwo placówki polegało na nieużywaniu sprzętu jednorazowego użytku, niewłaściwej 
dezynfekcji, braku działań prowadzących do skutecznej eliminacji dawców zarażo-
nych wirusem. Powyższe ustalenia faktów doprowadziły według Sądu do wykazania 
z dużą dozą prawdopodobieństwa, że do zakażenia doszło w tej stacji. Sąd podkre-
ślił także brak dowodu przeciwnego, a wszystko to skutkowało spełnieniem przez 
pacjenta obowiązku z art. 6 k.c. [Adrych-Brzezińska 2015, s. 300–301]. 

Niestety, nie zawsze dowodzenie na podstawie domniemania faktycznego będzie 
przeprowadzone poprawnie, a zarzut naruszenia właściwego stosowania art. 231 
k.p.c. wynikać może z wykazania, że skonstruowane przez sąd domniemanie 
faktyczne pozostaje w sprzeczności z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. 

Sąd Najwyższy wyznaczył także zasady korzystania z instytucji domniemania 
faktycznego. Na uwagę zasługuje orzeczenie SN z dnia 22 lipca 2008 r.20, w którym 
Sąd, potwierdzając ustalenia doktryny, że korzystanie z domniemania w ustalaniu 
stanu faktycznego nie jest obowiązkowe, lecz ma charakter fakultatywny, zauważył 
19 II CSK 429/06, LEX nr 274129.
20 II PK 360/07, Legalis.
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jednak, że nie oznacza to dowolności w korzystaniu z tej instytucji. W przedstawionej 
poniżej sprawie Sąd Najwyższy stwierdził, że pominięcie przez sąd orzekający 
rozważenia kwestii związku przyczynowego w oparciu o możliwość skonstruowania 
domniemania faktycznego na podstawie przedstawionych w sprawie dowodów 
stanowi uchybienie treści art. 231 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c., co mogło mieć wpływ 
na wynik sprawy. Powodowie w tej sprawie domagali się zasądzenia od pozwanego 
szpitala świadczenia pieniężnego z tytułu pogorszenia się ich sytuacji życiowej na 
skutek śmierci osoby bliskiej (art. 446 § 3 k.c.), do której przyczynili się lekarze 
z tego szpitala. Sąd pierwszej instancji ustalił, że pacjent zmarł po wypisaniu ze 
szpitala na skutek pęknięcia tętniaka rozwarstwiającego aorty brzusznej. Schorzenie 
to nie zostało prawidłowo zdiagnozowane i nie było leczone. W związku z powyż-
szym lekarz został skazany w postępowaniu karnym prawomocnym wyrokiem za 
popełnienie przestępstwa. Sąd cywilny rozpoznający sprawę w pierwszej instancji 
przyjął, że pomiędzy zaniedbaniem lekarza (radiologa) a szkodą istnieje związek 
przyczynowo-skutkowy, gdyż prawidłowe rozpoznanie choroby mogłoby zapobiec 
pęknięciu tętniaka i uchronić pacjenta od śmierci. Sąd drugiej instancji jednak poza 
granicami apelacji zakwestionował pogląd sądu pierwszej instancji co do udowod-
nienia istnienia związku przyczynowego pomiędzy zaniedbaniem lekarza a śmiercią 
pacjenta. Zwrócił on uwagę na to, że samo przestępstwo z art. 160 § 2 i 3 k.k. – 
polegające na spowodowaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia 
określonej osoby – nie wymaga udowodnienia następstw tego przestępstwa, nato-
miast w procesie cywilnym – przy udowadnianiu związku przyczynowego pomiędzy 
działaniem lekarza a wyrządzoną szkodą – konieczne jest udowodnienie ciągu przy-
czynowo-skutkowego, a w tym procesie nie dokonano tego wobec braku powołania 
przez powodów biegłego na tę okoliczność. Ponadto przypisanie w procesie karnym 
lekarzowi winy spowodowania bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia 
pacjenta mogło być traktowane w tym procesie przynajmniej w kategoriach domnie-
mania istnienia takiego związku. Omawiana sprawa pokazuje, że sąd zawsze powinien 
rozważyć możliwość zastosowania domniemań w sytuacji ustalania stanu faktycz-
nego. W przypadku pominięcia tego etapu naraża się na zarzut niewyjaśnienia bądź 
niewłaściwego udowodnienia wszelkich okoliczności istotnych dla danej sprawy.

Ważnym dla omawianej tematyki orzeczeniem Sądu Najwyższego jest wyrok z dnia 
22 lutego 2012 r.21, w którym Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie dopuszczalne 
jest korzystanie z konstrukcji domniemań faktycznych nie tylko w odniesieniu do 
ustaleń miejsca zakażenia i związku przyczynowego między zakażeniem a pobytem 
pacjenta w zakładzie leczniczym, lecz także w odniesieniu do niedbalstwa personelu 
medycznego w zakresie zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa pobytu.

3.4 Uprawdopodobnienie jako dowód o obniżonym standardzie

Standard dowodu jest pojęciem, które w polskiej doktrynie jest słabo rozwinięte, 
dlatego też definiujemy je, korzystając z pojęć występujących w zagranicznych 
21 IV CSK 245/11, Legalis.
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systemach prawnych [Adrych-Brzezińska 2015, s. 101–103]. W cytowanej publi-
kacji autorka wskazuje, że standard dowodu wyraża się w jego jakości i intensyw-
ności, rozumianych inaczej jako przekonanie sędziego o stopniu prawdziwości 
danego twierdzenia faktycznego, jaki ten musi osiągnąć, aby daną okoliczność 
uznać za udowodnioną. Autorka wskazuje systemy prawne obowiązujące na świecie, 
w których niezbędne jest wykazanie faktu ze stuprocentową pewnością. 

Natomiast w polskim piśmiennictwie przypomina się, że brak jest jakiegokolwiek 
przepisu w procedurze cywilnej, który narzucałby sądowi, że musi mieć stuprocen-
tową pewność, by przyjąć dane twierdzenie za pewne [Piasecki 1960]. Procedura 
cywilna wskazuje jedynie w art. 233 § 1 k.p.c., że sąd ocenia wiarygodność i moc 
dowodów według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozwa-
żenia zebranego materiału. Można przyjąć, że moc dowodowa to przekonanie sądu 
o istnieniu lub nieistnieniu danego faktu. Natomiast ocena wiarygodności dowodu 
odnosi się do źródła informacji, a kryteriami oceny wiarygodności są doświadczenie 
życiowe sędziego, poprawność logiczna i prawdopodobieństwo [Waligórski 1948, 
s. 410 i nast.]. Sąd Apelacyjny w Gdańsku potwierdził to rozróżnienie w swoim orze-
czeniu z dnia 5 maja 2009 r., w którym uznał, że „przy dokonywaniu oceny dowodów 
odróżnić należy wiarygodność dowodu od jego mocy dowodowej. Pierwsza kwestia 
odnosi się przede wszystkim do prawdziwości dowodu, natomiast druga kwestia 
dotyczy przydatności dowodu do ustalania konkretnych okoliczności faktycznych 
dla rozstrzygnięcia o zasadności twierdzeń strony”22. 

W doktrynie prawa cywilnego spotkamy się jednak z pojęciami „uprawdopodob-
nienie” i „prawdopodobieństwo”, dlatego należy znaleźć ich desygnaty prawne, 
aby zrozumieć znaczenie tych pojęć dla postępowania dowodowego przed sądem 
cywilnym. Logika nakazuje traktowanie uprawdopodobnienia jako kategorię praw-
dopodobieństw, które można stopniować jako wyższe czy niższe. Doktryna prawna 
kategorię uprawdopodobnienia określa jako obowiązek przeprowadzenia dowodów, 
które dają wysoki stopień prawdopodobieństwa [Cieślak 1955, s. 65]. Podobne 
poglądy widzimy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 
19 maja 2006 r. wyjaśnił, że „chociaż uprawdopodobnienie jest wyjątkiem od reguły 
formalnego przeprowadzenia dowodu, działającym na korzyść strony powołującej 
się na określony fakt, to jednak nie oznacza to, że może ono w każdej sytuacji opierać 
się tylko na samych twierdzeniach strony. Odróżnienie aktu uprawdopodobnienia 
w stosunku do przeprowadzonego dowodu polega na tym, że uprawdopodobnienie 
przeprowadza się za pomocą środków nieskrępowanych wymaganiami stawianymi 
co do formy przez przepisy k.p.c.”23. Należy także uznać za trafny pogląd doktryny, 
że uprawdopodobnienie różni się od udowodnienia tym, że uzyskany za jego pomocą 
stopień prawdopodobieństwa nie musi być tak wysoki jak przy całkowitym udowod-
nieniu, gdzie dla tego ostatniego wymaga się, aby wywoływał u przeciętnego czło-
wieka całkowite przekonanie o pewności twierdzeń [Cieślak 1955, s. 65].

22 I Ca 111/09.
23 III CZ 28/06, LEX nr 188839.

J. Kołos-Jagiełło



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 31 (1/2019)

51

W literaturze przedmiotu niektórzy przedstawiciele doktryny twierdzą, że usta-
wodawca zezwala na uprawdopodobnienie poprzez udowodnienie jedynie kwestii 
incydentalnych w procesie cywilnym, jednak większość piśmiennictwa nie zgadza 
się z takim uogólnieniem [Adrych-Brzezińska 2015, s. 131]. Natomiast doktryna 
utrzymuje całkowitą zgodność co do zagadnienia, że na gruncie obowiązujących 
przepisów na podstawie uprawdopodobnienia nie można wydać decyzji co do istoty 
sprawy [Piasecki 2012, s. 165]. Spory w piśmiennictwie co do znaczenia tego uprosz-
czenia dowodowego w procesie cywilnym nie skutkowały całkowicie nagannym 
stanowiskiem doktryny względem możliwości jego stosowania dla pewnych kate-
gorii spraw w szczególności obejmujących kazusy, w których zbyt wysoki standard 
dowodu uniemożliwia dochodzenie roszczeń. Należą do nich omawiane tutaj rosz-
czenia pacjentów z tytułu szkód wyrządzonych przy leczeniu, a wynikających 
z błędów medycznych czy zakażeń szpitalnych. Zauważyć należy, że w znacznej 
liczbie systemów prawnych przy dochodzeniu roszczeń pacjentów z zakresu spraw 
wymienionych wyżej nastąpiło obniżenie standardu dowodu do poziomu „prze-
ważającego prawdopodobieństwa” [Adrych-Brzezińska 2015, s. 136]. W polskim 
orzecznictwie tendencje do obniżania standardu dowodu w tzw. sprawach medycz-
nych zauważyć można w orzeczeniach Sądu Najwyższego z zakresu dowodzenia 
szkód zawinionych na wskutek błędów personelu medycznego i szkód poszcze-
piennych. Oczywiście, jak w przypadku domniemań faktycznych czy dowodu 
prima facie, także w tym przypadku SN stoi na stanowisku, że obniżenie standardu 
dowodu może być stosowane przy dowodzeniu związku przyczynowego jako jednej 
z najtrudniejszych do udowodnienia przesłanek odpowiedzialności odszkodowaw-
czej [Grudziński 1962, s. 690]. 

Należy zacytować kilka tez z orzeczeń Sądu Najwyższego wypowiadającego 
się w tym względzie. Jedna z pierwszych tez pochodzi z orzeczenia SN z dnia 17 
czerwca 1969 r., gdzie Sąd zauważył, że „stwierdzenie związku przyczynowego, 
jeżeli chodzi o zdrowie ludzkie, z reguły nie może być absolutnie pewne, w związku 
z czym do przyjęcia go wystarcza, że jest on ustalony z dostateczną dozą prawdopo-
dobieństwa”24. Następna teza aprobująca omawianą kwestię pochodzi z orzeczenia 
Sądu Apelacyjnego i podobna jest do pierwszej, gdzie w wyroku z dnia 17 stycznia 
2005 r. Sąd uznał, że „w zakresie ustalenia przyczyny utraty zdrowia istnienie 
związku przyczynowego z reguły nie może być absolutnie pewne i dlatego też sąd 
obniżył standard dowodu do »dostatecznej dozy prawdopodobieństw«, uznając, że 
pacjent udowodnił w tym zakresie uchybienia personelu medycznego, które miały 
wpływ na powikłania przebiegu choroby u pacjenta”25. Ostatnia teza z orzeczenia 
SN jest już bardziej kategoryczna, bo Sąd w orzeczeniu z dnia 16 czerwca 1999 r. 
stwierdził, że „w sprawach dotyczących zaniedbań personelu medycznego lub 
błędów medycznych nie ma możliwości uzyskania pewności co do istnienia związku 
przyczynowego. Dlatego też w takich sprawach dla przyjęcia istnienia związku 

24 II CR 165/69, OSP 1970, z. 7, poz. 155 z glosą Sośniaka.
25 I Ca 1983/04, LEX nr 186503.
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przyczynowego wystarczy ustalenie w procesie dowodzenia typowych następstw 
z odpowiednim prawdopodobieństwem ich wystąpienia”26.

Przydatność obniżenia ciężaru dowodowego w procesie, gdzie żaden z poszkodo-
wanych pacjentów nie ma możliwości udowodnienia nierealnych wymagań dowodo-
wych, np. wskazania miejsca czy drogi wniknięcia wirusa lub bakterii, którymi został 
zarażony, pokazuje orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1974 r.27 
Stan faktyczny, który był zobowiązany przeanalizować Sąd, polegał na zakażeniu 
pacjenta wirusem HBS i wirusem HIV w szpitalu, w którym pacjent na skutek prze-
wlekłej choroby nerek poddany był dializie pozaustrojowej. W wyniku dochodzenia 
epidemiologicznego potwierdzono, że zarówno warunki lokalowo-techniczne, jak 
i nieprzestrzeganie zasad postępowania przeciwepidemicznego stwarzały ryzyko 
wystąpienia zakażeń. Sąd orzekający przyjął, że powód wykazał znaczne prawdopo-
dobieństwo związku przyczynowego pomiędzy działaniami szpitala a zakażeniem. 
I jak wspomniałam wyżej, Sąd Najwyższy uznał, że nie można obciążać powoda 
nierealnymi wymaganiami co do ścisłego wykazania momentu i drogi przedostania 
się infekcji. 

 Pomimo wskazanej bogatej praktyki sądów w rozluźnianiu rygorów dowodowych 
w przypadkach dochodzenia przez pacjentów roszczeń doktryna zaznacza, że nie 
w każdej sytuacji powstania szkody polegającej na zarażeniu pacjenta wirusem czy 
śmierci pacjenta w szpitalu szkoda ta pozostaje w relacjach przyczynowo-skutko-
wych z działaniem lekarza lub podmiotu leczniczego. Dlatego też doktryna bardzo 
wyraźnie zwraca uwagę, że łagodzenie standardu dowodowego nie oznacza przerzu-
cenie ciężaru dowodzenia na drugą stronę postępowania [Adrych-Brzezińska 2015, 
s. 142].

4. Postulaty de lege ferenda

Na tle wszystkich sądowych postępowań cywilnych postępowania z zakresu 
roszczeń pacjentów o odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkód przy leczeniu 
dotyczą jednej z najtrudniejszych do udowodnienia kategorii roszczeń. Jak widać 
z badań cytowanych na wstępie artykułu, wyzwania dowodowe stawiane przed 
pacjentami w procesie cywilnym często są zbyt trudne, by im sprostać. Nie możemy 
uznać, że dziesięcioprocentowa skuteczność w wynagradzaniu szkód zgłaszanych 
przez pacjentów w postępowaniach cywilnych zadawala pokrzywdzonych pacjentów. 
Pokazuje to raczej całkowitą niewydolność systemu wynagradzania szkód medycz-
nych w Polsce. 

Właściwa kompensacja szkód wyrządzonych przy leczeniu wiąże się nierozer-
walnie z ochroną podstawowych dóbr istotnych dla każdego człowieka, takich jak 
życie, zdrowie czy prawo do wynagrodzenia szkód. Zagwarantowanie w Konsty-
tucji i ustawach szczególnych prawa do ochrony tych dóbr nie powoduje, że prawa 
te będą chronione, ponieważ do ich realnej ochrony potrzebny jest skuteczny system 
26 II CKN 965/98, LEX nr 7605.
27 II CR 515/74, LEX nr 7605.
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ich egzekucji. Analizując kompensacje szkód wyrządzonych przy leczeniu w Polsce, 
możemy sformułować wniosek, że państwo nie wytworzyło mechanizmów proceso-
wych pozwalających na skuteczną ochronę tych praw. 

Formułując postulaty poprawy wynagradzania szkód wyrządzonych przy leczeniu, 
należy zauważyć właściwą drogę, którą wskazują doktryna i orzecznictwo Sądu 
Najwyższego, polegającą na stosowaniu w udowadnianiu szkód medycznych uprosz-
czeń dowodowych w sytuacjach, gdy pewność dowodowa musi ustąpić racjonalności 
w dowodzeniu. Jednak należy zauważyć brak konsekwencji orzecznictwa i doktryny 
w tworzeniu jednolitych zasad stosowania tych uproszczeń, co w rezultacie prowadzi 
do istotnych rozbieżności dotyczących możliwości udowadniania za pomocą tych 
uproszczeń ważnych okoliczności sprawy w procesach lekarskich. Postulat wpro-
wadzenia jednolitej linii orzeczniczej i doktryny będzie miał największe zastoso-
wanie w przypadku dowodu prima facie, co do którego doktryna i orzecznictwo 
mają różne poglądy zarówno na możliwość korzystania z tego uproszczenia, jak 
i skutki, które uzyskujemy, wnioskując za jego pomocą. Ważnym krokiem ze strony 
ustawodawcy byłoby ustanowienie podstawy prawnej dla stosowania dowodu prima 
facie w obowiązujących przepisach (podobnie jak stworzono podstawę prawną dla 
domniemań faktycznych), która rozwiałaby wszelkie wątpliwości, czy i w jakich 
granicach można stosować dowód prima facie. 

Następnym postulatem mającym na celu poprawę skuteczności prowadzenia 
postępowania dowodowego pacjentów byłoby jednoznaczne potwierdzenie przez 
doktrynę możliwości modyfikacji art. 6 k.c. w procesach lekarskich, zaakceptowanej 
przecież już od dłuższego czasu przez judykaturę. Brak spójności poglądów w tym 
względzie, jaki występuje pomiędzy orzecznictwem a doktryną, często uniemoż-
liwia pacjentom uzyskiwanie wyroków zasądzających odszkodowania, gdyż sądy 
orzekające w konkretnych sprawach – przy braku jednolitego stanowiska – stosują 
własne interpretacje tego problemu, nie zawsze dopuszczające możliwości modyfi-
kacji art. 6 k.c. w procesach lekarskich. 

Takie samo znaczenie ma skierowany do doktryny zajmującej się omawianą proble-
matyką postulat stworzenia podstaw teoretycznych pojęcia „standard dowodu”, 
a wraz z nim obniżenia standardu dowodu do „przeważającego prawdopodobień-
stwa” przy udowadnianiu niektórych przesłanek w procesach medycznych. Fakt, 
że ten problem został już rozwiązany w postulowany sposób w wielu europejskich 
prawodawstwach (Niemcy), pokazuje, w jaką stronę powinien kierować się polski 
ustawodawca w tworzeniu skutecznego prawa. W prawie niemieckim stosuje się 
zasadę przerzucenia ciężaru dowodu w przypadkach, gdy personel medyczny jest 
odpowiedzialny na zasadzie winy, gdzie przyjmuje się, że pozwany jest winny 
wyrządzonej szkody. Może się on uwolnić od tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że 
dochował należytej staranności lub że jego działanie nie spowodowało szkody, albo 
brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą [Adrych-
Brzezińska 2015, s. 142]. 

Ostatnim zagadnieniem, którego istotności nie wolno nie doceniać, jest prze-
wlekłość postępowań z zakresu szkód wyrządzonych przy leczeniu, spowodo-
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wana koniecznością korzystania w procesie dowodzenia z opinii biegłych. Należy 
przypomnieć, że opinie biegłych w omawianych procesach często ukrywają błędy 
i niedbalstwo swoich kolegów, wobec niewłaściwie pojmowanej solidarności zawo-
dowej z ocenianymi lekarzami. Problematyka biegłych sądowych w Polsce – wraz 
z postulatami zreformowania sposobu powoływania biegłych czy finansowania ich 
pracy – jest przedmiotem dyskusji w piśmiennictwie już od wielu lat [Chętko 2011, 
s. 10]. Dotyczy to biegłych powoływanych zarówno w postępowaniach karnych, 
jak i w postępowaniach cywilnych. Jedni i drudzy są praktycznie powoływani z list 
biegłych, gdzie wpis może uzyskać osoba niekarana, o określonym wieku, z niedużym 
dorobkiem zawodowym lub naukowym – należy podkreślić, że dorobek ten nie jest 
weryfikowany przez żadną komisję czy powołany do tego organ28. W stworzonej 
procedurze powoływania biegłych brak jest właściwego nadzoru nad ich pracą, 
a także nie ponoszą oni żadnej odpowiedzialności za niską jakość opinii wyda-
wanych na potrzeby sądu, co niestety znacznie obniża poziom tych opinii. Należy 
zgodzić się z postulatami piśmiennictwa, iż obowiązujący system powoływania 
biegłych w Polsce powinien zostać zreformowany. Mogłoby to nastąpić poprzez 
skorzystanie ze wzorców już obowiązujących w Europie, czyli wzmocnienie struk-
tury nadzoru nad jakością powoływanych biegłych lub poprzez tworzenie opinii dla 
potrzeb sądu przez specjalistów bez obowiązku wpisu na listę [Chętko 2011, s. 12]. 
W tym ostatnim przypadku osoby dysponujące wiedzą specjalną potrzebną sądowi 
do orzekania musiałyby same uwiarygodniać przed sądem orzekającym swoje osią-
gnięcia naukowe czy zawodowe. 

Choć postulowane wyżej zmiany nie rozwiążą wszystkich trudności dowodowych, 
z jakimi w procesie cywilnym spotykają się poszkodowani pacjenci, to powinny 
uprościć sprawnie działające procedury pozasądowe tworzone w oparciu o zasady 
no fault compensation. Natomiast wprowadzenie tych zmian na pewno poprawi 
skuteczność uzyskiwania roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów w postępo-
waniach sądowych – a procesy sądowe stanowią nadal ważne dopełnienie budowa-
nych w wielu państwach mechanizmów wynagradzania szkód medycznych. 
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Claims for medical damage – evidence problems
Abstract. The article raises the issue of the investigation of lawsuits claims for compensation 
for damage to health. The author presents evidence of the difficulties faced by the injured 
patient when proving damage caused in the process of treatment by doctors or medical 
institutions, at the same time introducing the complex subject of proving of reasons 
of compensatory liability in the light of current assumptions of civil law doctrine as well as 
the case law of the supreme court. The main assumptions of the jurisprudence are discussed 
regarding the use of simplifications within the called fresh evidence medical processes, 
such as prima facie or the presumption of fact or plausibility. In conclusion, assumptions 
de lege ferenda were presented aiming at improving efficiency of obtaining compensation 
for patients in the field of medical damages in lawsuits.
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Streszczenie. W części teoretycznej artykułu omówiono pojęcia gospodarstwa domowego, 
decyzji finansowych, a także planowania i zarządzania budżetem domowym. Część empiry-
czna została opracowana na postawie badania ankietowego przeprowadzonego metodą 
CAWI (N=139) i ukazuje rzeczywiste podejście do planowania domowego budżetu 
w polskich gospodarstwach domowych. W artykule podjęto próbę wskazania różnic 
pomiędzy gospodarstwami domowymi planującymi budżet domowy a tymi, które takich 
zestawień nie prowadzą. Celem pracy jest określenie, czy (i w jaki sposób) gospodarstwa 
domowe zarządzają swoim domowym budżetem. Określono hipotezę badawczą o treści: 
najbardziej zamożne gospodarstwa domowe stosują planowanie jako wstęp do zarządzania 
domowym budżetem, czyli prowadzą budżet domowy. Jako hipotezę pomocniczą przyjęto, 
iż w najuboższych gospodarstwach domowych występują sytuacje niedoboru środków finan-
sowych w danym miesiącu. Wykorzystano następujące metody badawcze: krytyczną analizę 
literatury, metody statystyczne oraz badanie kwestionariuszowe. Wnioski opracowane na 
podstawie przeprowadzonego badania wskazują, iż gospodarstwa domowe w przeważającej 
części nie prowadzą budżetu domowego (nie zarządzają w sposób planowy uzyskiwanymi 
dochodami). Prowadzący gospodarstwa argumentują, iż mają wszystko pod kontrolą i nie ma 
potrzeby z ich strony prowadzenia budżetu (regularnego planowania). Jeśli jednak gospo-
darstwo domowe decyduje się na prowadzenie budżetu, to najczęściej do tego celu wykorzy-
stywany jest arkusz kalkulacyjny programu excel.

Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, zadłużenie, planowanie finansów, zarządzanie 
finansami, budżet domowy.
Kody JEL: D14, H31, R20.

1. Wprowadzenie

Niniejszy artykuł odnosi się do planowania finansów gospodarstw domowych. 
Gospodarstwa domowe dysponują wieloma narzędziami w zakresie dokonywania 
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weryfikacji przychodów i wydatków oraz zarządzania własnym budżetem: plano-
wanie przy użyciu kartki i długopisu, korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, specjal-
nych stron internetowych, a także kont bankowych z funkcją obliczania i prowa-
dzenia budżetu. Współcześnie, ze względu na bardzo szeroki dostęp do nowoczesnych 
technologii, coraz więcej członków gospodarstw domowych sięga po internetowe 
lub inne elektroniczne narzędzia i systemy, które pomagają w sprawowaniu kontroli 
nad własnym budżetem. Dzięki takim rozwiązaniom zarządzanie budżetem stało się 
zdecydowanie łatwiejsze. Inne elementy, które można uznać za przyczyny zwięk-
szonego zainteresowania zarządzaniem budżetem, to rosnący dobrobyt społeczeń-
stwa, pojawiające się nowe, nowoczesne produkty i usługi finansowe, a także dole-
gliwy i nieustająco rosnący brak czasu, na co uskarżają się członkowie gospodarstw 
domowych. 

Wśród polskich autorów zajmujących się tematyką gospodarstw domowych 
oraz zarządzaniem budżetem gospodarstw domowych wymienić można Światowy 
[2012], Świecką [2009] czy Zalegę [2007]. Do naukowców zagranicznych zajmują-
cych się tą tematyką należą Thomás [2013], Campbell [2006] oraz Garman [2008]. 
Tematyka niniejszego artykułu została podjęta ze względu na wspomniane powyżej 
elementy rozwoju cywilizacyjnego. Dochód pozostający do dyspozycji gospo-
darstw domowych stale rośnie, powiększeniu ulegają również wydatki oraz zadłu-
żenie. Przeprowadzone badanie ankietowe wśród gospodarstw domowych pozwo-
liło ustalić, czy gospodarstwa domowe sprawują nadzór nad swoimi budżetami, 
zwłaszcza w kontekście postępujących zmian technologicznych.

2. Gospodarstwo domowe i jego budżet – ujęcie teoretyczne

Gospodarstwo domowe jest zarówno najstarszym, jak i najliczniej występu-
jącym podmiotem obecnym we współczesnej gospodarce. Z punktu widzenia nauki 
o finansach gospodarstwo domowe stało się przedmiotem zainteresowań od stosun-
kowo niedawnego czasu. Jak dotychczas nie została sformułowana jedna definicja 
tego pojęcia. Próbę zdefiniowania gospodarstwa domowego podjął Bywalec [2017], 
który koncentruje się na celu gospodarstwa domowego. Z kolei Kędzior [1992] 
w swojej definicji wskazuje na to, że działalność gospodarstwa domowego powinna 
być oparta na własnej sile roboczej oraz własnych środkach materialnych. Świecka 
[2009] wskazuje główne cechy gospodarstwa domowego oraz wyróżnia wspólne 
utrzymanie i gospodarowanie, które ma doprowadzić ten podmiot do zaspokojenia 
potrzeb wszystkich jego członków. Analizując dostępne anglojęzyczne definicje 
gospodarstwa domowego (ang. household), za Beaman i Dillon [2012] stwierdzić 
można, iż elementem warunkującym gospodarstwo domowe jest wspólne zamiesz-
kiwanie. O’Sullivan i Sheffrin [2013] skupiają się na innej cesze gospodarstwa 
domowego, jaką jest udostępnianie wspólnej przestrzeni życiowej – dzielenie się 
posiłkami oraz mieszkaniem. Na potrzeby niniejszego artykułu autorka proponuje 
własną definicję gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe jest osobą lub 
grupą osób, które wzajemnie gospodarują środkami pieniężnymi w taki sposób, aby 
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możliwe było jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb wszystkich członków tego 
gospodarstwa. Warunkiem funkcjonowania tego podmiotu jest prowadzenie wspól-
nego budżetu (zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów) – bez względu na to, czy 
członkowie (lub też członek w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) danego 
gospodarstwa domowego wspólnie zamieszkują na stałe, czy też nie (przykładowo 
jednym gospodarstwem domowym będą rodzice wspólnie zamieszkujący oraz 
dziecko – mieszkające poza domem, ale pozostające na utrzymaniu tych rodziców). 

Niezależnie od przyjętej definicji każdy taki podmiot w mniejszym lub większym 
stopniu planuje oraz zarządza swoimi finansami. Zarządzanie finansami można 
określić jako proces decyzyjny, który związany jest z realizacją danego celu. Podej-
mowane decyzje będą różne w zależności od tego, kto jest stroną określającą cel. 
Istotą zarządzania finansami gospodarstw domowych jest równoważenie strony 
wydatkowej ze stroną dochodową, a także racjonalne wykorzystanie dostępnych 
środków finansowych. Koncepcje zarządzania finansami gospodarstw domowych – 
prezentowane przez krajowych autorów zebrano w tabeli 1.

Tabela 1. Definicje zarządzania finansami gospodarstw domowych

Autor Koncepcja zarządzania finansami osobistymi

Bywalec
[2009, s. 108–110]

W zarządzaniu finansami gospodarstw domowych należy wymienić kolejno 
elementy, które składają się na system zarządzania finansami osobistymi: plano-
wanie finansów osobistych, zarządzanie majątkiem i kapitałem, zarządzanie 
budżetem oraz płynnością finansową, zarządzanie oszczędnościami, zarządzanie 
ryzykiem.

Flejterski
[2007, s. 96]

W ramach zarządzania finansami gospodarstw domowych niezbędne jest podej-
mowanie decyzji dotyczących konsumpcji i oszczędności, decyzji inwestycyjnych 
oraz finansowych, a także decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Jajuga
[2008]

W zakresie zarządzania finansami osoby indywidualnej oraz gospodarstw 
domowych wymienia się obszary, takie jak: zarządzanie płynnością, długoter-
minowe decyzje finansowe, długoterminowe decyzje inwestycyjne, decyzje 
w zakresie zabezpieczenia kapitału oraz decyzje emerytalne. 

Świecka
[2009, s. 19–26]

Jednostka ekonomiczna wspólnie gospodarująca i utrzymująca się, mająca na celu 
zaspokojenie potrzeb wszystkich osób wchodzących w skład tegoż gospodarstwa.

Wiśniewska
[2017, s. 98]

Wśród elementów, które wchodzą w skład procesu, jakim jest zarządzanie finan-
sami gospodarstw domowych, wymienić można: pozyskiwanie środków finanso-
wych, realizację zobowiązań, dokonywanie konsumpcji, gromadzenie oszczęd-
ności, przewidywanie przyszłych zdarzeń z uwzględnieniem wystąpienia zdarzeń 
losowych.

GUS Zespół osób, które są bądź nie są ze sobą spokrewnione, ale wspólnie zamieszkują 
i się utrzymują. 

NBP Osoby będące konsumentami, a także jednocześnie producentami wyrobów i usług. 

Źródło: opracowanie własne.
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Zgodnie z zaproponowanymi definicjami zarządzania stwierdzić można, iż 
zarządzanie finansami gospodarstwa domowego jest ogółem działań i czynności, 
które zmierzają do pozyskania, a następnie wydatkowania środków finansowych 
w oparciu o wcześniej założone cele. Jak wskazano, w wielu definicjach zarzą-
dzania finansami gospodarstw domowych pojawia się element planowania. Według 
Keowna [2010, s. 35–37] planowaniem finansowym jest proces składający się 
z pięciu etapów: oceny sytuacji finansowej, określenia celów finansowych, opra-
cowania planu działań, wdrożenia planu, kontroli postępu i korekcji planu. Kolejni 
autorzy wskazują na czteroetapowy proces, którego elementy składowe to: oszaco-
wanie sytuacji, podjęcie decyzji dotyczących planu finansowego, podjęcie działań 
związanych z planem finansowym oraz przegląd wyników [Callaghan, Fribbance, 
Higginson 2012, s. 39–40]. Według Harrisona [2005, s. 4] planowanie finansów 
to usługa, która pomaga gospodarstwom domowych osiągnąć ich osobiste cele na 
drodze konstruowania odpowiednich planów finansowych. Z kolei plan finansowy 
ukazuje dążenie do osiągnięcia celu oraz punkt, w którym dana jednostka znajduje się 
aktualnie. Interpretację planowania jako elementu zarządzania finansami osobistymi, 
przyjętą na potrzeby niniejszego opracowania, zaprezentowano na schemacie 1.

Schemat 1. Proces planowania i zarządzania finansami gospodarstw domowych

Źródło: opracowanie własne.

Zarządzanie finansami osobistymi, w tym szczególnie pierwszy element, czyli 
planowanie, jest niezwykle istotne z uwagi na zagrożenia, na jakie narażone są 
gospodarstwa domowe. Zagrożenie niewypłacalnością (bankructwem) dotyczy 
wielu gospodarstw domowych. Konsumpcyjny styl życia, dodatkowe strumienie 
pieniężne (na przykład świadczenia rodzinne, wychowawcze), a także ułatwiony 

A. Samsel



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 31 (1/2019)

61

dostęp do kredytów i pożyczek oraz brak długofalowych planów finansowych to 
tylko niektóre z przyczyn prowadzących do destrukcji finansów osobistych i – jak 
wspomniano – nawet do bankructwa [Wiśniewska 2016, s. 99]. W odpowiednim 
zarządzaniu finansami osobistymi, jak wskazano na schemacie 1, niezwykle ważna 
jest kontrola nad budżetem domowym tak w krótkim, jak i długim okresie. Budżet 
gospodarstwa domowego jest swojego rodzaju planem finansowym, który sporzą-
dzony na dany czas, pozwala określić sposób wydatkowania posiadanych środków 
pieniężnych. Budżet domowy jest narzędziem, które pomaga ustalić wysokość 
wydatków w danym miesiącu (lub roku), a także sumę planowanych oszczędności. 
Stworzenie budżetu pozwala na kontrolowanie wydatków, a przede wszystkim zapo-
biega niewypłacalności [Hammonds 2006, s. 4].

W literaturze wskazuje się cztery sposoby monitoringu budżetu gospodarstw 
domowych:

Paper and pen –  – monitorowanie „ręczne”, czyli zapisywanie na papierze 
zestawienia dochodów i wydatków;
Desktop Personal Finance Management  – (PFM) – polega na wykorzystaniu 
arkuszy kalkulacyjnych, na przykład programu excel, do których dana jednostka 
lub gospodarstwo domowe importują dane finansowe z systemów transakcyjnych 
i na tej podstawie tworzą własne bazy danych;
Online PFM –  – z wykorzystaniem narzędzi, które oferowane są przez bankowość 
internetową, bazą są informacje dostarczane w ramach konta osobistego; 
osoba logując się do bankowości internetowej, jest w stanie sprawdzić historię 
dokonywanych wpłat, saldo zadłużenia, może też zweryfikować harmonogram 
spłat;
Web PFM –  – prowadzenie i kontrola swojego budżetu domowego z wykorzystaniem 
zewnętrznych platform internetowych, na przykład stron www.budzetdomowy.pl 
lub www.kontomierz.pl [Musiał 2015, s. 236].

Obecnie zarządzać budżetem gospodarstwa domowego można także przy wyko-
rzystaniu aplikacji telefonicznych, jak na przykład NicePay, Phibi, Cash Per Day. 

Przygotowywanie budżetu gospodarstwa domowego jest bardzo istotne 
w codziennym funkcjonowaniu gospodarstw domowych, zwłaszcza w zakresie 
podejmowanych decyzji finansowych. Planowanie finansów osobistych jest pierw-
szym, a zarazem najważniejszym elementem w zarządzaniu finansami osobistymi. 
Umiejętne prowadzenie budżetu gospodarstwa domowego pozwala na ograniczenie 
zagrożenia niewypłacalnością, a także umożliwia zaplanowanie oszczędności 
i realizację różnego rodzaju celów w odległej perspektywie czasowej. Planowanie 
i zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego umożliwiają różnego rodzaju 
narzędzia – tradycyjne (kartka i długopis) oraz innowacyjne (przy użyciu komputera 
lub telefonu). Mimo to nie wszystkie gospodarstwa domowe planują swoje finanse. 
Zaprezentowane poniżej wyniki badania pozwalają określić przyczyny, dla których 
występuje (lub nie) rozmyślne zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego, oraz 
wskazać sposoby rozwiązywania problemów związanych z niedoborem środków 
finansowych.

Planowanie jako element zarządzania budżetem gospodarstw domowych
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3. Planowanie finansów gospodarstw domowych w badaniach

Na potrzeby niniejszego artykułu przeprowadzone zostało badanie ankietowe. 
Opracowane wyniki służą ukazaniu problemu planowania finansów osobistych 
w przebadanej grupie. W badaniu kwestionariuszowym wzięło udział 156 gospo-
darstw domowych, jednak poprawnie wypełnionych zostało 139 kwestionariuszy. 
Zidentyfikowane błędy, które sprawiały, że uzupełnioną ankietę należało zakwalifi-
kować jako uzupełnioną nieprawidłowo, to zaznaczanie wielu odpowiedzi w pyta-
niach jednokrotnego wyboru oraz nieudzielanie odpowiedzi na pytania. W badaniu 
wzięło udział 88 kobiet oraz 51 mężczyzn. Struktura próby badawczej została zapre-
zentowana w tabeli 2.

Tabela 2. Struktura próby badawczej

Zmienna n Zmienna n Zmienna n

Płeć
Kobieta 88

Liczba
osób 
w gospodarstwie 
domowym

1 39

Dochód
na osobę 
w gospodarstwie 
domowym
(zł)

501–1000 4

Mężczyzna 51 2 44 1001–1500 5

Wiek

19–30 46 3 29 1501–2000 21

31–40 62 4 24 2001–2500 25

41–50 25 5 2 2501–3000 20

51–60 6 6 1 >3000 64

Źródło: opracowanie własne.

Badanie zostało przeprowadzone wśród gospodarstw domowych w Polsce (we 
wszystkich województwach; największy udział stanowią gospodarstwa domowe 
z obszaru województwa mazowieckiego), w okresie od grudnia 2017 roku do lutego 
2018 roku. Jego celem było pozyskanie informacji od gospodarstw domowych 
na temat planowania finansów osobistych. Badanie przeprowadzone było metodą 
CAWI (Computer-Assisted Web Interview), zaś link zawierający przekierowanie 
do kwestionariusza został umieszczony na portalu społecznościowym. Należy 
wskazać wady i zalety badania tego typu. Z jednej strony uznać można, iż korzy-
stanie z portalu społecznościowego stanowić może o innowacyjnym podejściu do 
zbierania wyników badań oraz wykorzystywaniu możliwości, jakie oferuje internet. 
Z drugiej strony mankamentem takiego podejścia jest brak możliwości losowego 
doboru próby badawczej, a więc występuje problem z uogólnieniem wyników 
badania na całą populację. Przeprowadzone i zaprezentowane w niniejszym artykule 
badanie stanowić może wstęp do badania pogłębionego. Ponadto przyjmuje się, iż 
w przypadku metody CAWI w badaniu bierze udział jednostka, która reprezentuje 
całe gospodarstwo domowe.
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Wśród przebadanych gospodarstw domowych niespełna 25% potwierdza, że 
prowadzi i planuje miesięczny budżet (w badaniu wskazany jako zestawienie 
dochodów i wydatków). Pozostała część gospodarstw domowych deklaruje, że nie 
prowadzi domowego budżetu (wykres 1). Oznacza to, że te gospodarstwa domowe 
pomijają etap planowania finansów osobistych w procesie zarządzania posiadanymi 
środkami pieniężnymi.

Wykres 1. Prowadzenie budżetu przez gospodarstwa domowe

Źródło: opracowanie własne.

Najbardziej popularną metodą stosowaną przez te gospodarstwa domowe, które 
potwierdzają, iż planują swój budżet, jest wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego (na 
przykład programu excel). Z metody tej korzysta 56,6% gospodarstw domowych, 
które prowadzą budżet. Zdaniem autorki niniejszego artykułu przyczyną takiego 
stanu rzeczy może być fakt, iż arkusze kalkulacyjne zawierają wiele prostych 
funkcji (przykładowo autosumowanie). Arkusz kalkulacyjny pozwala zaprojek-
tować domowy budżet, a ustawione funkcje automatycznie dodają lub odejmują 
poszczególne pozycje przychodowe lub kosztowe. Dodatkowo stosowanie arkuszy 
kalkulacyjnych pozwala także na wykorzystywanie elementów graficznych i kolo-
rystycznych, przez co prowadzenie budżetu domowego staje się bardziej czytelne. 
Mniej popularnym sposobem planowania miesięcznych wydatków (wśród tych 
podmiotów, które określają, że prowadzą miesięczny budżet) jest planowanie 
z wykorzystaniem papieru oraz długopisu (30,4% – wykres 2). Jest to najbardziej 
tradycyjna metoda, a dla wielu gospodarstw domowych również najwygodniejsza. 
Mimo powszechnego dostępu do internetu oraz bogatego zaplecza elektronicznego 
wiele współczesnych gospodarstw domowych w dalszym ciągu nieufnie odnosi się 
do nowoczesnych technologii. Ponadto prowadzone zapiski (na kartce, w notatniku 
itp.) pozwalają na szybszy dostęp do nich (nie trzeba włączać komputera), a także 
pozwalają na dokonywanie pewnych korekt bez konieczności zmiany funkcji (co ma 
miejsce w przypadku arkuszy kalkulacyjnych). Mimo wspomnianej wyżej dostęp-
ności nowoczesnych i innowacyjnych sposobów prowadzenia domowego budżetu 
korzystanie z aplikacji mobilnych oraz komputerowych i internetowych (Desktop 
PFM, Web PFM) jest najmniej popularne wśród gospodarstw domowych (13,0% 
spośród tych, które prowadzą budżet).
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Wykres 2. Narzędzia planowania domowego budżetu

Źródło: opracowanie własne.

Jak wspomniano, znaczną część stanowią te gospodarstwa domowe, które 
wskazują na brak planowania finansów. Większość z nich deklaruje, że nie planuje 
finansów osobistych, ponieważ mimo braku owego planowania ma wszystko pod 
kontrolą (38,7%). Kolejną część – spośród tych, które nie planują swojego budżetu 
– stanowią gospodarstwa domowe, które określają, iż nie mają czasu na planowanie 
finansów osobistych (29,2%). Niewiele mniej – spośród przebadanych gospodarstw 
domowych nieplanujących budżetu – twierdzi, że jest to niepotrzebne (23,6%). 
Ostatnia część gospodarstw domowych (8,5%) deklaruje, że planowanie finansów 
osobistych jest zbyt trudne i kłopotliwe (wykres 3).

Wykres 3. Przyczyny braku planowania finansów osobistych

Źródło: opracowanie własne.

Jak wspomniano w pierwszej części artykułu, brak planowania finansów gospo-
darstw domowych oraz odpowiedniego zarządzania nimi może prowadzić do 
niewypłacalności (bankructwa). W badaniu gospodarstw domowych, które zostało 
przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania, większość gospodarstw 
domowych (niezależnie od tego, czy planujących finanse osobiste, czy też nie) 
podaje, iż od czasu do czasu miewa sytuacje, w których tuż przed końcem miesiąca 
(lub przed wypłatą wynagrodzenia) brakuje środków finansowych w ich budżecie 
(44,6%). Kolejną część stanowią gospodarstwa domowe, które wskazują na to, iż 
w ich budżecie sytuacje takie nigdy nie mają miejsca (35,3%). Najmniejszą część 
stanowią te gospodarstwa domowe, które deklarują, że w każdym miesiącu miewają 
sytuacje braku środków finansowych w ich domowym budżecie (7,2%) (wykres 4).
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Wykres 4. Częstotliwość występowania braków finansowych w budżecie gospodarstw 
domowych

Źródło: opracowanie własne.

Gospodarstwa domowe charakteryzują się różnym poziomem dochodu w danym 
miesiącu. Przy czym sytuacja niedoboru środków finansowych w budżecie kształ-
tuje się rozmaicie, zależnie od danego miesiąca (wykres 5).

Wykres 5. Częstotliwość występowania braków finansowych w budżecie gospodarstw 
domowych według kryterium dochodu na osobę

Źródło: opracowanie własne.

Gospodarstwa domowe, które charakteryzują się dochodem na osobę w prze-
dziale 501–1000 zł, określają, iż w obrębie danego miesiąca nie występują u nich 
sytuacje niedoboru środków finansowych w budżecie. Podmioty podające, że w ich 
domowym budżecie często (lecz nie w każdym miesiącu) występują sytuacje niedo-
boru środków finansowych, mieszczą się w przedziale dochodowym 2001–2500 zł. 
Z kolei ta grupa gospodarstw domowych, która przyznaje, iż w każdym miesiącu 
zmaga się z niedoborami, wskazuje na przedział dochodu 1001–1500 zł. W przy-
padku prowadzenia miesięcznego zestawienia dochodów i wydatków największy 
odsetek gospodarstw domowych mieści się w przedziale dochodu 2001–2500 zł. 

Planowanie jako element zarządzania budżetem gospodarstw domowych



66

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 31 (1/2019)

Przy czym wskazać należy, iż wśród podmiotów w przedziale dochodu 1501–
2000 zł obserwuje się największą dysproporcję pomiędzy tymi, które prowadzą 
miesięczny budżet, a tymi, które tego nie robią. Gospodarstwa domowe potwierdza-
jące, iż prowadzą domowy budżet, mieszczą się w dwóch przedziałach miesięcz-
nego dochodu: 1001–1500 zł oraz powyżej 3000 zł (wykres 6).

Wykres 6. Prowadzenie miesięcznego budżetu a dochód gospodarstwa domowego

Źródło: opracowanie własne.

Obserwacja ta pozwala na sformułowanie wniosków:
gospodarstwa domowe osiągające najniższe dochody charakteryzują się  –
podobnym ustosunkowaniem do prowadzenia jak i nieprowadzenia domowego 
budżetu;
gospodarstwa domowe charakteryzujące się uzyskiwaniem średnich dochodów  –
nie planują swoich finansów osobistych;
deklarujące wysokie dochody gospodarstwa domowe planują ich finanse,  –
przewyższając odsetek nieplanujących.

4. Podsumowanie

Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący jest najliczniejszym 
podmiotem występującym w gospodarce. Mimo rosnącego zainteresowania ze 
strony nauk ekonomicznych (w tym przede wszystkim nauki o finansach) dotychczas 
nie wypracowano uniwersalnej i jednolitej definicji tego podmiotu. Gospodarstwa 
domowe w codziennym funkcjonowaniu podejmują wiele decyzji, przede wszystkim 
finansowych. Dzielą swój dochód w taki sposób, aby możliwa była realizacja wszyst-
kich celów danego gospodarstwa domowego. Stąd niezwykle istotnym elementem 
jest odpowiednie planowanie oraz zarządzanie domowymi finansami – budżetem 
gospodarstwa domowego. Planowanie jest pierwszym etapem zarządzania finan-
sami osobistymi. Narzędzia wspomagające planowanie oraz zarządzanie opierają 
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się na metodach nowoczesnych (aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe, arkusze 
kalkulacyjne) oraz tradycyjnych (papier i długopis). Mimo szerokiego dostępu do 
nowoczesnych technologii, a także do wiedzy finansowej większość gospodarstw 
domowych deklaruje, iż nie planuje finansów osobistych, ponieważ ma wszystko 
pod kontrolą lub nie ma na to czasu. Wśród gospodarstw domowych planujących 
swoje finanse najczęściej wykorzystywanym narzędziem są arkusze kalkulacyjne. 
Z planowaniem finansów osobistych wiąże się wiele korzyści, wśród których 
wymienić można większą kontrolę nad dochodami i wydatkami, możliwość wielo-
letniego planowania i realizowania celów finansowych, a także zapobieżenie ryzyku 
niewypłacalności. Przyjęta hipoteza badawcza została potwierdzona – gospodarstwa 
domowe określające swój miesięczny dochód na osobę na kwotę powyżej 3000 zł 
(najbardziej zamożne) prowadzą budżet domowy. Hipoteza pomocnicza musi zostać 
odrzucona. Wśród podmiotów, które oceniły swój dochód na w przeliczeniu na osobę 
gospodarstwie domowym poziomie 501–1000 zł (najbardziej ubogie), nie występują 
sytuacje braku środków finansowych w danym miesiącu.
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Planning as an element of households’ budget management
Abstract. Theoretical part of the article presents the concepts of household definitions, 
financial decisions, as well as planning and managing the household budget. The empirical 
part has been developed on the basis of a questionnaire survey and constitutes an actual 
approach to budget planning of Polish households. The article attempts to compare and indicate 
the differences between the households that plan their budget and those that do not. The aim 
is to determine whether households manage their budgets and in what manner it is done. 
The hypothesis posed by the author is that more wealthy households prepare and manage their 
home budget. In addition, it has been assumed that poorer households usually lack financial 
resources in a given month. The research methods used were among others: a literature 
analysis, statistical methods and surveys. The results state that households in general do not 
plan and manage their budget as they claim to have all financial aspects under control 
and do not perceive the need to undertake such planning. However, if any households plans 
its budget, it performs it with the use of excel spreadsheet.

Keywords: household, liabilities, financial planning, financial management, household 
budget.
JEL Codes: D14, H31, R20.
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Streszczenie. W artykule poruszono tematykę funduszy pożyczkowych jako formy finan-
sowego wsparcia mikroprzedsiębiorstw, w tym podmiotów gospodarczych rozpoczynają-
cych działalność. Problem badawczy stanowiła ograniczona dostępność wskazanej grupy 
podmiotów do zewnętrznych źródeł finansowania i konieczność podejmowania działań 
w zakresie inkluzji finansowej. Celem badawczym było określenie roli i znaczenia systemu 
funduszy pożyczkowych w procesie ograniczania zjawiska wykluczenia kredytowego mikro-
przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych badań wtórnych wskazują na zróżnicowane 
tendencje zmian poziomu kapitalizacji funduszy. Zwraca uwagę znaczące zróżnicowanie 
badanych podmiotów pod względem wartości kapitału pożyczkowego, jak też ich nierówno-
mierne rozmieszczenie geograficzne. Zjawiska te znalazły odzwierciedlenie w prowadzonej 
działalności pożyczkowej. Głównym beneficjentem oferowanych usług pożyczkowych były 
mikroprzedsiębiorstwa. Znaczący odsetek stanowiły podmioty rozpoczynające działalność 
gospodarczą.

Słowa kluczowe: fundusze pożyczkowe, wykluczenie finansowe, mikroprzedsiębiorstwa.
Kody JEL: G21, L26, M13.

1. Wstęp

Wykluczenie finansowe jest obecnie ważnym problemem o wymiarze ekonomicz-
no-społecznym. Przejawia się w braku dostępności, a tym samym możliwości korzy-
stania z szeroko rozumianych usług finansowych przez gospodarstwa domowe. 
Przyczyn tego zjawiska szuka się zarówno po stronie klientów indywidualnych, 
jak też instytucji finansowych, w szczególności banków. Zaliczają się do nich m.in. 

1 Kontakt z autorami: Konrad Szydłowski (ORCID: 0000-0003-2320-2003), Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów i Bankowości, ul. Oczapow-
skiego 4, 10-719 Olsztyn, e-mail: szydlowski.k@uwm.edu.pl. Karol Wojtowicz (ORCID: 0000-0002-
2597-6953), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra 
Finansów i Bankowości, ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn, e-mail: karolw@uwm.edu.pl. 
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brak należytej wiedzy z zakresu zarządzania finansami, niski poziom uzyskiwanych 
dochodów, wysoki koszt usług finansowych czy też ograniczona liczba placówek 
bankowych na terenach wiejskich i peryferyjnych.

W literaturze przedmiotu badany problem rozpatrywany jest głównie w odniesieniu 
do gospodarstw domowych bądź określonych grup społecznych. Brak dostępności 
do usług finansowych oznacza jednocześnie trudności w zaspokojeniu określonych 
potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem. Chodzi przede wszystkim 
o potrzeby konsumpcyjne wskazanych wyżej podmiotów. 

Odrębny problem stanowi zjawisko wykluczenia finansowego występujące 
w grupie mikroprzedsiębiorstw, szczególnie zaś podmiotów, które rozpoczynają 
działalność gospodarczą. Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga ponoszenia okre-
ślonych nakładów związanych zarówno z działalnością operacyjną, jak też inwesty-
cyjną. Istnieje przy tym szereg barier ograniczających dostęp tej grupy podmiotów 
do zewnętrznych źródeł finansowania. Wśród głównych barier wymienia się: brak 
historii kredytowej, niski poziom rentowności, brak wymaganych zabezpieczeń, jak 
również ograniczoną ofertę instytucji finansowych. Mikroprzedsiębiorstwa są więc 
szczególnie narażone na zjawisko wykluczenia kredytowego, stanowiącego element 
szeroko rozumianego wykluczenia finansowego. 

Taki stan rzeczy może wywierać negatywny wpływ na sytuację finansową gospo-
darstwa domowego, którego członkowie prowadzą działalność gospodarczą. Prze-
jawia się to poprzez dodatkowe obciążenie bieżących zasobów finansowych danego 
gospodarstwa i przeznaczenie ich na cele związane z działalnością przedsiębiorstwa. 
Nie bez znaczenia pozostaje tu fakt, iż omawianą grupę firm stanowią często przed-
siębiorstwa rodzinne, będące głównym bądź też jedynym źródłem dochodu gospo-
darstwa domowego.

Istnieje zatem potrzeba tworzenia, rozwoju i upowszechniania rozmaitych form 
finansowego wsparcia omawianej grupy podmiotów. Dobrym przykładem tego 
rodzaju inicjatyw jest rozwój systemu funduszy pożyczkowych jako instytucji 
ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw (w szczególności mikro- i małych) 
w dostępie do zewnętrznych źródeł kapitałowych.

Celem badawczym opracowania było określenie roli i znaczenia systemu funduszy 
pożyczkowych w procesie ograniczania zjawiska wykluczenia kredytowego mikro-
przedsiębiorstw. Weryfikacji poddano następującą hipotezę badawczą: Rozwój 
systemu funduszy pożyczkowych stanowi skuteczne narzędzie inkluzji kredytowej 
mikroprzedsiębiorstw, w tym podmiotów podejmujących działalność gospodarczą. 
W artykule przyjęto definicję mikroprzedsiębiorcy określoną w art. 7 ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Są to podmioty zatrudniające nie więcej 
niż 9 pracowników, a ich roczny obrót netto bądź suma aktywów bilansu nie prze-
kracza 2 mln euro2.

Przedmiotem badań była działalność funduszy pożyczkowych oraz jej wpływ na 
dostępność zewnętrznych źródeł kapitałowych. Analizie poddano wyniki działal-
ności funduszy, w tym: wielkość zgromadzonego kapitału pożyczkowego, liczbę 
2 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.).
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i wartość udzielonych pożyczek, a także cel na jaki wykorzystano środki finansowe 
pozyskane przez pożyczkobiorców. Badaniem objęto lata 2013–2017. Źródłem 
danych liczbowych były raporty na temat działalności funduszy pożyczkowych 
w Polsce, opracowane przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych. Dodatkowo 
wykorzystano dane publikowane przez Komisję Europejską dotyczące źródeł finan-
sowania działalności przedsiębiorstw w Polsce.

Struktura artykułu została podporządkowana realizacji przyjętego celu i składa się 
z trzech części. W rozdziale drugim niniejszej pracy zdefiniowano zjawisko wyklu-
czenia finansowego oraz wykluczenia kredytowego, a także wskazano jego przy-
czyny. W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki funduszy pożyczkowych jako 
źródła finansowego wsparcia mikroprzedsiębiorstw. W rozdziale czwartym prze-
prowadzono empiryczną analizę znaczenia działalności funduszy pożyczkowych 
w minimalizacji wykluczenia finansowego w obszarze kredytów. Podstawą analizy 
były raporty Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych, jak również literatura 
polska i zagraniczna. 

2. Wpływ wykluczenia finansowego na prowadzenie
działalności gospodarczej w Polsce

W literaturze przedmiotu zjawisko wykluczenia finansowego (ang. financial exclu-
sion) definiowane jest jako sytuacja, w której określone grupy podmiotów napoty-
kają bariery w dostępie do systemu finansowego, nie mogąc tym samym korzystać 
z potrzebnych im produktów i usług finansowych [Leyshon, Thrift 1995, s. 314]. 
Dotyczy to nie tylko oferty bankowej (kredytów, pożyczek, kont oszczędnościo-
wych i innych), ale również produktów oferowanych przez inne instytucje rynku 
finansowego, w tym m.in.: fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, towa-
rzystwa emerytalne czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zbliżone 
podejście definicyjne stosuje Komisja Europejska, traktując wykluczenie finansowe 
jako proces, w którym obywatele napotykają na trudności w dostępie i korzystaniu 
z produktów i usług finansowych, odpowiadających ich potrzebom oraz umożli-
wiających prawidłowe funkcjonowanie w danym społeczeństwie. Komisja wskazuje 
przy tym na następujące sektory wykluczenia finansowego: bankowy (ang. banking 
exclusion), kredytowy (ang. credit exclusion), oszczędnościowy, ubezpiecze-
niowy [Komisja Europejska 2008, s. 9, 11–14]. Powyższy katalog warto uzupełnić 
wykluczeniem płatniczym oraz emerytalno-rentowym. Zbliżone podejście prezen-
tuje T. Koźliński, wskazując na następujące typy wykluczenia finansowego: płat-
niczy, kredytowy, oszczędnościowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, inwestycyjny 
[Koźliński 2010, s. 2].

A. Wallace i D. Quilgars traktują wykluczenie finansowe jako swego rodzaju lukę 
pomiędzy potrzebami ludzkimi a dostępną ofertą usług finansowych. Chodzi nie 
tylko o rodzaj usług, ale również o sposób ich dostarczania [Wallace, Quilgars 2005, 
s. 8]. M. Iwanicz-Drozdowska i P. Błędowski wskazują dwa podejścia do definio-
wania wykluczenia finansowego – wąskie i szerokie. W podejściu wąskim nacisk 
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kładzie się na brak dostępu do podstawowych (uniwersalnych) usług finansowych, 
w szerokim natomiast na potrzeby finansowe oraz trudności w ich zaspokajaniu 
przez osoby znajdujące się niekorzystnej sytuacji społecznej. Wśród tego rodzaju 
usług wymienić można posiadanie konta czy też dokonywanie rozliczeń bezgotów-
kowych [Iwanicz-Drozdowska, Błędowski 2010, s. 5]. Z kolei M. Maciejasz-Świąt-
kiewicz podkreśla, iż wykluczenie finansowe może być traktowane jako problem 
pierwotny oraz wtórny. Pierwszy w sposób bezpośredni odnosi się do ograniczonych 
możliwości korzystania z usług finansowych. Drugi natomiast postrzegany jest jako 
konsekwencja innego rodzaju wykluczenia, którego skutkiem są ograniczone możli-
wości korzystania z oferty instytucji rynku finansowego [Maciejasz-Świątkiewicz 
2013, s. 25]. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się również szereg rodzajów wykluczenia 
finansowego, w tym wykluczenie związane z ograniczaniem ryzyka danej insty-
tucji finansowej, brakiem zainteresowania określoną grupą społeczną, wykluczenie 
ze względu na niedostępność geograficzną instytucji finansowych oraz wysoką cenę 
produktów i usług finansowych, również samowykluczenie wynikające z indywidu-
alnej decyzji o rezygnacji z oferty instytucji finansowych [Kempson 2006, s. 5].

Nie bez znaczenia jest również niski poziom kompetencji ekonomiczno-finanso-
wych Polaków. Zgodnie z wynikami uzyskanymi przez Narodowy Bank Polski tylko 
1% badanych określił poziom posiadanej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów 
jako bardzo wysoki. Ponad połowa ankietowanych (51%) oceniła swój poziom 
wiedzy jako niski bądź bardzo niski [Konsorcjum Pracownia... 2015, s. 6]. Przedsta-
wione czynniki sprawiają, iż znacząca część osób nie korzysta, bądź korzysta tylko 
w ograniczonym zakresie, z produktów i usług oferowanych na rynku finansowym. 
Potwierdzają to wyniki badań NBP, zgodnie z którymi aż 21% ankietowych nie 
posiada rachunku bankowego. Wysoki jest również odsetek osób niekorzystających 
z takich form bankowości, jak bankowość mobilna (46%) czy też bankowość inter-
netowa (28%) [Koźliński 2017, s. 3, 16, 20]. W efekcie poziom zaspokojenia potrzeb 
konsumpcyjnych i inwestycyjnych wskazanej grupy podmiotów jest niski. Uzupeł-
nieniem tych danych są wyniki badań dotyczących poziomu edukacji finansowej 
Polaków, przeprowadzonych na zlecenie Związku Banków Polskich. Wynika z nich, 
iż 44% badanych pozytywnie ocenia poziom swojej wiedzy finansowej. Jednocze-
śnie zdecydowana większość ankietowanych wskazuje na fakt, że w ramach systemu 
nauczania w Polsce kładzie się zbyt mały nacisk na edukację finansową [Kongres 
Edukacji... 2018, s. 5, 8]. 

Odrębnym zagadnieniem badawczym jest zjawisko wykluczenia finansowego gospo-
darstw domowych rozpoczynających oraz prowadzących działalność gospodarczą. 
Są to przede wszystkim niewielkie firmy rodzinne stanowiące często główne bądź 
też jedyne źródło dochodu ich właścicieli. Chodzi tu o konkretny rodzaj wykluczenia 
finansowego, jakim jest wykluczenie kredytowe. Jak wskazuje D. Dziawgo, wyklu-
czeniem kredytowym określa się sytuację, w której gospodarstwa domowe napotykają 
poważne bariery w dostępie do bankowych usług kredytowych bądź też w ogóle nie 
mają możliwości zaciągnięcia pożyczki lub kredytu [Dziawgo 2013, s. 161]. 
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Z perspektywy osób prowadzących działalność gospodarczą zjawisko to przejawia 
się ograniczoną dostępnością zewnętrznych źródeł finansowania – zarówno działal-
ności operacyjnej, jak też podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Dotyczy 
to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw, które stanowią najliczniejszą grupę 
podmiotów o istotnym znaczeniu społecznym i gospodarczym3. Wśród głównych 
barier dostępności zewnętrznych źródeł kapitałowych wskazuje się: brak historii 
kredytowej, niski poziom dochodów, brak wymaganych zabezpieczeń. Istotnym 
problemem jest również wysoki koszt kapitału, uniemożliwiający realizację przed-
sięwzięć gospodarczych o określonym poziomie rentowności. Kluczowe znaczenie 
ma tu wysoki poziom ryzyka towarzyszący finansowaniu działalności najmniejszych 
podmiotów gospodarczych. Barierę stanowi również dość często spotykana awersja 
przedsiębiorców do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, w szczegól-
ności kapitałów obcych. Zjawisko to wynika z mentalności kredytowej przedsię-
biorców, przejawiającej się dążeniem do utrzymania niezależności ekonomicznej 
i prawnej [Korzeniewska 2016, s. 176]. 

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się podmioty rozpoczynające działalność 
gospodarczą. Obecnie tylko niewielka liczba banków (jak też innych instytucji finan-
sowych) posiada ofertę kredytową skierowaną do nowo powstałych przedsiębiorstw. 
Produkty wybranych banków konstruowane z myślą o osobach podejmujących dzia-
łalność gospodarczą przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Oferty kredytowe banków skierowane do nowo powstałych 
przedsiębiorstw 

Nazwa
banku

Nazwa
produktu

Możliwa do pozyskania
kwota finansowania

Przedmiot wydatkowania
środków kredytowych

IdeaBank Kredyt
inwestycyjny

maksymalna kwota kredytu 
ustalana indywidualnie 

w zależności od zdolności 
kredytowej przedsiębiorcy

inwestycje firmowe, m.in. zakup 
nieruchomości, materiałów, sprzętu lub 

wsparcie realizowanych inwestycji

PKO BP Pożyczka
na start 100 tys. zł dowolny cel związany z prowadzeniem 

działalności gospodarczej

mBank Kredyt
na start 30 tys. zł inwestycje oraz bieżące wydatki związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej

BGŻ BNP 
Paribas

Kredyt
na Dobry Start 50 tys. zł

bieżące koszty prowadzenia działalności,
np. zakup surowców, półproduktów, 

towarów, usług

Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert poszczególnych banków z maja 2019 r.

3 Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości liczba aktywnie działających mikro-
przedsiębiorstw wynosi 1,8 mln. Wytwarzają one 30% produktu krajowego brutto oraz 39% miejsc 
pracy generowanych w sektorze przedsiębiorstw [PARP 2017, s. 13].
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Niewątpliwą zaletą wskazanych wyżej ofert jest możliwość zaciągnięcia kredytu 
już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Ograniczeniem natomiast jest 
stosunkowo niewielka kwota możliwych do pozyskania środków finansowych.

Mnogość barier ograniczających dostęp do zewnętrznych źródeł kapitałowych 
sprawia, że wielu drobnych przedsiębiorców finansuje działalność gospodarczą ze 
środków własnych, w niewielkim stopniu wykorzystując obce źródła kapitału. Taki 
stan rzeczy nie tylko ogranicza możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa, ale może 
mieć również negatywny wpływ na finanse gospodarstwa domowego jego właści-
cieli. Chodzi o ograniczenie posiadanych zasobów finansowych (bądź rzeczowych) 
gospodarstwa, które mogłyby służyć zaspokojeniu jego bieżących potrzeb, a są 
wykorzystywane na cele związane z działalnością gospodarczą. Ponadto zasoby te 
zostają obarczone ryzykiem związanym z prowadzeniem firmy, co może doprowa-
dzić do ich uszczuplenia, a nawet utraty. 

Opisany wyżej problem ma zwykle charakter tymczasowy i występuje przede 
wszystkim na początkowym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Cechuje się on 
niskim poziomem dochodowości przy jednoczesnym wysokim zapotrzebowaniu na 
środki finansowe. Ograniczone możliwości finansowania wewnętrznego powodują 
konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł kapitałowych, które z kolei są 
trudno dostępne. Taki stan może prowadzić do sytuacji, w której właściciele firm 
będą sięgać po instrumenty służące zaspokojeniu potrzeb finansowych gospodarstw 
domowych. Przykład stanowić może karta kredytowa, kredyt konsumpcyjny, debet 
w rachunku bieżącym i szereg innych. Często spotykaną sytuacją jest również pozy-
skiwanie środków ze źródeł pozabankowych. Chodzi głównie o firmy udzielające 
pożyczek konsumpcyjnych, gdzie dostępność środków finansowych jest relatywnie 
wysoka. Są to jednak źródła obarczone wysokim kosztem kapitału, co może rodzić 
trudności związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek, a tym samym zaś pogłębiać 
problem wykluczenia finansowego.

Na rynku finansowym istnieje szereg mniej lub bardziej dostępnych źródeł pozy-
skiwania środków finansowych. Jednym z nich jest rynek aniołów biznesu, którymi 
są osoby indywidualne inwestujące swój prywatny kapitał w przedsiębiorstwo 
znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju. Poza powierzeniem przedsiębiorstwu 
środków finansowych wspierają oni jego rozwój poprzez wiedzę ekspercką i posia-
dane kontakty biznesowe [EBAN 2009, s. 7]. Przedsiębiorcy mogą również korzy-
stać z takich form finansowego wsparcia jak finansowanie społecznościowe (ang. 
crowdfunding), fundusze typu venture capital czy środki pomocowe z instytucji 
i organizacji międzynarodowych, w tym z Unii Europejskiej. Z dotychczasowych 
doświadczeń wynika jednak, że najpopularniejszym źródłem finansowania mikro-
przedsiębiorstw są środki własne.

3. Charakterystyka działalności funduszy pożyczkowych

W sytuacji wykluczenia finansowego szczególne znaczenie należy przypisać 
rozwojowi form oraz instrumentów finansowego wsparcia mikroprzedsiębiorstw. 

K. Szydłowski, K. Wojtowicz
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Istotną rolę w tym procesie odgrywają fundusze pożyczkowe. Są to instytucje 
sektora pozabankowego, których zadaniem jest wsparcie kapitałowe przedsiębiorstw 
poprzez udzielanie pożyczek [Czajkowska 2011, s. 223]. Ich oferta skierowana jest 
głównie do mikro- i małych przedsiębiorstw, jak również osób bezrobotnych, które 
podejmują działalność gospodarczą [Bartkowiak 2006, s. 8]. Są to z reguły podmioty 
cechujące się ograniczoną wiarygodnością z punktu widzenia banków oraz innych 
instytucji finansowych [Szopik-Depczyńska, Depczyński 2013, s. 73]. W tym 
kontekście fundusze stanowią ważne uzupełnienie istniejących na rynku komercyj-
nych źródeł kapitału, często niedostępnych dla omawianej grupy przedsiębiorców.

Historia funduszy pożyczkowych w Polsce jest stosunkowo krótka. Pierwsze tego 
typu jednostki powstały na początku lat 90. ubiegłego stulecia [Bartkowiak, Korol 
2008, s. 169]. Impulsem do ich rozwoju były programy wsparcia sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP), jak również osób rozpoczynających dzia-
łalność gospodarczą. Za instrumenty o szczególnym znaczeniu należy uznać: Projekt 
Rozwoju Małej Przedsiębiorczości – TOR#10, Kanadyjsko-Polski Program Przed-
siębiorczości, jak również Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. 

Fundusze prowadzą działalność z wykorzystaniem zróżnicowanych form orga-
nizacyjno-prawnych. Najczęściej są to fundacje oraz stowarzyszenia. Znacznie 
rzadziej są to spółki kapitałowe – akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością [Mini-
sterstwo Gospodarki 2009, s. 6]. Znacząca część funduszy funkcjonuje w ramach 
Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego celem 
jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zapewnienie wysokiej jakości 
usług w obszarach wymagających pomocy ze strony państwa [Mikołajczak 2014, 
s. 47]. 

Zróżnicowany jest także terytorialny zakres prowadzonej działalności pożycz-
kowej. Z tej perspektywy fundusze można podzielić na trzy grupy: lokalne, regio-
nalne oraz krajowe [Bartkowiak, Flejterski, Pluskota 2006, s. 94]. W wielu przy-
padkach czynnikiem decydującym o tym, do której grupy skierowana jest oferta, 
decyduje źródło pochodzenia zgromadzonego kapitału pożyczkowego. Są to zwykle 
podmioty prawa publicznego, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. 
Tym samym kluczowym kryterium wyboru potencjalnych pożyczkobiorców jest 
lokalizacja działalności na terenie danej gminy, powiatu bądź województwa.

Zdecydowana większość funduszy to instytucje o charakterze lokalnym. Udzielają 
one pożyczek o relatywnie niskiej wartości, zaspokajając tym samym zapotrzebo-
wanie na środki finansowe zgłaszane przez drobnych lokalnych przedsiębiorców. Są 
to najczęściej pożyczki w kwocie nieznacznie przekraczającej 100 tys. zł4. Wartości 
te są wyższe w przypadku funduszy regionalnych oraz krajowych, o znacznie 
większej kapitalizacji. Przykład stanowi Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmiń-
sko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie maksymalna kwota 

4 Według danych Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych w 2017 r. średnia wartość pożyczki 
wyniosła 114,86 tys. zł. Na podkreślenie zasługuje przy tym fakt, iż 74,08% udzielonych pożyczek nie 
przekroczyło kwoty 120 tys. zł [Polski Związek Funduszy Pożyczkowych 2017, s. 19, 35].
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pożyczki wynosi aż 300 tys. zł5. Warto podkreślić, że w ofercie poszczególnych 
funduszy znajdują się też pożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospo-
darczą [Waniak-Michalak 2015, s. 42]. 

Środki pozyskane z funduszy mogą zostać wykorzystane na określony cel związany 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych, zakup materiałów i surowców produkcyjnych, nabycie nowych 
maszyn bądź urządzeń, inwestycje w rozbudowę bądź remont posiadanych nieru-
chomości [Kuchciński 2017, s. 112]. Z oferty funduszy nie mogą jednak korzystać 
przedsiębiorstwa z sektora rolnego, zbrojeniowego, a także podmioty prowadzące 
działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska bądź nieetyczna 
[Mikołajczak 2015, s. 85]. Wsparcie finansowe ma najczęściej charakter krótko- 
bądź średnioterminowy, co oznacza, że okres zwrotu pożyczki zwykle nie przekracza 
5 lat. Dość powszechne jest przy tym stosowanie karencji w spłacie rat kapitałowych 
[Zadora 2009, s. 107].

Jedną z głównych zalet omawianej formy finansowania jest wysoka dostępność 
kapitału, wynikająca z nieskomplikowanych procedur pożyczkowych. Zakres 
niezbędnej dokumentacji jest znacząco ograniczony, czego przejawem jest brak 
konieczności sporządzania biznesplanu, sprawozdań finansowych, a także innych 
szczegółowych dokumentów wymaganych przez instytucje bankowe. Ocena wiary-
godności kredytowej opiera się głównie na analizie wniosku pożyczkowego, doku-
mentów potwierdzających dochodowość firmy (bądź osoby niebędącej jeszcze 
przedsiębiorcą), a także bezpośrednich rozmowach przedstawicieli funduszu z poten-
cjalnymi pożyczkobiorcami. Dzięki temu proces pozyskiwania środków finansowych 
ulega skróceniu i staje się mniej kosztochłonny [Szydłowski 2010, s. 295]. Zwykle 
stosuje się preferencyjne stawki oprocentowania, prowizji czy też opłat związanych 
z udzieleniem i obsługą pożyczki. Obniża to koszt kapitału przedsiębiorstwa, zwięk-
szając tym samym rentowność podejmowanej bądź już prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

Niewątpliwą zaletą współpracy przedsiębiorstw z funduszami pożyczkowymi jest 
również możliwość stworzenia historii kredytowej. Czynnik ten ma fundamentalne 
znacznie w kontekście potencjalnej współpracy firmy z instytucjami bankowymi 
[Proniewski, Tarasiuk 2012, s. 81]. Istotne jest przy tym doświadczenie nabyte 
w kontaktach z instytucją finansową. Warto zwrócić uwagę na możliwość skorzy-
stania z usług o charakterze pozafinansowym, jak doradztwo czy szkolenia poświę-
cone wybranym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej.

Istotną rolę w ograniczaniu zjawiska wykluczenia finansowego odgrywają 
fundusze mikropożyczkowe. To właśnie ich oferta wychodzi naprzeciw potrzebom 
finansowym zgłaszanym przez najmniejsze podmioty gospodarcze (bądź osoby 
bezrobotne). Przyjazne procedury, niski koszt kapitału, elastyczność w ustanawianiu 
zabezpieczeń, szeroki zakres usług pożyczkowych – to główne czynniki skłaniające 
firmy do korzystania z oferty funduszy. 

5 http://www.wmarr.olsztyn.pl/rfp/ (dostęp: 2.11.2018).
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4. Znaczenie funduszy pożyczkowych w ograniczaniu zjawiska wykluczenia 
finansowego w świetle przeprowadzonych badań

System funduszy pożyczkowych funkcjonuje w Polsce od ponad 25 lat. Obecnie 
liczebność funduszy wynosi 80 jednostek6. Zdecydowaną większość stanowią 
niewielkie fundusze, koncentrujące się na obsłudze lokalnych przedsiębiorstw. 
Znacznie mniejsza jest liczba jednostek świadczących usługi pożyczkowe w skali 
ogólnokrajowej. 

Fundamentalnym czynnikiem warunkującym zakres prowadzonej działalności 
pożyczkowej jest wielkość kapitału pozostającego do dyspozycji poszczególnych 
jednostek. Dane liczbowe przedstawiono na wykresie 1. 

Wykres 1. Kapitalizacja funduszy pożyczkowych w Polsce w latach 2013–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.

W badanym okresie miały miejsce zróżnicowane tendencje zmian wartości kapitału 
pozostającego do dyspozycji funduszy. W latach 2013–2015 odnotowano tendencję 
wzrostową, podczas gdy w kolejnym okresie zarysował się dość wyraźny trend 
spadkowy. Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się w opóźnieniach we wdrażaniu 
programów pomocowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na 
lata 2014–2020. Dodatkowym czynnikiem, który przełożył się na spadek wartości 
kapitału pożyczkowego, było wygaszanie programu Inicjatywa JEREMIE7. Zwraca 
uwagę wysoki poziom zróżnicowania wartości kapitału pozostającego do dyspozycji 
poszczególnych funduszy. Zdecydowaną większość (67,5%) stanowią stosunkowo 

6 Dane dotyczą 2017 r. [Polski Związek Funduszy Pożyczkowych 2017, s. 7].
7 Inicjatywa JEREMIE to program ukierunkowany na ułatwienie mikro-, małym i średnim przed-
siębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł kapitałowych poprzez oferowanie im instrumentów 
inżynierii finansowej w postaci pożyczek, kredytów i poręczeń. W programie przyjęto założenie, iż 
fundusze pożyczkowe, które korzystają z tego rodzaju wsparcia, na bieżąco przekazują do Banku Go-
spodarstwa Krajowego środki pożyczkowe spłacane przez przedsiębiorców. W rezultacie obniżeniu 
ulega poziom kapitalizacji funduszy będących beneficjentami tego rodzaju pomocy.
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małe jednostki dysponujące kapitałem pożyczkowym o wartości nieprzekraczającej 
50 mln zł. Tylko 6 funduszy posiadało kapitał w kwocie wyższej niż 100 mln zł. 

Wymiernymi efektami wykorzystania posiadanego kapitału są liczba i wartość 
udzielonych pożyczek. Szczególną uwagę zwrócono na strukturę pożyczkobiorców, 
stosując podział na mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Dane przedstawiono 
w tabeli 2.

Tabela 2. Liczba i wartość pożyczek (w milionach złotych) udzielonych przez fundusze 
pożyczkowe z uwzględnieniem klas wielkości przedsiębiorstw

Wielkość 
przedsiębiorstwa 
pożyczkobiorcy

Lata

2013 2014 2015 2016 2017

a b a b a b a b a b

Mikro- 7152 562,52 7621 666,09 7829 664,31 5673 537,50 4539 446,04

Małe 766 153,65 809 184,94 765 179,39 695 165,13 452 107,77

Średnie 139 42,95 95 36,22 108 28,19 96 28,13 61 24,67

Pozostałe 81 8,37 74 6,55 70 9,94 64 8,58 44 6,84

Razem 8138 767,49 8599 893,80 8772 878,83 6528 739,34 5096 585,32

Średnia wartość 
pożyczki (tys. zł) - 94,31 - 103,94 - 100,19 - 113,26 - 114,86

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.
Uwaga: a – liczba, b – wartość. 

W analizowanym okresie fundusze udzieliły łącznie 37,13 tys. pożyczek o całko-
witej wartości 3,88 mld zł. Do 2015 r. wartość udzielanych pożyczek miała tendencję 
wzrostową, co stanowi odzwierciedlenie wskazanego wcześniej wzrostu poziomu 
kapitalizacji funduszy. W kolejnych latach nastąpił spadek liczby i wartości udzie-
lonych pożyczek. Tendencją wzrostową cechowała się natomiast średnia wartość 
udzielanych pożyczek. W 2013 r. kwota ta wyniosła 94,31 tys. zł, wzrastając do 
poziomu 114,86 tys. w 2017 r.

Zagadnieniem, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jest aktywność 
funduszy skierowana do podmiotów najbardziej zagrożonych wykluczeniem kredy-
towym, mianowicie mikroprzedsiębiorstw. Z przedstawionych danych liczbo-
wych wyraźnie wynika, iż głównym beneficjentem usług funduszy były właśnie 
najmniejsze podmioty gospodarcze. Niemal trzy czwarte wartości pożyczek udzie-
lonych w analizowanym okresie (74,2%) stanowiły środki skierowane do mikro-
przedsiębiorstw. Łączna liczba przedsiębiorców korzystających z usług funduszy 
pożyczkowych wyniosła niemal 33 tys. Uzupełnieniem powyższych obserwacji jest 
analiza struktury kwotowej udzielonych pożyczek. Dane liczbowe przedstawiono na 
wykresie 2.
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Wykres 2. Struktura kwotowa pożyczek udzielonych w latach 2013–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.

Dane liczbowe wydają się potwierdzać, iż głównym beneficjentem oferty funduszy 
były najmniejsze podmioty gospodarcze. Instytucje te udzieliły niemal 33 tys. 
pożyczek o wartości nieprzekraczającej 120 tys. zł, co wskazuje, iż korzystały z nich 
głównie mikroprzedsiębiorstwa. Łączna kwota przyznanych środków wyniosła 1,47 
mld zł. Jako cenne uzupełnienie powyższych obserwacji należy dodać, iż znaczący 
odsetek pożyczkobiorców stanowiły osoby prowadzące działalność na terenach wiej-
skich. Są to obszary o relatywnie wysokim zagrożeniu wykluczeniem finansowym, 
co jest związane z niewielką liczbą banków, a także innych instytucji stanowiących 
potencjalne źródło kapitału finansowego. 

Przejawem znaczenia funduszy pożyczkowych w ograniczaniu zjawiska wyklu-
czenia kredytowego jest także finansowanie potrzeb związanych z uruchomieniem 
działalności gospodarczej. Wskazany obszar aktywności jest szczególnie istotny 
w kontekście ograniczonej oferty bankowej skierowanej do osób podejmujących 
działalność gospodarczą. Liczbę oraz wartość pożyczek udzielonych na wskazany 
cel przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Liczba i wartość pożyczek udzielonych osobom podejmującym działalność 
gospodarczą

Lata

2013 2014 2015 2016 2017

Liczba pożyczek 2045 2860 2920 1829 1622

Wartość pożyczek (w mln zł) 115,20 204,09 178,44 120,04 108,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.
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W analizowanym okresie fundusze udzieliły podmiotom gospodarczym podejmu-
jącym działalność łącznie ponad 11 tys. pożyczek o całkowitej wartości 726 mln zł. 
Z danych liczbowych wynika zatem, że niemal jedną trzecią (30,4%) beneficjentów 
oferty pożyczkowej stanowiły jednostki w największym stopniu zagrożone wyklu-
czeniem kredytowym. 

Kolejnym problemem poddanym analizie był sposób wydatkowania pozyskanych 
środków pożyczkowych, co przedstawiono na wykresie 3. Głównym obszarem 
wydatkowania pozyskanych środków pożyczkowych była działalność inwestycyjna 
przedsiębiorstw. Łączna wartość pożyczek udzielanych na ten cel wyniosła 2,19 mld 
zł, a ich udział w ogólnej strukturze kształtował się w przedziale od 68,6% do 74,2%. 
Znacznie mniejszy odsetek stanowiły pożyczki na cele związane z prowadzoną dzia-
łalnością operacyjną. Wyniki analiz wskazują zatem, iż fundusze wspierały przede 
wszystkim działania bezpośrednio związane z rozwojem przedsiębiorstw, poszerza-
niem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej oraz wchodzeniem na nowe 
rynki zbytu.

Wykres 3. Struktura udzielonych pożyczek ze względu na przedmiot wydatkowania 
przez przedsiębiorców pozyskanych środków

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.

Analizując znaczenie gospodarcze funduszy pożyczkowych w działalności przed-
siębiorstw, warto zwrócić uwagę na ich nierównomierne rozmieszczenie geogra-
ficzne. Dane liczbowe przedstawiono w tabeli 4. Najwyższą liczebność funduszy 
odnotowano w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim, najniższą 
zaś w województwach dolnośląskim, lubuskim oraz opolskim. Nierównomierne 
rozmieszczenie niewątpliwie wpływa na dostępność pożyczek w poszczególnych 
regionach Polski, co jest szczególnie problematyczne w województwach o rela-
tywnie niskiej liczbie funduszy. 
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Zaobserwowana asymetria dotyczy również liczby i wartości udzielonych pożyczek. 
Najwyższą aktywnością cechowały się fundusze zlokalizowane w województwach 
mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Najniższą zaś 
w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim. 

Podmiotem, który w sposób szczególny wyróżnia się na tle pozostałych jednostek, 
jest fundusz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie. Jest to 
fundusz dysponujący najwyższą kwotą kapitału (275 mln zł), czego efektem jest 
znacząca liczba oraz wartość udzielonych pożyczek (odpowiednio: 712 szt. i 70,51 
mln zł)8. Przyciąga uwagę bogata oferta produktów i usług skierowanych do sektora 
przedsiębiorstw. Obejmuje ona pożyczki, dotacje, poręczenia kredytowe, inwestycje 
kapitałowe, jak również szkolenia i doradztwo w zakresie poszczególnych obszarów 
prowadzenia działalności gospodarczej. W ofercie funduszu znajdują się także 
pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej, co wydaje się mieć szczególne 
znaczenie w kontekście problematyki wykluczenia kredytowego. Osoby podejmu-
jące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o nisko oprocentowaną pożyczkę 
w kwocie nie wyższej niż 91 604 zł9.
8 Dane za 2017 r. [Polski Związek Funduszy Pożyczkowych 2017, s. 65].
9 www.pfp.com.pl/dhpwt_pozyczki_na_rozpoczecie_dzialalnosci.htm (dostęp: 18.05.2019).

Tabela 4. Rozmieszczenie geograficzne funduszy pożyczkowych w Polsce w 2017 r.

Województwo Liczba funduszy
wraz z oddziałami

Liczba udzielonych
pożyczek

Wartość udzielonych
pożyczek (w zł)

Dolnośląskie 3 116 11 272 400,00
Kujawsko-Pomorskie 6 231 14 453 417,00
Lubelskie 4 550 47 447 612,84
Lubuskie 3 111 14 567 833,00
Łódzkie 7 132 29 206 649,00
Małopolskie 6 446 47 246 140,00
Mazowieckie 9 350 32 663 592,50
Opolskie 2 185 35 011 357,55
Podkarpackie 5 431 27 089 282,00
Podlaskie 7 175 28 054 000,00
Pomorskie 7 847 72 237 650,51
Śląskie 6 154 20 185 473,00 
Świętokrzyskie 6 192 33 192 741,60
Warmińsko-Mazurskie 9 488 68 005 998,07
Wielkopolskie 8 347 43 448 799,51
Zachodniopomorskie 7 341 61 237 764,66

Razem 95 5096 585 320 711,24

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.
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Zdecydowaną większość funduszy działających w Polsce (78,3%) stanowią jednak 
podmioty o stosunkowo niskiej kapitalizacji, nieprzekraczającej kwoty 50 mln zł. 
Zwykle działają one w relatywnie niewielkiej skali, ograniczając swoją ofertę do 
przedsiębiorców z danej gminy bądź regionu.

Odrębnym zagadnieniem analitycznym było znaczenie funduszy pożyczkowych 
na tle innych źródeł finansowania. Dane liczbowe przedstawiono na wykresie 4.

Wykres 4. Źródła finansowania działalności mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce (w %)

Źródło: [Komisja Europejska 2018, s. 14–33].

Dane statystyczne wyraźnie wskazują na kluczowe znaczenie takich zewnętrznych 
źródeł finansowania, jak: linia kredytowa, kredyt w rachunku bieżącym, leasing, 
kredyt handlowy. W znacznie mniejszym stopniu przedsiębiorcy korzystają z finan-
sowania kapitałowego (na przykład emisji udziałów) oraz dotacji. Pożyczki udzie-
lane przez fundusze pożyczkowe należałoby zaliczyć do kategorii tzw. pożyczek 
pozabankowych10. Stosunkowo niewielka liczba firm korzysta z tej formy finanso-
wania. Nie umniejsza to jednak znaczenia funduszy pożyczkowych, które stanowią 
formę finansowego wsparcia mikroprzedsiębiorstw. Dotyczy to w szczególności 
nowo powstałych podmiotów, dla których kredyty bankowe, kredyty handlowe, jak 
również inne rynkowe źródła finansowania są najczęściej niedostępne.

5. Podsumowanie

Wykluczenie finansowe stanowi obecnie ważny problem społeczno-gospodarczy, 
zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Europy i świata. Brak dostępu do 
produktów i usług oferowanych na rynku finansowym znacząco ogranicza możli-
wości zaspokojenia szeroko rozumianych potrzeb gospodarstw domowych oraz 
drobnych przedsiębiorstw.

10 Wskazana kategoria obejmuje również pożyczki od rodziny, znajomych, udziałowców firmy bądź 
innych przedsiębiorstw. 
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W artykule podjęto problematykę wykluczenia kredytowego mikroprzedsię-
biorstw, w tym podmiotów gospodarczych podejmujących działalność. Wskazano 
rolę i znaczenie systemu funduszy pożyczkowych w procesie ograniczania zjawiska 
wykluczenia we wskazanej grupie podmiotów.

Poczynione analizy pozwalają na sformułowanie wniosku, że fundusze mogą 
stanowić istotny element procesu inkluzji finansowej (kredytowej). Świadczy o tym 
zarówno znacząca liczba, jak też wartość udzielonych pożyczek. Na uwagę zasłu-
guje przy tym fakt, iż głównym beneficjentem pożyczek były jednostki w najwięk-
szym stopniu zagrożone zjawiskiem wykluczenia kredytowego, mianowicie mikro-
przedsiębiorstwa, w szczególności podmioty podejmujące działalność gospodarczą. 
Pozwala to na pozytywne zweryfikowanie postawionej we wstępie hipotezy 
badawczej.

Należy jednak podkreślić szereg barier utrudniających dostęp do oferty funduszy 
pożyczkowych. Są to przede wszystkim ograniczone zasoby kapitałowe pozostające 
do dyspozycji poszczególnych jednostek. Przeważająca część funduszy to jednostki 
małe o niskim poziomie kapitalizacji, co w sposób bezpośredni przekłada się na 
zakres prowadzonej działalności pożyczkowej. Odrębnym problemem jest nierów-
nomierne rozmieszczenie geograficzne funduszy. Ogranicza to przedsiębiorcom 
możliwości pozyskania wsparcia finansowego w regionach o niskim poziomie nasy-
cenia tego rodzaju instytucjami.

Stały rozwój funduszy, a także rosnące zainteresowanie tą formą finansowania 
wskazują na wysoki potencjał systemu pożyczkowego jako źródła finansowego 
wsparcia mikroprzedsiębiorstw. 
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Loan funds and their importance in limiting
the credit exclusion of micro-enterprises

Abstract. The article presents loan funds as a form of financial support for micro-enterprises 
including the ones at the onset of their activity. The basic problem was limited access of this 
group of entities to external sources of financing and the necessity to undertake activities 
aimed at financial inclusion. The research aim was to determine the role and importance 
of the loan funds system in the process of limiting the phenomenon of credit exclusion 
of micro-enterprises. The results of the research indicated different tendencies of changes 
within the level of fund capitalization. Noteworthy is the significant diversity of each funds 
in terms of the value of loan capital, as well as asymmetry of their geographical location. 
It was reflected in their lending activity. The main beneficiaries of the loan services were 
micro-enterprises. Many of them were entities starting their own business.

Keywords: loan funds, credit exclusion, micro-enterprises.
JEL codes: G21, L26, M13.
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Streszczenie. Głównym celem artykułu jest ocena ryzyka wystąpienia wykluczenia emery-
talnego osób urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku. Pokolenie to jako pierwsze w historii 
jest szczególnie narażone na ten rodzaj wykluczenia. Artykuł jest podzielony na pięć części 
i przypomina swoją formą kartę oceny ryzyka zawodowego sporządzaną na potrzeby 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W pierwszej części przybliżono kwestie związane z wyklu-
czeniem finansowym oraz podmiotem badań. W drugiej części dokonano przeglądu lite-
ratury z zakresu wykluczenia finansowego, z uwzględnieniem wykluczenia emerytalnego. 
W trzeciej części omówiono metodę badania zastosowaną w artykule. Czwarta część została 
w całości poświęcona identyfikacji ryzyka wykluczenia emerytalnego w pokoleniu Y oraz 
sposobom jego zapobiegania i ograniczania. Ostatnią część artykułu stanowią wnioski oraz 
wskazania do dalszych badań nad identyfikacją ryzyka wystąpienia wykluczenia emerytal-
nego i zapobieganiem temu zjawisku. Zdefiniowano cztery zagrożenia wykluczenia emery-
talnego: 1) praca w szarej strefie, 2) niewystarczająca liczba składkowych lat pracy, 3) brak 
dochodu pochodzącego spoza powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, 4) czynniki 
demograficzne. Otrzymane wysokie wartości ryzyka wskazują na potrzebę ogólnonarodowej 
dyskusji na temat prawdopodobnego wykluczenia emerytalnego pokolenia Y oraz koniecz-
ność podjęcia niezbędnych działań w celu jego ograniczenia.

Słowa kluczowe: wykluczenie finansowe, pokolenie Y, system emerytalny, wykluczenie 
emerytalne.
Kody JEL: G20, G29.

1. Wstęp

Media społecznościowe, rynek pracy i nierzadko sami pracownicy wykreowali 
idealistyczny model niezwiązanego umową o pracę, w pełni dyspozycyjnego 
„kreatywnego pracownika” z wyższym wykształceniem. Określany w języku polskim 
jako samozatrudniony, mikroprzedsiębiorca czy pracownik kontraktowy, także 
fałszywie nobilitowany anglojęzycznymi zwrotami freelancer czy project manager, 
1 Kontakt z autorkami: Olga Kondzielnik (ORCID: 0000-0002-9855-3783), Akademia Leona Koź-
mińskiego, Katedra Ekonomii, ul. Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa; e-mail: olga.kondzielnik@o2.pl. 
Katarzyna Majka (ORCID: 0000-0001-5748-7524), Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Zarzą-
dzania Strategicznego, ul. Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa; e-mail: k_majka@wp.pl. 
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od początku swojej kariery zawodowej zmaga się z wieloaspektowym wyklucze-
niem społecznym. Pokolenie urodzone na początku lat 80. XX wieku jest pierwszym 
polskim pokoleniem mającym duże możliwości kształcenia wyższego. Rosnąca 
presja rodzin i powstające masowo na początku XXI w. szkoły wyższe sprawiły, 
że w ciągu dekady poziom kapitału ludzkiego w Polsce mierzony udziałem procen-
towym osób w wieku 25–64 legitymujących się wyższym wykształceniem wzrósł 
z niespełna 10% [GUS 2003] w 2002 r. do 21% w 2015 r. [OECD 2016]. Wzrost 
ogólnego poziomu wykształcenia nie wiązał się jednak z łatwiejszym dostępem do 
rynku pracy. Absolwenci szkół wyższych, wchodząc na rynek pracy, doświadczyli 
po raz pierwszy wykluczenia społecznego – ich wykształcenie bardzo często nie 
odpowiadało zapotrzebowaniu pracodawców. W czasach głębokiego bezrobocia, 
sięgającego 20%, nie byli w stanie zdobyć podczas studiów praktyki zawodowej, 
w rezultacie wytworzyła się nowa grupa społeczna nazywana prekariatem.

Słowo prekariat pochodzi z połączenia angielskiego słowa precarious, czyli 
‘niepewny’, z wprowadzonym przez Karola Marksa słowem proletariat, określa-
jącym klasę społeczną nieposiadającą środków produkcji. Do współczesnej lite-
ratury określenie to wprowadził Guy Standing, brytyjski ekonomista, profesor 
Uniwersytetu Londyńskiego, twórca organizacji pozarządowej Basic Income Earth 
Network, promującej prawo do bezwarunkowego dochodu podstawowego. Mianem 
prekariatu określił on osoby wyzyskiwane w gospodarce usługowej, zatrudnione na 
niepewnych umowach, za płacę tak niepozwalającą się utrzymać, jak i planować 
przyszłości [Standing 2014]. Definicję słowa prekariat możemy także znaleźć 
w słowniku języka polskiego, gdzie jest definiowany jako ‘ogół osób, które nie mają 
stałej pracy i których przyszłość nie jest zabezpieczona pod względem finansowym’ 
[Wielki Słownik Języka Polskiego, dostęp: 27.06.2019].

Pokolenia urodzone w okresie transformacji ustrojowej – tzw. pokolenie Y oraz 
następne tzw. pokolenie Z – zderzyły się z problemem braku stałej pracy, a co za tym 
idzie brakiem stałego wynagrodzenia, utrudnionym dostępem do kredytów, ubezpie-
czeń społecznych, prywatnych polis czy służby zdrowia. Przedstawiciele tego poko-
lenia mają problemy z usamodzielnieniem się zarówno na gruncie zawodowym, jak 
i osobistym. Zmagają się z brakiem dostępu do świadczeń socjalnych oraz niemoż-
nością planowania życia i kariery w dłuższej perspektywie. 

Celem artykułu jest przedstawienie oceny ryzyka wystąpienia w przyszłości wyklu-
czenia emerytalnego u osób zaliczanych do pokolenia Y. Artykuł składa się z pięciu 
części. Cześć pierwszą stanowi wstęp, który zawiera wprowadzenie do artykułu 
oraz opis jego struktury. W części drugiej scharakteryzowano podstawowe pojęcia 
omawiane w artykule. Dokonano również przeglądu literatury naukowej dotyczącej 
zagadnienia wykluczenia emerytalnego, z uwzględnieniem najnowszych prognoz 
demograficznych dla Polski. W kolejnej części przedstawiono użytą w artykule 
metodę oceny ryzyka wystąpienia wykluczenia emerytalnego pokolenia Y. W części 
czwartej zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy. Ostatnią część artykułu 
poświęcono na przedstawienie wniosków oraz wskazań do dyskusji na temat otrzy-
manych wyników.

Ryzyko wykluczenia emerytalnego pokolenia Y
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2. Ryzyko wykluczenia emerytalnego pokolenia Y w literaturze

Problematyka prekariatu i związanego z tą grupą wykluczenia jest przedmiotem 
badań ekonomistów na całym świecie. Prognozy dotyczące pokolenia Y nie pozwa-
lają na zbytni optymizm. Analiza wykluczenia finansowego, jego rodzajów i źródeł 
pozwala na rozpoznanie dużego zagrożenia, że przedstawiciele tego pokolenia będą 
ofiarami tego wykluczenia w różnych jego aspektach, nie tylko na starcie kariery 
zawodowej, ale przez całe życie. Literatura ekonomiczna definiuje wykluczenie 
finansowe jako część wykluczenia społecznego [Szpringer 2009], opisując je jako 
całkowite lub częściowe pozbawienie ludzi dostępu do usług finansowych [Ziemba, 
Świeszczak, Marcinkowska 2014]. Komisja Europejska w 2008 r. zdefiniowała 
wykluczenie finansowe jako proces, w którym obywatele doświadczają utrudnień 
w dostępie do produktów i usług finansowych na głównym rynku, odpowiednich 
w stosunku do ich potrzeb oraz umożliwiających im prowadzenie normalnego 
życia w społeczeństwie [KE 2008]. E. Kempson i C. Wyheley wskazali, że wyklu-
czenie finansowe można rozpatrywać wieloaspektowo. Wyróżnili cztery sytuacje, 
w których mamy do czynienia z wykluczeniem finansowym, a mianowicie [Devlin 
2005]:

wykluczenie ze względu na dostępność usług, gdzie przyczyną może być branża  –
lub niekorzystna dla danej jednostki ocena ryzyka,
wykluczenie ze względu na warunki świadczenia usług finansowych, –
wykluczenie cenowe, spowodowane zbyt wysokimi cenami usług finansowych, –
wykluczenie marketingowe związane z oferowaniem usług finansowych tylko  –
określonym grupom. 

Szczególnym przypadkiem wykluczenia finansowego jest wykluczenie emery-
talne rozumiane jako całkowite lub częściowe pozbawienie środków finansowych 
po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ten rodzaj wykluczenia może mieć przy-
czyny zarówno endogenne, jak i egzogenne. Do przyczyn endogennych zaliczamy 
niechęć do gromadzenia środków zabezpieczających starość, a także nieświadomość 
konieczności zabezpieczenia emerytalnego. Przyczyny egzogenne wynikają z czyn-
ników niezależnych od jednostki. 

Jedną z istotnych przyczyn wykluczenia emerytalnego jest występowanie problemu 
rozbudowanej szarej strefy [Alińska 2011]. Osoby pracujące i nieujawniające całości 
swoich dochodów mają ograniczoną możliwość lokowania środków w instytucjach 
finansowych, takich jak banki czy firmy ubezpieczeniowe. Jednocześnie pozba-
wione są możliwości wpłacania składek ubezpieczeniowych do powszechnego 
systemu ubezpieczeń społecznych w wysokości pozwalającej na przyszłe zabezpie-
czenie emerytalne. 

Oszacowanie rozmiaru szarej strefy w Polsce jest dla badaczy problematyczne. 
F. Schneider i D.H. Enste [2000] w badaniach obejmujących lata 1999–2009 wyzna-
czyli średni poziom szarej strefy w Polsce na 26,4% PKB, natomiast Konfederacja 
Lewiatan w badaniach z 2012 r. oszacowała wielkość szarej strefy na około 33% 
[Bąk-Gradowska 2014]. Inne, mniejsze badania [Kondzielnik 2017] wskazywały 
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jeszcze większe, bo sięgające 48%, rozmiary nieprawidłowości w wykazywaniu 
wynagrodzeń pracowniczych. Główny Urząd Statystyczny w badaniach przepro-
wadzonych w latach 2010–2013 oszacował rozmiary szarej strefy między 12,6% 
a 14,5% [Fundowicz et al., 2016]. Tak duże rozbieżności między poszczególnymi 
badaniami mogą wynikać zarówno ze złożoności problematyki szarej strefy, jak 
i z trudności w pozyskiwaniu danych do badań. Ostrożnościowe przyjęcie choćby 
najniższej z wartości i tak pokazuje dużą dysproporcję pomiędzy deklarowanymi, 
opodatkowanymi dochodami a rzeczywistymi kwotami, które mają do dyspozycji 
jednostki. 

Kolejnym aspektem wpływającym na możliwe przyszłe wykluczenie emery-
talne pokolenia Y jest zmniejszona w stosunku do starszych pokoleń liczba lat 
składkowych w ubezpieczeniach powszechnych. Pokolenie urodzone w latach 80. 
XX wieku po ukończeniu edukacji doświadczyło kryzysu na rynku pracy, wywoła-
nego transformacjami społeczno-gospodarczymi związanymi z akcesem Polski do 
Unii Europejskiej. Na początku 2000 r., kiedy pierwsi przedstawiciele pokolenia Y 
wstępowali na rynek pracy, panowało 20-procentowe bezrobocie [Lewandowski, 
Magda 2018]. Działania pracodawców na rynku pracy wpłynęły na ograniczenie 
wydatków związanych z zatrudnieniem – kosztem nieodprowadzanych składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a co za tym idzie kosztem przyszłych 
emerytur. 

Po reformach z 1999 r. system ubezpieczeń emerytalnych z systemu zdefiniowa-
nego świadczenia stał się systemem o zdefiniowanej składce. Reforma doprowadziła 
do zmniejszenia roli państwa w zabezpieczeniu dochodów przyszłych emerytów 
[Dragan 2011] na rzecz ubezpieczeń kapitałowych i Otwartych Funduszy Emery-
talnych (OFE). Założenia reformy emerytalnej z sierpnia 1999 r. zostały poważnie 
zmienione w lutym 2014 r., gdy zdecydowano o przeniesieniu części składek zapisa-
nych na kontach OFE na indywidualne konta składkowe w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. Takie działania, jakkolwiek usprawiedliwione potrzebą poprawy stanu 
finansów publicznych, spowodowały osłabienie prywatnego sektora emerytalnego 
oraz przejęcie przez państwo ciężaru zabezpieczenia emerytalnego. 

Starzenie demograficzne rodzi kolejne konsekwencje, które z biegiem lat mogą 
wpłynąć na wysokość świadczeń pobieranych z powszechnego systemu emerytal-
nego. E. Sobolewska-Poniedziałek [2017] zauważa, że aktualny kierunek przemian 
demograficznych jest oczywistym zagrożeniem, w szczególności w obszarze 
finansów publicznych czy systemu emerytalnego. Prognozy demograficzne prze-
widują znaczny przyrost liczby ludności w wieku powyżej 65. roku życia. Obecnie 
co piąty mieszkaniec UE jest zaliczany do tejże grupy wiekowej, a według prognoz 
na 2050 r. udział osób 65+ w społeczeństwie sięgnie prawie 30%. W przypadku 
Polski prognozowany jest szybszy proces starzenia się społeczeństwa niż średnia 
w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Według prognoz Banku Światowego 
w 2050 r. udział mieszkańców powyżej 65. roku życia w ogólnej liczbie miesz-
kańców w Polsce przekroczy jedną trzecią społeczeństwa i osiągnie odsetek 31,3% 
[Bank Światowy 2017]. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego są jeszcze 
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bardziej pesymistyczne i przewidują udział tej kategorii wiekowej w wymiarze 
niespełna 33% [GUS 2015]. Obok wymienionych czynników demograficznych 
kolejnym negatywnie wpływającym na wysokość przyszłych emerytur może być 
średnia długość aktywności zawodowej Polaków. Choć różnica pomiędzy długością 
trwania aktywności zawodowej Polaków i mieszkańców UE ulega stałemu zmniej-
szaniu, to wciąż pozostajemy narodem najkrócej aktywnym zawodowo wśród miesz-
kańców krajów Unii Europejskiej [Kryńska 2006]. Niekorzystne z punktu widzenia 
systemu emerytalnego zmiany demograficzne, takie jak brak zastępowalności 
pokoleń i ciągłe wydłużanie się średniego dalszego trwania życia w połączeniu ze 
skróceniem okresu zatrudnienia, mogą doprowadzić do niewypłacalności systemu 
emerytalnego opartego o obecne założenia lub – co bardziej prawdopodobne – do 
wypłaty świadczeń na poziomie progu egzystencji.

3. Metoda badania

Do opisu ryzyka związanego z wykluczeniem emerytalnym pokolenia Y zasto-
sowano metodę Risk Score – wskaźnikową, jakościową metodę oceny ryzyka, 
opracowaną w latach 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych przez G.F. Kinneya 
i A.D. Wirutha. Metoda Risk Score jest uniwersalnym narzędziem pozwalającym 
szacować ryzyko zarówno zdarzeń rzadkich o katastrofalnych skutkach, jak 
i zdarzeń powszechnych o niewielkich skutkach [Smolarkiewicz 2000]. Metodę tę 
stosują specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do oceny ryzyka zawo-
dowego. Znalazła ona także zastosowanie w artykułach naukowych z dziedziny 
medycyny. W literaturze ekonomicznej jest natomiast mało rozpowszechniona, 
prawdopodobnie ze względu na niemożność dokładnego wyznaczenia ryzyka zwią-
zanego z danym czynnikiem. Niemniej jednak z uwagi na powszechnie podkreślane 
znacznie edukacji ekonomicznej w celu wyeliminowania lub ograniczania wyklu-
czenia finansowego [Kurowski, Laskowska 2016] analiza ryzyka wykluczenia 
emerytalnego przy zastosowaniu metody Risk Score wydaje się słusznym wyborem 
kompromisowym. Takie podejście może przyczynić się nie tylko do naukowej 
analizy zjawiska, ale także dzięki swojej prostocie i powszechności odgrywać rolę 
edukacyjną. 

Celem oceny ryzyka wykluczenia emerytalnego pokolenia Y jest:
1) rozpoznanie zagrożeń oraz oszacowanie ryzyka wystąpienia wykluczenia eme-

rytalnego,
2) ustalenie działań zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia tego ry-

zyka,
3) zaproponowanie działań zmierzających do ciągłej poprawy przyszłych warun-

ków emerytalnych, 
4) zapoznanie zainteresowanych grup z zagrożeniami i ryzykiem wykluczenia 

emerytalnego.
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Opracowaną poniżej ocenę ryzyka wystąpienia wykluczenia emerytalnego poko-
lenia Y przy zastosowaniu metody Risk Score poprzedzają następujące założenia:

Pokolenie Y to osoby urodzone w Polsce w latach 1980–1990. Przy założeniu  –
wejścia na rynek pracy w wieku 24,9 lat [Sedlak & Sedlak 2017] osoby te mogą 
mieć za sobą przeciętnie od około 3 do 13 składkowych lat pracy (dane na 
2018 r.).
Przewidywany wiek przejścia na emeryturę to 60 lat dla kobiet i 65 dla  –
mężczyzn.
Dla celów badawczych przyjmuje się wskaźniki obrazujące relacje przeciętnej  –
miesięcznej emerytury brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 
do przeciętnego dochodu uzyskiwanego w okresie aktywności zawodowej.
Za GUS [2012]: „Minimum egzystencji – kwota ustalana każdego roku  –
przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie normatywnego 
modelu zaspokajania potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie 
przyjmującego postać »koszyków«, określonych ilościowo i wartościowo 
dla poszczególnych grup potrzeb. Minimum egzystencji wyznacza poziom 
zaspokojenia potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia 
oraz rozwoju psychofizycznego człowieka. Znajdują się w nim wyłącznie dobra 
służące zaspokajaniu potrzeb egzystencjalnych (żywność, odzież i obuwie, 
mieszkanie, ochrona zdrowia i higiena)”.
Za GUS [2012]: „Minimum socjalne – kwota ustalana każdego roku przez Instytut  –
Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie normatywnego modelu zaspokajania 
potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie przyjmującego postać 
»koszyków«, określonych ilościowo i wartościowo dla poszczególnych grup 
potrzeb. Minimum socjalne jest modelem zaspokajania potrzeb na niskim 
poziomie, ale jeszcze wystarczającym dla zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych i niezagrażającym biologicznemu i psycho-fizycznemu rozwojowi 
człowieka. Przy określaniu minimum socjalnego szczególny nacisk kładzie 
się na możliwość utrzymywania więzi społecznych, dlatego też »koszyk« ten 
obejmuje nie tylko zakup żywności, odzieży i obuwia, środki na utrzymanie 
mieszkania, ochronę zdrowia czy higienę, ale też wydatki umożliwiające 
wykonywanie pracy (transport lokalny i łączność), kształcenie i wychowanie 
dzieci, utrzymywanie więzi rodzinnych, kontaktów towarzyskich i minimalne 
uczestniczenie w kulturze”.

Na postawie dokonanego w części drugiej niniejszego artykułu przeglądu litera-
tury w tabeli 1 zdefiniowano zagrożenia mające wpływ na wykluczenie emerytalne 
pokolenia Y, określono ich zakresy ekstremalne oraz określono niektóre źródła ich 
pochodzenia.

Ryzyko wykluczenia emerytalnego pokolenia Y
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Tabela 1. Zagrożenia (czynniki ryzyka) mające wpływ na wykluczenie emerytalne 

Zagrożenia
Zakresy ekstremalne

Wybrane źródła zagrożenia
maksymalny minimalny

Praca w szarej 
strefie

cały okres aktyw-
ności zawodowej 
w szarej strefie

brak okresów pracy 
w szarej strefie

nieodpowiednie regulacje państwowe� 
niska świadomość ubezpieczeniowa� 

Liczba składko-
wych lat pracy

brak uprawnień 
emerytalnych*

powyżej 40 składko-
wych lat pracy

niewłaściwa polityka prorodzinna państwa� 
niska świadomość ubezpieczeniowa� 

Brak dochodu 
pochodzącego 

spoza powszech-
nego systemu 
ubezpieczeń 
społecznych

brak jakiegokol-
wiek zgromadzo-

nego kapitału

posiadanie zarówno 
oszczędności, jak 
i nieruchomości 

o wartości pozwala-
jącej na samodzielne 

utrzymanie się

niski dochód rozporządzalny� 
przeświadczenie o istotnej roli państwa � 
w zabezpieczeniu emerytalnym
przełożenie odpowiedzialności za wspar-� 
cie w wieku poprodukcyjnym na rodzinę 
aktywną zawodowo

Demografia
postępujący 

spadek zastępo-
walności pokoleń

zahamowanie 
i zmiana niekorzyst-

nych czynników 
demograficznych

niewłaściwa polityka prorodzinna państwa� 
światowe trendy demograficzne� 
zmiana klasycznego modelu rodziny� 

Źródło: opracowanie własne.
Uwaga: * – poniżej 20 oskładkowanych lat pracy dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Zgodnie z zastosowaną metodą poziom ryzyka określa się jako iloczyn trzech 
parametrów:

R = S *  E * P
gdzie: S – możliwe następstwa zagrożenia, E – ekspozycja na zagrożenie, P – praw-
dopodobieństwo wystąpienia zdarzenia. 

Na potrzeby przedmiotowego badania dokonano adaptacji oryginalnego wzoru 
metody Risk Score, co pozostało bez wpływu na wysokość współczynników. 
W tabeli 2 podano wartości współczynnika S oraz wynikające z nich straty.
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Tabela 2. Wartości współczynnika S (możliwe następstwa zagrożenia)

Wartość 
S

Szacowane 
straty

Straty
niematerialne

Straty
materialne

100 poważna 
katastrofa

brak możliwości samo-
dzielnej egzystencji / brak 

wsparcia rodziny

dochód rozporządzalny na poziomie minimum 
egzystencji

40 katastrofa
egzystencja możliwa 

jedynie dzięki wsparciu 
bliskich

dochód rozporządzalny na poziomie minimum 
socjalnego

15 bardzo
duże

znaczne obniżenie stan-
dardu dotychczasowego 

życia

dochód rozporządzalny zawierający się pomiędzy 
minimum socjalnym a 30% przeciętnego dochodu 
uzyskiwanego w okresie aktywności zawodowej

7 duże
odczuwalne obniżenie 

standardu dotychczasowego 
życia

dochód rozporządzalny zawierający się pomiędzy 
30% a 60% przeciętnego dochodu uzyskiwanego 
w okresie aktywności zawodowej

3 średnie
nieznaczne obniżenie 

standardu dotychczasowego 
życia

dochód rozporządzalny powyżej 60% przeciętnego 
dochodu uzyskiwanego w okresie aktywności 
zawodowej

1 małe

brak znaczącego wpływu 
przejścia na emeryturę na 
dotychczasowy standard 

życia

dochód rozporządzalny powyżej 60% przeciętnego 
dochodu uzyskiwanego w okresie aktywności 
zawodowej oraz posiadanie zgromadzonego kapitału 
w pozaemerytalnych formach oszczędzania

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 3 scharakteryzowano wartości współczynnika E mówiącego o ekspozycji 
na ryzyko wykluczenia emerytalnego. 

Tabela 3. Wartości współczynnika E (ekspozycja na zagrożenie)

Wartość E Charakterystyka ekspozycji na zagrożenie

10 Powyżej 60% czasu aktywności zawodowej 

6 Do 60% czasu aktywności zawodowej 

3 Do 40% czasu aktywności zawodowej 

2 Do 30% czasu aktywności zawodowej 

1 Do 20% czasu aktywności zawodowej 

0,5 Minimalny okres ekspozycji na zagrożenie lub jego brak

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnim z szacowanych współczynników w metodzie Risk Score jest prawdopodo-
bieństwo zaistnienia wykluczenia emerytalnego wśród urodzonych w latach 80. i 90. 
XX wieku. W tabeli 4 scharakteryzowano przyjęte wartości prawdopodobieństwa P.

Ryzyko wykluczenia emerytalnego pokolenia Y
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Tabela 4. Charakterystyka współczynnika P (prawdopodobieństwo wystąpienia 
zdarzenia)

Wartość P Charakterystyka Szansa (w %)

10 bardzo prawdopodobne 50

6 całkiem możliwe 10

3 praktycznie możliwe 1

1 mało prawdopodobne, choć możliwe 0,1

0,5 tylko sporadycznie możliwe 0,01

0,2 możliwe do pomyślenia 0,001

0,1 tylko teoretycznie możliwe 0,0001

Źródło: pip.gov.pl.

Po określeniu wskaźnika ryzyka wyrażonego iloczynem parametrów S, E, P przy-
stępuje się do wartościowania ryzyka, zawsze oddzielnie dla każdego zagrożenia. 
Szacowanie przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Wartość ryzyka

Wartość Kategoria Działania zapobiegawcze

Co najwyżej 20 akceptowalne wskazana kontrola

Co najwyżej 70 małe potrzebna kontrola

Co najwyżej 200 istotne potrzebne zmniejszenie ryzyka

Co najwyżej 400 duże potrzebne natychmiastowe zmniejszenie ryzyka

Powyżej 400 bardzo duże konieczna gruntowna przebudowa systemu

Źródło: pip.gov.pl.

4. Identyfikacja ryzyka wykluczenia emerytalnego
oraz sposoby jego zapobiegania i ograniczania

Poniżej dokonano szacowania ryzyka wykluczenia emerytalnego ze względu na 
zdefiniowane czynniki ryzyka.

Zagrożenie pracą w szarej strefie:
Wskaźnik � S – Ze względu na pracę w szarej strefie dochód rozporządzany po 
przejściu na emeryturę może w najbardziej korzystnym przypadku zawrzeć się 
pomiędzy minimum socjalnym a 30% przeciętnego dochodu uzyskiwanego 
w okresie aktywności zawodowej. W związku z powyższym zgodnie z tabelą 2 
wartość S = 15.
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Wskaźnik � E – Ze względu na wiek badanej grupy (osoby pomiędzy 30. i 40. 
rokiem życia) założono, że osoby te w okresie swojej aktywności zawodowej 
przez około 1/3 okresu zatrudnienia będą narażone na zagrożenie pracą w szarej 
strefie, stąd do szacowania ryzyka wskaźnik E przyjmuje wartość E = 3.
Wskaźnik � P – Prawdopodobieństwo powyższego przyjmujemy jako całkiem 
możliwe, stąd wartość P = 6.
R�  = S x E x P, stąd 15 x 3 x 6 = 270. Z powyższego wynika, że ryzyko wyklu-
czenia emerytalnego ze względu na zagrożenie pracą w szarej strefie mierzone 
metodą Risk Score można określić jako duże.

Liczba składkowych lat pracy:
Pomimo powszechności tzw. umów cywilnoprawnych, w szczególności umów � 
o dzieło, przyjmujemy, że większość przedstawicieli dzisiejszych 30- i 40-latków 
zgromadzi wymagany ustawą minimalny okres składkowy uprawniający do do-
płaty do emerytury minimalnej, tj. 20 lat pracy dla kobiet i 25 dla mężczyzn. 
Niemniej jednak prognozuje się, że emerytura większości nie przekroczy 30% 
ostatniego dochodu w okresie aktywności zawodowej [ZUS 2016]. Stąd do sza-
cowania ryzyka przyjmujemy wartości: S = 15, E = 3 oraz P = 3.
R�  = 135. Ryzyko wykluczenia emerytalnego ze względu na narażenie nieskład-
kowymi latami pracy można określić jako istotne.

Brak dochodu pochodzącego spoza powszechnego systemu ubezpieczeń 
społecznych:

Do wyznaczenia wartości współczynników S, E, P posłużono się raportem opubli-
kowanym przez Narodowy Bank Polski Sytuacja finansowa sektora gospodarstw 
domowych w I kw. 2017 r. [NBP 2017] oraz badaniem CBOS nr 127/2017 Sytuacja 
finansowa gospodarstw domowych [CBOS 2017]. Z publikacji tych wynika, że 49% 
Polaków ma oszczędności oraz że trend jest wzrostowy. Oszczędności większości 
(połowy spośród deklarujących aktywa) gospodarstw domowych pozwalają przeżyć 
od 2 do 6 miesięcy, stąd nie stanowią one zabezpieczenia emerytalnego. Uogól-
niając dane z populacji na badaną grupę Polaków w wieku 30–40 lat, nie popeł-
nimy znacznego przeszacowania w dół. W związku z powyższym przyjęto wartości 
współczynników: 

S�  – Oszczędności nie będą miały wpływu na wysokość świadczenia emerytalne-
go dla większości pobierających emeryturę. Przy założeniu, że większość obec-
nych 30- i 40-latków będzie otrzymywała minimalną emeryturę, będą to kwo-
ty pomiędzy minimum socjalnym a 30% przeciętnego dochodu uzyskiwanego 
w okresie aktywności zawodowej, stąd wartość S = 15.
E�  – Dla szacowania wartości tego składnika przyjęto, że badana grupa nie bę-
dzie gromadziła oszczędności emerytalnych poza systemem państwowym przez 
większość lat aktywności zawodowej, niemniej jednak nie do zlekceważenia jest 
obecny trend wzrostowy, stąd wartość E = 6.
P�  – Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych okoliczności, tj. nieposiada-
nia istotnych oszczędności pozwalających na zabezpieczenie standardu życia na 

Ryzyko wykluczenia emerytalnego pokolenia Y



96

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 31 (1/2019)

emeryturze, określamy jako powyżej 50%, czyli bardzo prawdopodobne, stąd 
przyjmujemy, że wartość P = 10.
R�  = 900. Ryzyko wykluczenia emerytalnego ze względu na brak kapitału groma-
dzonego poza systemem emerytalnym określamy jako bardzo duże. 

Czynniki demograficzne:
Czynniki demograficzne będą miały strategiczne znaczenie dla przetrwania 

obecnego systemu zabezpieczenia emerytalnego. Na wykresie 1 przedstawiono 
zagrożenie wynikające ze zmniejszenia się liczebności grupy osób w wieku produk-
cyjnym w stosunku do tych w wieku poprodukcyjnym.

Wykres 1. Prognoza liczby ludności Polski do 2060 r. według grup wiekowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [ONZ 2017].

Na podstawie raportu Głównego Urzędu Statystycznego Sytuacja demograficzna 
Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność [GUS 2018] można ocenić, że sytuacja 
demograficzna Polski jest trudna, a żadna z dotychczasowych interwencji państwa 
nie przyniosła oczekiwanych efektów pozwalających zaobserwować zahamowanie 
niekorzystnych trendów. Na podstawie danych zebranych przez GUS [2018] dzietność 
w Polsce w 2016 r. wynosiła 1,32 i wskaźnik ten należy do najniższych w Europie. 
Powyższe pozwala oszacować ryzyko wynikające z czynników demograficznych.

S�  – Zakładamy, że pomimo koniecznych interwencji państwowych służących 
utrzymaniu aktualnego systemu emerytalnego dochód rozporządzalny więk-
szości przyszłych emerytów będących dziś 30- i 40-latkami będzie się zawie-
rał pomiędzy minimum socjalnym a 30% przeciętnego dochodu uzyskiwanego 
w okresie aktywności zawodowej. Stąd do szacowania przyjmujemy wartość 
S = 15.
E�  – Ze względu na powstałą już lukę pokoleniową oraz brak jakiegokolwiek 
trendu zmieniającego tendencję okres ekspozycji na zagrożenie należy szacować 
jako powyżej 60% czasu aktywności zawodowej. Stąd do szacowania ryzyka 
wynikającego z trendów demograficznych przyjmujemy wartość E = 10.
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P�  – Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego należy przyjąć jako całkiem 
możliwe, stąd wartość P = 10.
R�  = 1500. Ryzyko wykluczenia emerytalnego ze względu na czynniki demogra-
ficzne określamy jako bardzo duże. 

5. Podsumowanie i dyskusja

Wykluczenie emerytalne pokolenia Polaków urodzonego w latach 80. i 90. XX 
wieku wydaje się być jednym z największych wyzwań dla ekonomistów zajmu-
jących się zabezpieczeniem społecznym. Pierwszy raz w historii wykluczenie to 
może objąć tak dużą grupę Polaków. Kryzys związany z transformacją oraz nieko-
rzystne czynniki demograficzne (wydłużanie się życia ludzi przy jednoczesnym 
spadku liczby urodzeń) mogą negatywnie wpłynąć na zabezpieczenie emerytalne 
pokolenia Y.

Otrzymane wysokie wartości ryzyka wskazują na potrzebę ogólnonarodowej 
dyskusji na temat prawdopodobnego wykluczenia emerytalnego pokolenia Y oraz 
konieczność podjęcia niezbędnych działań w celu jego ograniczenia. Działania 
proponowane przez ekonomistów powinny skupić się nie tylko na rozwiązaniach 
natury prawnej, ale także na krzewieniu wiedzy z dziedziny finansów i budowaniu 
zaufania do kapitałowego systemu ubezpieczeń emerytalnych. Konieczna będzie 
reforma prawa pracy poprzez uregulowanie kwestii zatrudnienia terminowego 
i samozatrudnienia. Wartą przemyślenia wydaje się też podnoszona od niedawna 
w dyskusjach naukowych kwestia emerytury obywatelskiej. 

Na gruncie zarządzania w kontekście zagrożenia wykluczeniem emerytalnym 
ważną dziedziną staje się zarządzanie różnorodnością, w szczególności wiekiem. 
Polega ono na realizacji działań pozwalających na bardziej racjonalne i efektywne 
zagospodarowanie pracowników w przedsiębiorstwach dzięki uwzględnieniu 
potrzeb i możliwości osób w różnym wieku [Liwiński, Sztanderska 2010].

Przyjęta metoda badawcza nie jest wolna od ograniczeń. Chociaż charakterystyki 
poszczególnych współczynników zostały ukształtowane z zachowaniem zasady 
ostrożności i w oparciu o dokonany przegląd literatury, mogą stanowić przedmiot 
dyskusji wśród ekonomistów. Należy jednak podkreślić, że przyjęte podejście 
sprawdza się jako metoda obrazowego zasygnalizowania zjawiska, jakim jest ryzyko 
wystąpienia wykluczenia emerytalnego pokolenia Y, co umożliwia spełnienie zało-
żonych przez autorki badania funkcji informacyjnej i edukacyjnej. 
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Risk of the retirement exclusion of the generation Y
Abstract. The main purpose of the article is to present a risk assessment of the retirement 
exclusion of people born in the eighties and nineties of the twentieth century. This generation 
is the first in history to be particularly vulnerable to this type of exclusion. The article 
consists of five parts and resembles a form of occupational risk assessment card drawn up for 
Occupational Health and Safety. The first part defines financial exclusion and describes 
research theme. In the second part of the article there has been made a literature review 
in the area of financial exclusion including retirement exclusion. The third part discusses 
the methodology of the research. The fourth part has been entirely devoted to the identification 
of the risk of retirement exclusion of generation Y and ways of its prevention and limitation. 
The last part of the article contains conclusions and recommendations for further research 
on identifying and preventing the risk of retirement exclusion. Four risks of retirement 
exclusion have been defined: 1) work in the gray zone, 2) the number of contributory years, 
3) no income from other sources than social security, 4) demography. Obtained high-risk 
values indicate the need for a nationwide discussion on the future retirement of generation Y 
and undertaking indispensable actions to limit the risk.

Keywords: financial exclusion, generation Y, retirement system, retirement exclusion.
JEL Codes: G20, G29.
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Streszczenie. Obecnie osoby mające trudności w korzystaniu z usług finansowych, oszczę-
dzaniu, dostępie do konta bankowego i przelewów są w pewnym stopniu również wyeli-
minowane z użytkowania wielu dóbr kultury. Większość dystrybutorów tego rodzaju dóbr 
wymaga od klientów dokonywania zarówno zakupów, jak i płatności on-line przy użyciu 
narzędzi bankowości internetowej. Podstawowym celem artykułu jest analiza wpływu 
zjawiska wykluczenia finansowego na wykluczenie z korzystania z dóbr kultury oraz zapro-
ponowanie rozwiązań zmniejszających poziom wykluczenia z dostępu do kultury w Polsce. 
Analizy dokonano na podstawie danych zawartych między innymi w raportach publiko-
wanych przez Bank Światowy, Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) i Główny Urząd 
Statystyczny. W pierwszej części pracy skupiono się na przedstawieniu zależności pomiędzy 
wykluczeniem finansowym a wykluczeniem z dostępu do dóbr kultury. W drugiej części 
artykułu dokonano analizy ogólnej dostępności dóbr kultury w kontekście wykluczenia 
finansowego. W podsumowaniu wskazano działania mające na celu zmniejszenie poziomu 
wykluczenia części społeczeństwa z dostępu do dóbr kultury.

Słowa kluczowe: oszczędności, wydatki gospodarstw domowych, wykluczenie finansowe, 
wykluczenie z dóbr kultury.
Kody JEL: G21, H41, D15.

1. Wstęp

W dobie globalizacji, rozwoju technologicznych środków komunikacji i przetwa-
rzania informacji współczesne społeczeństwo charakteryzuje dynamiczna zmien-
ność wszystkich sfer życia. Rozwój wiedzy naukowej, powszechność edukacji czy 
swobodne korzystanie z informacji wpływają bezpośrednio na poprawę jakości 
życia oraz większą dostępność do dóbr zarówno materialnych, jak i dóbr kultury. 
Jednak zmiany w społeczeństwie oddziałują na obywateli nie tylko pozytywne, 
lecz również negatywnie, między innymi: zakłócają stabilność życia, osłabiają 
1 Kontakt z autorką: Małgorzata Grząba (ORCID: 0000-0002-6443-8613), Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, Katedra Finansów Publicznych, ul. 1 Maja 47, 40-287 Katowice, e-mail: malgorzata.
grzaba@ue.katowice.pl.
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zdolność do antycypowania przyszłych trendów rozwojowych, powodują ekspansję 
ryzyka, co w efekcie przynosi indywidualizację i osamotnienie, masowe bezrobocie, 
wykształcenie bez zatrudnienia, a nawet zmiany relacji między płciami [Rokicka 
2013, s. 3].

Negatywne skutki postępu cywilizacyjnego przyczyniają się do wykluczenia 
jednostek, które chciałyby brać czynny udział w działaniach podejmowanych przez 
innych obywateli, lecz z różnych powodów nie mogą – ze względu na ograniczony 
dostęp do środków i zasobów. Pozycja społeczna i finansowa umożliwia niektórym 
jednostkom korzystanie z wielu dóbr dostarczanych przez rynek, podczas gdy inne 
osoby zostają systemowo pozbawione dostępu do nich.

Przeciwdziałaniem negatywnym efektom na rynku, takim jak wykluczenie, 
oraz pomaganiem w nadążaniu za zmianami cywilizacyjnymi i technologicznymi 
powinno zajmować się państwo, ponieważ ma prawo do edukowania społeczeństwa 
oraz odpowiednie narzędzia pozwalające tak na ustanawianie standardów i przyczy-
nianie się do zmniejszania dysproporcji pomiędzy mieszkańcami kraju, jak i jedno-
cześnie hamowanie negatywnych efektów rynkowych.

Podstawowym celem artykułu jest analiza wpływu zjawiska wykluczenia finanso-
wego na wykluczenie z korzystania z dóbr kultury oraz zaproponowanie rozwiązań 
zmniejszających poziom wykluczenia z kultury w Polsce. Analizy dokonano na 
podstawie danych zawartych między innymi w raportach publikowanych przez Bank 
Światowy, Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) i Główny Urząd Statystyczny. 
Obecnie osoby mające trudności w korzystaniu z usług finansowych, oszczędzaniu, 
dostępie do konta bankowego i przelewów są w pewnym stopniu również wyelimi-
nowane z użytkowania wielu dóbr kultury. Większość dystrybutorów tego rodzaju 
dóbr wymaga od klientów dokonywania zarówno zakupów, jak i płatności on-line 
przy użyciu narzędzi bankowości internetowej. W pierwszej części pracy skupiono 
się na przedstawieniu związku pomiędzy wykluczeniem finansowym a wyklucze-
niem z dostępu do dóbr kultury. W drugiej części artykułu dokonano analizy ogólnej 
dostępności dóbr kultury w kontekście wykluczenia finansowego. W podsumowaniu 
wskazano działania mające na celu zmniejszenie poziomu wykluczenia części społe-
czeństwa z dostępu do dóbr kultury.

2. Związek pomiędzy wykluczeniem z dostępu do dóbr kultury
a wykluczeniem finansowym

Postęp naukowo-technologiczny oraz dynamiczna zmienność wszystkich sfer 
życia przekładają się na jakość życia jednostek oraz dostępność dóbr materialnych 
i dóbr kultury. Pomimo wzbogacania się całego społeczeństwa nadal często wystę-
pują dysproporcje pomiędzy dochodami jednostek zamożnych a osób biednych 
o niskich zarobkach lub nieposiadających stałego źródła dochodów. Ze względu na 
ograniczone środki finansowe wiele osób nie może sobie pozwolić na zakup dóbr 
zaspokajających potrzeby wyższego rzędu, takie jak: potrzeby społeczne, indywi-
dualne, poznawcze, estetyczne, samorealizacji itd., poprzestając jedynie na reali-
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zacji potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa. Poniżej ukazano hierarchię potrzeb 
w modelu opracowanym przez A. Maslowa (schemat 1).

Schemat 1. Piramida potrzeb A. Maslowa

Źródło: opracowanie na podstawie [Maslow 2009].

Potrzeby ludzkie o charakterze obiektywnym i subiektywnym oraz ich realizacja 
poprzez korzystanie z wielu dóbr to przejaw związku człowieka z otoczeniem. Przy-
kładem potrzeb subiektywnych są potrzeby kulturalne, będące wyrazem zależności 
człowieka od wytworów kultury materialnej, ale także wytworów kultury duchowej. 
Potrzeby subiektywne kształtowane są w procesie socjalizacji przez wiele czyn-
ników, między innymi: otoczenie, poziom życia, kontakty z ludźmi z różnych środo-
wisk, miejsce zamieszkania, poglądy. Często osoby o jednorodnych upodobaniach 
często mają całkowicie odmienne potrzeby związane z kulturą czy sztuką [WOK 
„Hutnik” 2009].

Potrzeby kulturalne to potrzeby wyższego rzędu pojawiające się z reguły 
w późniejszej fazie rozwoju, stanowiące ważny element w procesie kształtowania 
osobowości człowieka i w efekcie prowadzące do pożądanych subiektywnych 
skutków. Człowiek realizuje je poprzez fizyczny kontakt z materialnymi nośnikami 
treści i wartości kulturalnych, dodatkowo uczestnicząc w działalności placówek, 
instytucji i obiektów kulturalnych. Każda potrzeba wyższego rzędu uwarunkowana 
jest wcześniejszym zaspokojeniem potrzeb niższego rzędu. Jeżeli jednostka posiada 
ograniczone środki na zakup dóbr podstawowych, nie jest w stanie sfinansować dóbr 
kulturalnych [Maslow 2009, s. 62–76], tym samym jest w pewnym stopniu wyklu-
czona z dostępu do dóbr kultury. Obecnie brak dostępu do szeroko rozumianych 
dóbr kultury realizujących potrzeby indywidualne, społeczne, poznawcze czy samo-
realizacji jest jedną z form wykluczenia społecznego [Levitas et al. 2012].

M. Grząba
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Wykluczenie społeczne jako zjawisko socjologiczne pojawiło się w literaturze 
na początku lat 60. ubiegłego stulecia. Początkowo dotyczyło kontekstów gospo-
darczych i politycznych. Na gruncie wielu teorii wykształciła się ogólna definicja 
wykluczenia społecznego – sytuacji, w której dana jednostka będąca członkiem 
społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach pozostałych obywa-
teli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych 
przekonań, ale znajduje się poza kontrolą wykluczonej jednostki [Giddens 2004, 
s. 45]. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym i w praktyce 
oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym i kultu-
ralnym – w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczeń praw 
społecznych oraz deprywacji potrzeb [Levitas et al. 2012].

Wraz z rozwojem gospodarczym i technologicznym zagadnienie wykluczenia 
społecznego podlegało wielu przeobrażeniom i akcentowane były różnorodne 
konteksty. Usystematyzowaniem tematyki zajął się R. Szarfenberg, który wyróżnił 
cztery podstawowe nurty. Pierwszy nurt rozpatruje wykluczenie społeczne w kontek-
ście problematyki uczestnictwa, definiowanej jako niezdolność do partycypacji 
w życiu politycznym, gospodarczym czy kulturalnym. Drugi nurt koncentruje się 
wokół aspektów dotyczących praw społecznych obywateli w obszarze socjalno-
bytowym. Trzeci nurt skupia się przede wszystkim na dostępności koniecznych 
zasobów społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych. Ostatni wyróżniony nurt 
łączy zjawisko wykluczenia społecznego z deprywacją w znaczeniu zarówno obiek-
tywnym, dotyczącym ograniczeń materialnych, jak i subiektywnym, utożsamionym 
z poczuciem niższości niektórych jednostek [Szarfenberg 2010, s. 132–133].

Każdy z wymienionych nurtów definiuje zjawisko wykluczenia społecznego 
poprzez kilka charakterystycznych cech, takich jak: zmniejszona liczba praw 
i wyborów oraz zwiększona liczba obowiązków czy ograniczeń; niewielkie możli-
wości zawodowe; niższa pozycja ekonomiczna; dyskryminacja prawna, eduka-
cyjna, rekreacyjna itd.; wyższy stopień narażenia na skutki społecznych kryzysów 
i nacisków; naznaczenie społeczne; pozbawienie władzy oraz dostępu do podejmo-
wania decyzji; inne praktyki dyskryminujące [Mahler 1993, s. 193].

Stopień wykluczenia można redukować poprzez procesy i działania ukierunkowane 
na tzw. inkluzję społeczną. Włączenie społeczne to posiadanie realnej możliwości 
partycypacji w życiu społecznym poprzez kontakt z innymi ludźmi, zawieranie przy-
jaźni i znajomości, zdobywanie szacunku, podejmowanie pracy oraz samodzielne 
utrzymywanie się, ponadto pełnienie istotnych ról społecznych [Kłosowski 2011, 
s. 82].

Wykluczenie społeczne oznacza również ograniczenie lub brak partycypacji 
jednostek lub grup społecznych w istotnych obszarach życia społecznego, związa-
nych z uczestnictwem w relacjach rodzinnych, sąsiedzkich czy koleżeńskich, pracy, 
konsumpcji, edukacji, a ponadto w wydarzeniach kulturalnych czy oświatowych 
[Nalaskowski 2007, s. 25; Golinowska et al. 2008, s. 125–134]. Tym samym osoby 
wykluczone nie mają dostępu do wielu dóbr, między innymi dóbr kultury, oraz nie 
dysponują możliwościami partycypacji w wydarzeniach kulturalnych organizowa-
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nych przez wiele instytucji. Równocześnie brak dostępu do szeroko rozumianych 
dóbr kultury jest utożsamiany ze zjawiskiem wykluczenia z uczestnictwa w kulturze. 
Zjawisko to charakteryzuje brak dostępu do wytworów kultury i organizowanych 
wydarzeń kulturalnych, które to powinny być dostępne dla wszystkich. Przekłada 
się to bezpośrednio na wykluczenie z możliwości komunikacji oraz wykluczenie 
z integracji społecznej [Centrum Kultury Wrocław-Zachód 2017].

W literaturze przedmiotu występują jedynie nieliczne opracowania naukowe 
poświęcone problematyce wykluczenia kulturalnego, koncentrujące się na instytu-
cjonalnych formach uczestnictwa w kulturze. Głównym obszarem badań pozostają 
kwestie związane z dostępnością kultury, analizowane w ramach trzech podsta-
wowych wymiarów: geograficznego, społecznego i indywidualnego. Pierwszy ze 
wskazywanych wymiarów związany jest z miejscem zamieszkania osób stale prze-
bywających na określonych terenach wiejskich, miejskich lub wiejsko-miejskich 
oraz geograficznego oddalenia tych rejonów od wydarzeń kulturalnych organizo-
wanych w kraju. Kolejny wymiar – społeczny – dotyczy cech wspólnych dla całych 
gospodarstw domowych i zależy przede wszystkim od poziomu zarobków. Trzeci 
wymiar – indywidualny – skupia atrybuty spersonalizowane, właściwe konkretnej 
osobie; są to między innymi: wiek, indywidualne kompetencje oraz niepełnospraw-
ności bezpośrednio utrudniające dostęp do dóbr kultury [Kukołowicz 2016, s. 104].

 Również bariery czasowe, przestrzenne (związane z odległością i siecią komu-
nikacyjną), socjologiczne (brak kontaktów, anonimowość, izolacja), ekonomiczne 
(nieposiadanie rachunku bankowego), fizjologiczne (ułomność, choroba, zmęczenie), 
psychologiczne (alienacja, brak wiary w siebie) blokują kontakt z dobrami kultury 
oraz wpływają na ograniczoną dostępność tychże dla części społeczeństwa. Jednakże 
likwidacja wskazanych barier nie gwarantuje wzrostu aktywności społeczno-kultu-
ralnej oraz intensyfikacji kontaktów z dobrami kultury. Dopiero w wyniku działań 
edukacyjnych i animacyjnych rozwijane są autentyczne potrzeby kulturalne warun-
kujące uczestnictwo w kulturze [Grad, Kaczmarek 2005, s. 121].

Edukacja kulturowa, jedna z kluczowych praktyk kulturowych, uznawana jest za 
niezbędny element procesu uspołeczniania. Wpływa na zmiany społeczne sprzy-
jające zaangażowaniu jednostek w życie publiczne oraz ich upodmiotowieniu 
[Kosińska 2012]. Przygotowuje do bardziej aktywnego, świadomego i krytycznego 
uczestnictwa w kulturze w celu pogłębionego rozumienia wytworów kulturowych 
oraz partycypacji w społeczno-kulturowych relacjach [Kosińska 2014, s. 173]. Przy-
czynia się do zmniejszenia liczebności osób wykluczonych z korzystania z dóbr 
kultury poprzez promowanie różnorodnych form dostępu do kultury osiągalnych 
dla wszystkich obywateli. Dlatego proces edukacji kulturowej powinien opierać się 
nie tylko na ukulturalnianiu odbiorców i dążeniu do zwiększania ich aktywności 
kulturalnej poprzez transmisję wyprodukowanych treści kulturowych czy repro-
dukcję struktury społecznej, ale również na kształtowaniu umiejętności interpretacji 
i krytyki tworów kultury oraz oferowaniu narzędzi służących pozytywnej zmianie 
społecznej [Kunikowski 2013, s. 33–41]. Ponadto edukacja kulturowa oznacza 
przekazywanie szeroko pojętej wiedzy o kulturze w postaci kształtowania postaw 
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wobec kultury własnej i innych oraz przekazywania wzorów zachowań. Wiąże się to 
bezpośrednio z poznawaniem, lepszym rozumieniem i nawiązywaniem kontaktów 
z pozostałymi odbiorcami kultury oraz uspołecznianiem jednostek w środowisku 
międzykulturowym [Białous 2017, s. 150].

Wykluczenie społeczne, które przejawia się między innymi w wykluczeniu 
z dostępu do dóbr kultury, związane jest z tzw. teorią ról społecznych. Zgodnie 
z tą teorią im bardziej człowiek włącza się w życie społeczne, tym więcej odgrywa 
ról, odnosząc przy tym sukcesy albo przeżywając porażki [Kurzynowski 2005, 
s. 25]. Każda rola społeczna to zbiór oczekiwań jednostki związany z posiadaniem 
określonego statusu społecznego, przypisanego lub osiąganego. W konsekwencji 
statystyczny człowiek odgrywa we współczesnym świecie kilka ról społecznych 
w jednym życiu. Ponadto, wraz z awansem społecznym, wzrasta liczba i jakość dóbr 
nabywanych przez określoną jednostkę – zgodnie z klasyfikacją potrzeb A. Maslowa 
(schemat 1).

Niektóre role zanikają lub są zastępowane przez inne, usytuowane wyżej lub niżej 
w hierarchii; niejednokrotnie następuje przejście jednostki od roli pracownika do roli 
bezrobotnego, a nawet bezdomnego nieposiadającego zdolności do finansowania 
podstawowych zakupów. W wymienionym przypadku oprócz problemu wykluczenia 
społecznego pojawia się zjawisko wykluczenia finansowego, oznaczające stan ogra-
niczenia lub braku zasobów finansowych, niepozwalających na efektywne korzy-
stanie z usług finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych, prawnych, doradztwa 
biznesowego, a nawet ochrony zdrowia, edukacji, kultury, uniemożliwiających 
aktywność polegającą na inwestowaniu na giełdzie lub w fundusze inwestycyjne 
czy też posiadanie konta bankowego lub internetowego [Anderloni 2007, s. 7–8].

Problem wykluczenia finansowego związany jest bezpośrednio z ograniczonym 
dostępem do systemu finansowego dla określonych grup społecznych, zwłaszcza 
tych o niskich dochodach, i łączy się ewidentnie z niedostatkiem materialnym czy 
biedą. Zjawisko ubóstwa, traktowane jako brak środków pozwalających na zaspo-
kojenie zasadniczych potrzeb ludzkich, często towarzyszy osobom wykluczonym. 
Jednostki ubogie nie są w stanie realizować podstawowych potrzeb egzystencjalnych 
ze względu na dochód odbiegający od przeciętnego, tym samym warunki ich życia 
są gorsze od przeciętnych warunków życia innych jednostek. W Europie głównym 
powodem problemów finansowych biednych rodzin są ograniczone możliwości 
zatrudnienia, które przekładają się na niewystarczający poziom dochodów, który 
to fakt nie pozwala na zaspokojenie standardowych potrzeb człowieka, nie wspo-
minając już o potrzebach kulturalnych. Niedostateczne zatrudnienie związane jest 
nie tylko z brakiem miejsc pracy, ale również z posiadaniem cech niesprzyjających 
tzw. zatrudnialności, takich jak: niskie czy nieodpowiednie kwalifikacje, różnego 
rodzaju niepełnosprawności, obciążenie obowiązkami rodzinnymi, niezaradność 
i zagubienie w otoczeniu [Golinowska 2012, s. 93–94].

Przyczyną niedostatku materialnego są niskie dochody, te zaś wynikają ze stanu 
zdrowia i poziomu edukacji, upośledzenia w zakresie dostępu do wiedzy i komuni-
kacji, niemożności realizacji uprawnień politycznych i praw człowieka. Jednakże 
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bieda to nie tylko kwestie ekonomiczne skorelowane z niskim poziomem dochodów, 
lecz jest to zjawisko złożone i wielowymiarowe dotyczące niedoborów i niedostatków 
w wielu sferach zaspakajania potrzeb, przykładowo również zdrowia, edukacji, 
uczestnictwa w kulturze, życiu politycznym i innych dziedzinach [Tarkowska 2000, 
s. 19].

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego problem ubóstwa dotyczy 
osób przeznaczających na konsumpcję mniej środków niż średni poziom wydatków 
konsumpcyjnych ludności, uzależniony od przeciętnego poziomu życia w danym 
kraju oraz występujących nierówności społecznych. Podejście to – nazywane rela-
tywnym – zostało również przyjęte przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) 
w celu dokonywania analiz porównawczych. GUS wyróżnia również definicje 
ubóstwa oparte na miarach subiektywnych, odzwierciedlających indywidualne 
odczucia i opinie ludzi w określaniu potrzeb. W tym celu stosuje tzw. metodę 
leydenską do badania subiektywnego poziomu ubóstwa w Polsce [Golinowska 
2010, s. 8].

Przedstawione argumenty świadczą o tym, że często niedostatek materialny i bieda 
przesądzają o wykluczeniu zarówno społecznym, jak i finansowym, w rezultacie 
osoby wykluczone mają trudności w nabywaniu wielu dóbr, w tym dóbr kultury. 
Ponadto wykluczeni finansowo obywatele ze względu na niski poziom dochodów 
doświadczają trudności w dostępie do produktów i usług finansowych na rynku, co 
uniemożliwia im zaspokajanie potrzeb i prowadzenie normalnego życia w społeczeń-
stwie [Komisja Europejska 2008, s. 10]. W ramach takiego ujęcia badanego zjawiska 
można wyróżnić wiele rodzajów wykluczenia finansowego, między innymi: wyklu-
czenie oszczędnościowe, wykluczenie kredytowe, wykluczenie płatnicze, wyklu-
czenie inwestycyjne, wykluczenie ubezpieczeniowe, wykluczenie emerytalne. 
Osoby wykluczone z usług bankowych nie mogą regulować swoich zobowiązań 
płatniczych poprzez rachunek bankowy, zmuszone są do korzystania z mniej wygod-
nych i droższych płatności gotówkowych, w konsekwencji są w gorszej sytuacji przy 
planowaniu wydatków. Ze względu na niemożność zaciągnięcia kredytu w banku 
zaciągają wysoko oprocentowane pożyczki, udzielane przez podmioty nierzadko 
działające nielegalnie. Mają również problem ze znalezieniem pracy lub otrzymywa-
niem zasiłku socjalnego ze względu na brak konta bankowego. Brak rachunku inter-
netowego uniemożliwia osobom wykluczonym zakup wielu dóbr on-line, takich jak 
dobra kultury, które niejednokrotnie w internecie dostępne są w konkurencyjnych, 
a nawet niższych cenach [Szopa, Szopa 2011, s. 19].

3. Analiza ogólnej dostępności dóbr kultury
w kontekście wykluczenia finansowego

W celu identyfikacji poziomu wykluczenia finansowego i jego wpływu na decyzje 
konsumenckie związane z zakupem wielu dóbr, w tym dóbr kultury, wykorzystuje 
się różne szczegółowe miary i wskaźniki przedstawiające między innymi sytuację 
finansową gospodarstw domowych.
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Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest w Polsce stały wzrost średniego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego oraz stopniowy wzrost średnich miesięcz-
nych wydatków przeznaczonych na zakup dóbr w gospodarstwach domowych. Tym 
samym z roku na rok powiększa się różnica pomiędzy średnimi dochodami rozpo-
rządzalnymi a średnimi wydatkami, czyli wzrasta kwota oszczędności stanowiąca 
podstawę do zasilania konta bankowego, która hipotetycznie mogłaby zostać prze-
znaczona na zakup dóbr kultury [GUS 2018b] (wykres 1).

Wykres 1. Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych 
oraz udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym w Polsce w latach 2004–2017

Źródło: opracowanie na podstawie [GUS 2018b].

Co więcej, w ostatnich 13 latach wprost proporcjonalnie do wzrostu dochodów 
rozporządzalnych zmniejszały się dysproporcje w dochodach pomiędzy miesz-
kańcami terenów miejskich i wiejskich mierzone współczynnikiem Giniego [GUS 
2018b] (wykres 2).

Wykres 2. Zróżnicowanie dochodów w Polsce w latach 2004–2017 według miejsca 
zamieszkania (współczynnik Giniego)

Źródło: opracowanie na podstawie [GUS 2018b].
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Pomimo wzrostu dochodów rozporządzalnych i wydatków oraz zmniejszających 
się dysproporcji w dochodach ludności zamieszkującej różne tereny w Polsce nadal 
zauważalne są olbrzymie różnice w zarobkach pomiędzy określonymi grupami 
społeczno-ekonomicznymi. Do najbardziej narażonych na wykluczenie finansowe, 
a tym samym na wykluczenie z korzystania z dóbr kultury, należą emeryci i renciści, 
których średnia miesięczna różnica pomiędzy dochodami rozporządzalnymi 
a wydatkami w roku 2017 wynosiła 164 zł [GUS 2018b] (wykres 3).

Wykres 3. Wybrane statystyki dochodów i wydatków według typów gospodarstw 
domowych w Polsce w roku 2017

Źródło: opracowanie na podstawie [GUS 2018b].

Grupy narażone na wykluczenie finansowe mają trudności w tworzeniu oszczęd-
ności, szczególnie w sytuacji niemalże stałego wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych [GUS 2018c].

Generalnie polskie społeczeństwo charakteryzuje się średnim poziomem zamoż-
ności i standardem życia, sytuując się pod koniec klasyfikacji krajów Unii Europej-
skiej. Ponad 30% Polaków nie posiada żadnych oszczędności, podczas gdy około 
40% w ramach miesięcznego budżetu regularnie odkłada pieniądze. W konsekwencji 
większość ludności w Polsce posiada oszczędności w wysokości 3-miesięcznej 
pensji, ponieważ odkładanie pieniędzy wymaga odpowiednio wysokich dochodów 
[BGŻ Optima 2017].

Według danych Banku Światowego na koniec 2017 r. 13% dorosłych Polaków nie 
posiadało dostępu do konta bankowego. Od 2014 r. odsetek ten zmniejszył się o 40%, 
co świadczy o poprawie jakości życia wielu gospodarstw domowych i wzroście 
zasobności portfela, przekładających się na zwiększone możliwości oszczędzania 
i nabywania dóbr [Bank Światowy 2018]. Udział wykluczonych z rynku finanso-
wego zależy od liczby ludności wiejskiej, osób bezrobotnych, bezdomnych oraz 
związanych z szarą strefą [Alińska 2011].

Zgodnie z danymi Eurostatu [2018] na koniec 2017 r. około 40% polskiej ludności 
posiadało konto internetowe w banku (wykres 4). Na tle pozostałych krajów Unii 
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Europejskiej Polska sytuuje się pod tym względem poniżej średniej europejskiej, ale 
lepiej niż państwa takie jak Bułgaria, Rumunia, Grecja, Cypr czy Portugalia. 

Wykres 4. Udział dorosłych mieszkańców posiadających dostęp do bankowości inter-
netowej w krajach Unii Europejskiej w 2017 roku

Źródło: opracowanie na podstawie [Eurostat 2018].

Oznaki wykluczenia finansowego, w tym trudności w oszczędzaniu, regulowaniu 
zobowiązań, brak konta bankowego lub bankowości on-line, w pewnym stopniu 
przyczyniają się do poziomu wykluczenia części społeczeństwa z dostępu do dóbr 
kultury.

Naturalnie dostęp do usług bankowych oraz intensywność ich użytkowania przez 
konsumentów zależą od statusu zawodowego, poziomu wykształcenia, wysokości 
dochodu i miejsca zamieszkania jednostek. Ograniczenie stanowią również ceny 
produktów oferowanych przez banki, generujące wysokie koszy związane z obsługą 
rachunków bankowych, które są niemalże niedostępne dla ludzi o niskich docho-
dach. Nadal znaczną rolę odgrywa także brak zaufana do instytucji bankowych 
oraz obawa przed nowymi technologiami i stopniowym wycofywaniem płatności 
gotówkowych. Ponadto przyczyn wykluczenia finansowego należy upatrywać po 
stronie zarówno wykluczonych, jak i banków [Buko 2011, s. 268–278]. Jednostki 
najbardziej narażone na ten rodzaj wykluczenia to osoby: samotnie wychowujące 
dzieci, w wieku emerytalnym, o niskich dochodach, niskim poziomie wiedzy ekono-
micznej i świadomości finansowej, często nieposiadające stałego zatrudnienia lub 
bezrobotne, z niskim wykształceniem, bez ważnych dokumentów, zamieszkujące 
małe miejscowości i wsie, które wpadły w pułapkę zadłużeniową lub miały straty 
w biznesie [Komisja Europejska 2009].

Podobne zależności występują w zjawisku wykluczenia z dostępu do dóbr kultury. 
Jednakże największym ograniczeniem w nabywaniu dóbr kultury, oprócz wysokich 
cen tego rodzaju produktów i małej zdolności do ich finansowania przez nabywa-
jących, są bariery indywidualne związane z priorytetyzacją zakupów (często dobra 
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kultury zajmują ostatnie miejsce w hierarchii potrzeb) oraz słabą ich użytecznością 
w życiu codziennym. Przyczyniają się do tego bariery rynkowe, w tym: trudności 
w znalezieniu pracy, niskie płace, słabe kwalifikacje, wpływające na niski poziom 
oszczędności gromadzonych przez gospodarstwa domowe. Automatycznie grupy 
zagrożone wykluczeniem finansowym kupują jedynie produkty zaspokajające 
podstawowe potrzeby, często nie myśląc o potrzebach wyższego rzędu związanych 
między innymi z zakupem dóbr kultury.

Pomimo wzrostu średnich miesięcznych oszczędności oraz sukcesywnego wzrostu 
cen na przestrzeni ostatnich 10 lat wydatki gospodarstw domowych przeznaczane 
na dobra kultury kształtują się na tym samym poziomie – średnia roczna kwota 
wydatków na ten cel wynosi około 360 zł [GUS 2018a] (wykres 5).

Wykres 5. Przeciętne roczne wydatki na kulturę w przeliczeniu na osobę w gospodar-
stwach domowych w latach 2007–2017

Źródło: opracowanie na podstawie [GUS 2018a].

Ponad 30% średnich rocznych wydatków gospodarstw domowych przeznaczanych 
na dobra kultury dotyczy abonamentu radiowo-telewizyjnego wraz z opłatą za tele-
wizję kablową, cyfrową [GUS 2018a] (tabela 1). Rokrocznie rosną wydatki na bilety 
do instytucji kultury oraz na książki, co związane jest bezpośrednio ze wzrostem cen 
wymienionych dóbr kultury.

Zmiany społeczne, gospodarcze, naukowe i technologiczne towarzyszące między 
innymi sektorowi kultury przyczyniają się do pojawiania się autonomicznych form 
kultury, związanych z ewolucją nowych technologii medialnych i produkcyjnych. 
Wraz z rozwojem internetu i wzrostem stopnia cyfryzacji społeczeństwa powstają 
interaktywne serwisy informacyjne, edukacyjne, rozrywkowe, nowe formy lite-
rackie oraz nowoczesne kanały dystrybucji dóbr kultury. Pod wpływem globalizacji 
przeobrażeniom ulegają tradycyjne twory kultury, takie jak kino, książka, prasa 
i telewizja, oraz formy uczestnictwa w kulturze [PWA 2007, s. 2–4]. Rozwój techno-
logiczny wraz z upowszechnieniem internetu spowodował przeniesienie wielu form 
życia społecznego do przestrzeni cyfrowej.

Obecnie internet służy do sprawnego i skutecznego poruszania się w przestrzeni 
społecznej i wywiera coraz większy wpływ na rozwój kompetencji społecznych 
jednostki. To narzędzie komunikacji i źródło informacji pozwalające na wykonanie 
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wielu zadań bez wychodzenia z domu, mające na celu poprawę jakości życia. Dostęp 
do internetu stanowi duże ułatwienie, ale równocześnie brak takiego dostępu przy-
czynia się do ograniczonego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym czy 
zawodowym [PWA 2007, s. 2–4].

Tabela 1. Przeciętne roczne wydatki na kulturę w przeliczeniu na osobę w gospodar-
stwach domowych według kategorii w latach 2007–2017

Kategoria 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017

Abonament radiowy, telewizyjny, opłaty za 
telewizję kablową, cyfrową 121,32 145,56 171,72 122,88 120,0 113,28 110,16 105,00

Sprzęt i akcesoria do odbioru, nagrywania 
i odtwarzania dźwięku oraz dźwięku i obrazu 55,92 60,48 48,96 48,36 33,72 32,40 34,32 32,28

Bilety wstępu do teatrów, instytucji muzycz-
nych, muzeów, kin, ogrodów zoologicznych 14,76 21,36 22,32 25,20 24,60 27,36 31,92 31,92

Gazety i czasopisma 42,84 41,04 37,80 33,36 31,68 30,36 29,16 28,20

Książki i inne wydawnictwa 17,04 19,32 19,32 21,36 20,76 22,56 23,64 24,36

Źródło: opracowanie na podstawie [GUS 2018a].

Nieustające zmiany we wszystkich obszarach życia sukcesywnie prowadzą do 
podziału społecznego spowodowanego cyfrową przepaścią pomiędzy jednostkami, 
wynikającą z ograniczonych umiejętności obsługi urządzeń elektronicznych oraz 
limitowanego dostępu do internetu. Jednostki pozbawione internetu nie mają możli-
wości zakupu wielu dóbr on-line, w tym dóbr kultury, oraz nie mogą dokonywać płat-
ności za te dobra przy pomocy bankowości internetowej, tym samym są wykluczone 
zarówno finansowo, jak i z nabywania dóbr kultury. Coraz częściej ludność pozba-
wiona tego narzędzia pozostaje na marginesie społecznym, w konsekwencji należy 
do grupy osób wykluczonych również cyfrowo [Kancelaria Senatu 2015, s. 3].

Wykluczenie cyfrowe wiąże się bezpośrednio z wykluczeniem społecznym, rozu-
mianym jako brak odpowiednich środków na zakup określonych dóbr niezbędnych 
do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie z powodu osiągania zbyt niskich 
dochodów. Ze względu na skutki wykluczenie cyfrowe jest zjawiskiem złożonym, 
ponieważ oprócz dostępu do internetu, infrastruktury, sprzętu i oprogramowania, 
decydują o nim przesłanki natury psychologicznej, jak motywacja, umiejętności 
posługiwania się komputerem oraz ich poziom [Panek, Czapiński 2014, s. 385].

W 2017 r. prawie 75% polskich gospodarstw domowych posiadało komputer 
z dostępem do internetu, a tendencja ta każdego roku rośnie [GUS 2018a] (tabela 
2). Można prognozować, że wraz ze wzrostem stopnia cyfryzacji społeczeństwa 
i powiększającym się dostępem do internetu, z roku na rok będzie się zmniejszała 
liczba osób nieposiadających dostępu do bankowości internetowej. Dzięki temu 
również liczba osób wykluczonych z możliwości korzystania z wielu dóbr kultury 
dostępnych on-line będzie z roku na rok coraz mniejsza.
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Tabela 2. Podstawowe statystyki dotyczące poziomu cyfryzacji gospodarstw 
domowych

2016 2017

Procent gospodarstw domowych posiadających przynajmniej 1 telefon komórkowy 95,7% 96,2%

Liczba telefonów przypadających na 1000 gospodarstw domowych 2207 2233

Procent gospodarstw domowych posiadających urządzenie do odbioru telewizji 
satelitarnej lub kablowej

69,8% 67,8%

Procent gospodarstw domowych posiadających komputer z dostępem do internetu 74,0% 74,8%

Przeciętne roczne wydatki na usługi internetowe na osobę w gospodarstwie 
domowym

80,40 zł 73,44 zł

Źródło: opracowanie na podstawie [GUS 2018a].

Coraz więcej tworów kultury i sztuki dostępnych jest on-line, co uniemożliwia 
osobom podatnym na wykluczenie cyfrowe i finansowe, najczęściej bez dostępu 
internetu i konta internetowego, dokonywanie zakupu wielu dóbr kultury. Do najpo-
pularniejszych produktów z sektora kultury nabywanych drogą internetową należą: 
bilety na koncerty, do kina i teatru, a także książki, płyty, filmy, zarówno w formie 
elektronicznej, jak i papierowej [Czytelnia Kulturalna 2012].

Wykres 6. Procent produktów zamawianych on-line w poszczególnych kategoriach

Źródło: opracowanie na podstawie [Izba Gospodarki Elektronicznej 2017].

Według badań Izby Gospodarki Elektronicznej [2017] tylko 41% polskiego społe-
czeństwa kupuje produkty w internecie. Płatności elektronicznych w celu zakupu 
produktów dokonują znacznie częściej mężczyźni niż kobiety, bardzo rzadko osoby 
w wieku poniżej 18. lub powyżej 54. roku życia. Dodatkowo osoby w najmniej-
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szym stopniu realizujące zakupy drogą internetową to najczęściej ludzie zamieszku-
jący małe miasta do 50 tysięcy mieszkańców. Wśród wszystkich produktów zama-
wianych on-line dobra kultury zdobywane przez internet plasują się na 3. miejscu 
w 2016 r. i 4. miejscu w 2017 r. (wykres 6).

Zgodnie z danymi Eurostatu pod koniec 2017 r. 60% polskiej ludności nie posia-
dało rachunku w przestrzeni on-line i nie było w stanie dokonywać zakupu rozma-
itych dóbr, między innymi dóbr kultury [Eurostat 2018]. Z roku na rok liczba osób 
wykluczonych cyfrowo, skorelowana z liczbą osób niekorzystających z bankowości 
internetowej, zmniejsza się, co umożliwia społeczeństwu większy dostęp do płat-
ności elektronicznych za produkty, w tym wytwory kultury dostępne on-line.

4. Podsumowanie

Dominujące obecnie na całym świecie dynamika życia oraz informatyzacja społe-
czeństwa powodują trudności w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym i zawo-
dowym jednostek. Pomimo sukcesywnego wzrostu dochodów rozporządzalnych 
oraz wydatków w Polsce nadal zauważalny jest problem ekskluzji finansowej, unie-
możliwiający niektórym jednostkom społecznym korzystanie z wielu dóbr, w tym 
dóbr kultury. W celu redukcji zjawiska wykluczenia społecznego i finansowego 
opracowano ogólne dyrektywy związane z: przeciwdziałaniem zjawiskom ubóstwa 
i wykluczenia w kontekście zintegrowanej polityki publicznej czy społecznej; 
pojmowaniem wydatków na politykę społeczną jako prorozwojowej inwestycji; 
zmianą alokacji nakładów na zabezpieczenie społeczne zamiast szukania oszczęd-
ności w sferze socjalnej; przeznaczeniem większych środków publicznych na świad-
czenia usługowe i rzeczowe. Ważne są również systemowe zmiany na poziomie 
polityki społecznej państwa, pozwalające na tworzenie specjalnych programów 
dla osób wykluczonych finansowo i umożliwiające czynne uczestnictwo w życiu 
społecznym, w tym kulturowym. Programy integracji społecznej często wyrównują 
szanse pojedynczych jednostek na rynku poprzez wdrażanie działań wpływających 
na: poprawę zabezpieczenia ekonomicznego i mieszkaniowego; wszechstronną 
edukację; dostęp do pracy; posiadanie rodziny i życie w rodzinie; udział w kulturze; 
akceptację ze strony otoczenia. Ponadto stosunkowo niedawno został wprowadzony 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014–2020, przygotowany 
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego, mający na celu między innymi zwiększenie powszechnego dostępu do 
szerokopasmowego szybkiego internetu, zwalczanie wykluczenia cyfrowego oraz 
stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej.

W ramach poprawy dostępu do dóbr kultury zaleca się stosowanie systemowych 
rozwiązań niwelujących bariery kompetencyjne, cyfrowe i finansowe. W tym celu 
następuje wzrost liczby inicjatyw likwidujących i ograniczających przeszkody 
w korzystaniu z dóbr kultury oraz uświadamianie społeczeństwa o pozytywnych 
efektach uczestnictwa w kulturze. Działania te powinny być ukierunkowane na 
współpracę ponadinstytucjonalną i międzysektorową, jaka winna mieć miejsce przy 
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udziale przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i oświatowych, świata 
biznesu oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz udostępniania dóbr 
kultury oraz informowania o tanich i darmowych wydarzeniach kulturalnych. 

Podstawowym nośnikiem informacji o bezpłatnych lub tanich ofertach kultural-
nych – wraz z przekierowaniem do danego wydarzenia na stronie konkretnej insty-
tucji organizującej – mógłby być serwis internetowy. Oprócz wyszukiwarki zawie-
rałby on ranking instytucji i organizowanych wydarzeń najatrakcyjniejszych pod 
względem dostępności dla społeczeństwa. Owa atrakcyjność uzależniona byłaby od 
liczby kilometrów, jakie jednostka społeczna musi przebyć do miejsca wydarzenia 
kulturalnego, mierzonych indywidualnym wskaźnikiem odległości, preferencji 
konsumenta oraz maksymalnej kwoty, jaką dana osoba jest w stanie przeznaczyć na 
zakup biletu. Informacje o serwisie mogłyby być rozpowszechnianie przez jednostki 
oświaty, administracji publicznej oraz telewizję za pomocą reklamy. Program przy-
czyniłby się tak do zmniejszenia grupy społecznej wykluczonej z dostępu do dóbr 
kultury, jak i do zwiększenia liczby osób uczestniczących regularnie w kulturze oraz 
wpłynąłby na poprawę wizerunku mało popularnych i rzadko odwiedzanych insty-
tucji kultury.
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Financial exclusion contra cultural exclusion
Abstract. Currently, people with difficulties in using financial services, saving money, 
accessing bank accounts and transfers are also excluded from many cultural goods. 
Most of cultural goods providers require online payments with internet banking. The primary 
goal of the article is analysis of influence of financial exclusion on cultural exclusion from 
access to cultural assets, as well as proposal of reduction of this exclusion in Poland. 
The analysis is based on data from reports of the World Bank, Eurostat and the Central 
Statistical Office. The first part of the paper focuses on the relation between financial 
expulsion and cultural exclusion. The second part of the article is related to the cultural 
goods analysis in the context of financial exclusion. The summary presents the directions 
of reducing of cultural exclusion with relation to part of the society.

Keywords: savings, household expenses, financial exclusion, exclusion from cultural 
goods.
JEL Codes: G21, H41, D15.
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W 2018 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka 
autorstwa Łukasza Dopierały zatytułowana Indywidualne konta emerytalne prowa-
dzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania. 
Publikacja ta powstała na podstawie rozprawy doktorskiej autora oraz zawiera wyniki 
czterech projektów badawczych zrealizowanych w latach 2014–2017, finansowa-
nych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Uniwersytetu Gdań-
skiego przeznaczonej na badania i rozwój młodych naukowców. Autor jest przed-
stawicielem młodego pokolenia pracowników naukowych, a jego zainteresowania 
badawcze, znajdujące odzwierciedlenie w publikacjach, ewoluowały od zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem miast i ekonomiką turystyki do dziedziny zabezpie-
czenia emerytalnego i funduszy emerytalnych. Aktualnie Ł. Dopierała specjalizuje 
się w tematyce finansowej, w szczególności związanej z zabezpieczeniem dochodów 
na okres starości, czego potwierdzeniem jest recenzowana publikacja dotycząca funk-
cjonowania indywidualnych kont emerytalnych w Polsce oferowanych przez zakłady 
ubezpieczeń na życie. Książka ta doskonale wpisuje się w prowadzoną od kilkunastu 
lat, intensywną ekspercką dyskusję nad funkcjonowaniem bazowych i dodatkowych 
systemów emerytalnych nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

Systemy zabezpieczenia emerytalnego są w ostatnich dziesięcioleciach przed-
miotem gorącej debaty publicznej oraz intensywnych działań reformatorskich, 
głównie z uwagi na rosnące wydatki emerytalne będące konsekwencją również 
idących w górę wskaźników obciążenia demograficznego i ekonomicznego tych 
systemów. Reformy parametryczne i systemowe mają zapewnić długo- lub przy-
najmniej średniookresową stabilność finansową wprowadzanych rozwiązań. Ich 
konsekwencją jest jednak ograniczanie hojności dotychczas bardzo rozbudowanych 
publicznych systemów emerytalnych. Wykorzystuje się w tym celu następujące narzę-
dzia: podwyższanie wieku emerytalnego, obniżanie wysokości świadczeń poprzez 
zmiany w formule ich obliczania oraz uzależnianie poziomu emerytur od szeregu 
wskaźników demograficznych i ekonomicznych, takich jak poziom wpływów do 
systemu emerytalnego, wiek zakończenia aktywności zawodowej czy przeciętne 
1 Kontakt z autorką: Joanna Rutecka-Góra (ORCID: 0000-0002-2509-8599), Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Instytut Statystyki i Demografii, Zakład Demografii, ul. Madalińskiego 6/8 pok. 221, 
02-513 Warszawa, e-mail: jrutec@sgh.waw.pl.
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dalsze trwanie życia. Zredukowana hojność bazowych systemów emerytalnych oraz 
obniżenie stóp zastąpienia z tej części systemów otwiera pole dla indywidualnej 
zapobiegliwości emerytalnej, tj. gromadzenia środków w grupowych bądź indywi-
dualnych dodatkowych planach emerytalnych.

Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne jest już stosunkowo dobrze rozwinięte 
w państwach Europy Zachodniej, krajach nordyckich oraz w Ameryce Północnej. 
Reformy emerytalne przyjmują tam zwykle charakter reform parametrycznych 
i stosunkowo łagodnej korekty dotychczasowych zasad funkcjonowania systemów 
emerytalnych. Natomiast w pozostałych krajach reformy powodują zmiany syste-
mowe – dochodzi do zastępowania dotychczas funkcjonujących rozwiązań insty-
tucjonalnych systemami zupełnie nowymi, zarówno w sferze metod ich finanso-
wania, jak i kalkulacji uprawnień oraz świadczeń emerytalnych. W krajach, które 
dokonały fundamentalnej przebudowy systemów emerytalnych, dodatkowe zabez-
pieczenie emerytalne pojawiło się jako nowy, mało znany element zabezpieczenia. 
W rezultacie potrzeba wielu dziesięcioleci na osiągnięcie dojrzałości i znacznego 
poziomu partycypacji w nowo powstałych, dodatkowych systemach emerytalnych. 
Przykładem jest tu chociażby Polska, która dokonała systemowej reformy systemu 
emerytalnego w 1999 r., zmieniając jednoelementowy repartycyjny system ubezpie-
czeń społecznych o zdefiniowanym świadczeniu i wydzielając z niego wielofilarowy 
system emerytalny o zdefiniowanej składce, finansowany w sposób mieszany.

Niezależnie od genezy, poziomu powszechności oraz szczegółowych rozwiązań 
w zakresie funkcjonowania dodatkowych systemów emerytalnych temat ten jest 
stosunkowo rzadko obecny w analizach i badaniach naukowych. Dotychczasowe 
publikacje koncentrują się zwykle na prezentacji i ocenie architektury oraz zasad 
funkcjonowania dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, w szczególności analizo-
wane są liczba uczestników, wartość aktywów i prognozowana wysokość świadczeń 
finansowanych z dodatkowych planów emerytalnych [m.in. Adamska-Mieruszewska, 
Mosionek-Schweda 2015; Jedynak 2017]. Wybrane badania zawierają także ocenę 
efektywności funkcjonowania zachęt podatkowych w dodatkowym systemie emery-
talnym w Polsce [Rutecka 2014a i 2015]. Efektywność oferowanych w tym zakresie 
rozwiązań jest badana niezwykle rzadko [Rutecka 2014b; Marcinkiewicz 2015; Szcze-
pański, Brzęczek 2016; Rutecka-Góra 2018; Sołdek, Stachnio 2018], głównie z uwagi 
na różnorodność i trudną porównywalność rozwiązań produktowych oraz brak dostępu 
do danych o portfelach inwestycyjnych i stopach zwrotu w przypadku poszczególnych 
funduszy i planów. Sytuacja ta ma miejsce nie tylko w krajach o stosunkowo młodych 
i nowych systemach emerytalnych, ale także w krajach o długiej historii dodatkowego 
oszczędzania na starość [Berthon et al. 2014; Klages, Viver 2015; Allgayer, Klages, 
Toscano 2016, 2017; Klages, Toscano 2017; Šebo, Voicu 2018].

1. Ocena ogólna

Tematyka podjęta przez autora publikacji jest niezwykle ważna i oryginalna. 
Wypełnia istotną lukę badawczą nie tylko z perspektywy oceny efektywności funk-
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cjonowania dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce, ale także sposobów 
i możliwości pomiaru oraz porównania efektywności systemów emerytalnych 
w wielu krajach, w których występują plany i programy emerytalne finansowane 
w sposób kapitałowy. 

W odniesieniu do Polski, jak słusznie zaznaczył autor, istnieje ogromny deficyt 
badań nad funkcjonowaniem dodatkowego systemu emerytalnego. W zabezpie-
czeniu tym – oferowanym jako indywidualne konta emerytalne (IKE), indywidualne 
konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz pracownicze programy emerytalne 
(PPE) – najważniejszą rolę, jeśli wziąć pod uwagę liczbę oszczędzających i poziom 
uczestnictwa, odgrywają obecnie indywidualne konta emerytalne, w których 
oszczędza niemal 1 mln Polaków (5,8% osób aktywnych zawodowo, stan na koniec 
2018 r.). Wśród podmiotów zarządzających kontami i programami dominujący 
udział mają natomiast zakłady ubezpieczeń na życie, wyprzedzając towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, banki, pracownicze i dobrowolne fundusze emerytalne 
oraz domy maklerskie.

Autor postawił sobie za cel ocenę efektywności inwestycyjnej i zasad funkcjo-
nowania indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubez-
pieczeń oraz weryfikację hipotezy badawczej, że „formy zabezpieczenia emerytal-
nego łączące ochronę ubezpieczeniową i gromadzenie kapitału dostępne w Polsce 
w ramach IKE są mało efektywnym narzędziem gromadzenia oraz pomnażania 
oszczędności emerytalnych”.

Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza tak kompleksowa analiza efektywności 
funkcjonowania IKE oferowanych w formie ubezpieczenia na życie z ubezpiecze-
niowym funduszem kapitałowym (UFK). Ponadto w publikacji przeanalizowano 
także znaczenie ubezpieczeniowych IKE w polskim systemie emerytalnym oraz 
scharakteryzowano sposób funkcjonowania tych produktów, z uwzględnieniem 
zarówno funkcji ochronnej, jak i inwestycyjnej.

Bardzo wysoko ocenić należy formę prezentacji informacji i danych, a także sposób 
wykorzystania przez autora metod matematyki finansowej oraz metod ekonome-
trycznych, które umożliwiły wskazanie czynników wpływających na wyniki inwe-
stycyjne zarządzających ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje fakt, iż autor zaproponował syntetyczną metodę oceny 
relatywnej efektywności inwestycyjnej, co potwierdza jego wysokie kompetencje 
w omawianej dziedzinie.

2. Ocena układu

Monografia składa się ze wstępu, czterech głównych rozdziałów i zakończenia. 
Biorąc pod uwagę tematykę i cel publikacji, układ treści nie budzi zastrzeżeń. 
Stanowi logiczny ciąg rozważań o efektywności dodatkowych planów emerytalnych 
oferowanych w polskim systemie emerytalnym w formie ubezpieczeniowych indy-
widualnych kont emerytalnych. Rozpoczynając od ogólnej charakterystyki systemu 
emerytalnego i instrumentów dodatkowego oszczędzania na starość oferowanych 
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w Polsce, autor przedstawił następnie charakterystykę ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz szczegółowo przeanalizował 
i porównał ofertę indywidualnych kont emerytalnych oferowanych przez instytucje 
ubezpieczeniowe. Druga część monografii poświęcona jest natomiast przeglądowi 
teorii pomiaru efektywności inwestycyjnej i rozległym badaniom empirycznym doty-
czącym wyników inwestycyjnych UFK, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu 
zarządzania, profilu ryzyka i struktury geograficznej inwestycji. 

Tekst jest bardzo dobrze i starannie zredagowany. Tylko w nielicznych miejscach 
występują literówki i błędy interpunkcyjne. Być może w przypadku cytowania aktów 
prawnych warto byłoby również podawać dokładniejsze źródło, tj. ze wskazaniem 
konkretnych artykułów bądź paragrafów aktów prawnych. Te drobne uchybienia nie 
wpływają jednak na bardzo wysoką ocenę struktury i języka publikacji.

3. Zawartość monografii

Pierwsza część monografii, odnosząca się do charakterystyki dodatkowego 
systemu emerytalnego i jego miejsca w kompleksowym systemie emerytalnym jest 
bardzo dojrzałą analizą dziedziny zabezpieczenia społecznego. Autor wykazał się 
doskonałą znajomością tematyki zabezpieczenia społecznego oraz literatury przed-
miotu. Z zadania przedstawienia bardzo syntetycznej (z uwagi na cel pracy) genezy 
i analizy funkcjonowania systemu zabezpieczenia emerytalnego autor wywiązał się 
bez zarzutu, płynnie przedstawiając główne uwarunkowania i najważniejsze zmiany 
wprowadzone w polskim systemie emerytalnym po transformacji ustrojowej. Szcze-
gólne miejsce zajmuje w tym rozdziale dokładne omówienie zasad funkcjonowania 
dodatkowych form zinstytucjonalizowanego zabezpieczenia na starość, które zostały 
objęte zachętami podatkowymi (IKE, IKZE, PPE), oraz ich ewolucja. Chociaż sposób 
przedstawienia rodzajów instytucji finansowych uprawnionych do prowadzenia PPE 
i IKE (s. 29 i 33) można uznać za niespójny z uwagi zamienne posługiwanie się 
kryterium podmiotu zarządzającego i rodzaju funduszu, w którym gromadzone są 
aktywa (na liście podmiotów uprawnionych pojawiają się czasem same fundusze, 
a nie podmioty nimi zarządzające, np. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
powszechne towarzystwa emerytalne czy pracownicze towarzystwa emerytalne), 
nie wpływa to znacząco na obniżenie walorów poznawczych przedstawianych treści 
oraz jakość przekazu informacji naukowych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
natomiast doskonała analiza poziomu korzyści podatkowych oferowanych w dobro-
wolnych formach oszczędzania na starość, przy założeniu określonego poziomu 
wpłat i stóp zwrotu z inwestowania kapitału.

Kolejna część poświęcona została charakterystyce ubezpieczenia na życie z ubez-
pieczeniowym funduszem kapitałowym oraz analizie i porównaniu oferty rynkowej 
IKE zakładów ubezpieczeń na życie. Uwzględniono przy tym charakter produktów, 
sposób ustalania wysokości świadczenia oraz rodzaje i poziom potrącanych kosztów. 
Ta część pracy wydaje się być najmniej dojrzałą częścią publikacji, choć zawiera 
sporo ciekawych spostrzeżeń oraz stosunkowo oryginalną analizę porównawczą. 
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Autor cytuje literaturę dotyczącą funkcjonowania ubezpieczenia na życie z ubez-
pieczeniowym funduszem kapitałowym, nie komentując jednak pewnych różnic, 
które występują w IKE w stosunku do standardowej oferty, a wynikają z ograni-
czeń nałożonych ustawą regulującą działanie IKE i IKZE (takich jak traktowanie 
jako wpłata na IKE jedynie alokowanej części składki czy zakaz potrącania kosztów 
ochrony ubezpieczeniowej z rachunku UFK). Za niefortunne uznaję ponadto posłu-
giwanie się sformułowaniem „przebieg ubezpieczenia”, gdy autor ma na myśli (co 
wynika z dalszych wyjaśnień) sposób ustalania wysokości świadczenia na wypadek 
śmierci w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapi-
tałowym. Niezbyt przekonujący oraz niekompletny jest także fragment dotyczący 
podziału i sposobu ustalania składki ubezpieczeniowej, zwłaszcza brak szerszego 
opisu dotyczącego poziomu alokacji składki brutto i ograniczeń, który występują 
w tym zakresie w IKE. Natomiast prezentując różne warianty sposobu wyznaczania 
świadczeń i zmianę ich wysokości w czasie, autor błędnie oznaczył w prezentacji 
graficznej (rys. 2.1, 2.2, 2.3) poziom wartości polisy (stan rachunku UFK), podczas 
gdy na wykresie faktycznie pokazany jest poziom świadczenia przysługującego 
uposażonemu. Druga część tego rozdziału stanowi bardzo ciekawą analizę polityki 
inwestycyjnej, jej uwarunkowań, sposobów zarządzania aktywami, profili ryzyka 
oraz składu portfeli inwestycyjnych. Ta część publikacji dostarcza nowych infor-
macji o funkcjonowaniu rynku UFK oferowanych w ramach IKE, pomimo że bazuje 
na danych opublikowanych przez inne instytucje finansowe. Nowatorski charakter 
ujęcia polega na wyselekcjonowaniu z ogółu publikowanych informacji, a następnie 
poddaniu szczegółowej analizie i dokonaniu syntetycznej oceny danych odnoszą-
cych się do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych jako IKE, 
a tym samym przedstawieniu kompletnego obrazu strategii inwestycyjnych oraz 
sposobów zarządzania zastosowanych w tej części dodatkowego systemu emerytal-
nego w Polsce. 

Pozostałe dwa rozdziały odnoszą się teorii pomiaru efektywności inwestycyjnej 
oraz kluczowych, z punktu widzenia celu publikacji, badań empirycznych autora 
w obszarze efektywności inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
oferowanych jako IKE. Autor wykazał się w tej części doskonałą znajomością teorii 
oraz klasycznych i nieklasycznych miar efektywności inwestycyjnej. Wszystkie 
wskaźniki opisane zostały bardzo szczegółowo, co powoduje, że ta część może być 
wykorzystywana jako uniwersalny materiał dydaktyczny. Autor przedstawił ponadto 
własne refleksje dotyczące wykorzystania opisanych miar w odniesieniu do analizy 
efektywności polskiego rynku emerytalnego oraz dokonał podsumowującej klasyfi-
kacji metod.

Ostatni, empiryczny rozdział jest szczegółową i bardzo oryginalną analizą efek-
tywności funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowa-
nych w ramach IKE w planach średnio- i długoterminowych. Wykorzystano w tym 
celu dziewięć miar efektywności (klasycznych oraz nieklasycznych) oraz miarę 
syntetyczną opracowaną przez autora specjalnie na potrzeby badania. Na szcze-
gólnie pozytywną ocenę zasługuje stosowany warsztat badawczy, jego dokładny 
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opis i interpretacja uzyskanych wyników. Jak zauważa autor, „wykorzystanie 
różnych wskaźników efektywności inwestycyjnej do tworzenia rankingów UFK 
oraz ich grup dało niejednorodne wyniki, co pokazało, że zastosowane wskaźniki 
mogą uwzględniać różne rodzaje informacji istotnych z punktu widzenia inwestora 
chcącego gromadzić oszczędności długoterminowe”. Ten rozdział ocenić należy 
bardzo wysoko ze względu na dostarczenie czytelnikom zupełnie nowej i komplek-
sowej wiedzy w obszarze efektywności dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego 
w Polsce. Stosowane metody i zaawansowany warsztat badawczy mogą zostać 
z powodzeniem wykorzystane także w ramach badań nad efektywnością oszczę-
dzania w innych formach indywidualnych kont emerytalnych czy indywidualnych 
kont zabezpieczenia emerytalnego.

4. Konkluzja

Publikacja Łukasza Dopierały jest pozycją niezwykle wartościową. Wypełnia 
ona istotną lukę badawczą w dziedzinie badań nad skutecznością dodatkowych 
systemów emerytalnych w dostarczaniu adekwatnych świadczeń w okresie starości. 
Praca jest oryginalnym ujęciem zagadnienia efektywności inwestycyjnej ubezpie-
czeniowych funduszy kapitałowych i prezentuje dotychczas niezbadane aspekty 
funkcjonowania dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce. Autor, posługując 
się zaawansowaną analizą ilościową, poprzedzoną dojrzałą analizą omawianej 
tematyki, wykazał niską efektywność inwestycyjną większości ubezpieczeniowych 
funduszy kapitałowych oferowanych w ramach indywidualnych kont emerytalnych. 
Rodzi to pytanie o celowość funkcjonowania tych rozwiązań w obrębie dodatkowego 
systemu emerytalnego, wspieranego zachętami podatkowymi finansowanymi przez 
ogół społeczeństwa. Zasadne stają się także pytania o zakres i kierunek niezbęd-
nych zmian, aby produkty oferowane w ramach trzeciego filara systemu emerytal-
nego w Polsce umożliwiały efektywne pomnażanie oszczędności emerytalnych, 
zwłaszcza w społeczeństwie o stosunkowo niskiej wiedzy emerytalnej i słabych 
kompetencjach finansowych. 

Poza niewątpliwymi walorami naukowymi publikacja ma także istotne zalety 
dydaktyczne i praktyczne. Niemal cała praca może być wykorzystywana w procesie 
dydaktycznym, w szczególności w ramach zajęć z ekonomii emerytalnej, metod 
finansowania zabezpieczenia społecznego, dodatkowych systemów emerytalnych, 
konstrukcji i efektywności portfeli inwestycyjnych. Istnieje również szansa jej 
wykorzystania w praktyce gromadzenia i inwestowania kapitału emerytalnego oraz 
oceny i porównywania efektywności funduszy o charakterze emerytalnym (i szerzej 
funduszy inwestycyjnych), z uwzględnieniem całości dostępnych miar, a także 
zaproponowanego przez autora syntetycznego wskaźnika efektywności. Zapropo-
nowany warsztat badawczy może zostać także wykorzystany w badaniach kolejnych 
elementów dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce, a także szerzej – w badaniu 
efektywności funduszy emerytalnych funkcjonujących w innych krajach.

Artykuł recenzyjny
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Uzyskane wyniki mogą ponadto (i niewątpliwie powinny) stanowić podstawę do 
odpowiedniego skorygowania polityki społecznej w zakresie dopuszczalnych form 
i zasad funkcjonowania dodatkowych funduszy emerytalnych oferowanych przez 
różnego typu instytucje finansowe. Ich głównym celem powinno być ograniczenie 
zjawiska wyboru nieodpowiedniego (w tym przypadku nieefektywnego) produktu 
emerytalnego przez indywidualne osoby oszczędzające na okres starości.

Bibliografia
Adamska-Mieruszewska J., Mosionek-Schweda M., 2015, Rozwój indywidualnych 
oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania, „Praca 
i Zabezpieczenie Społeczne” nr 8.
Allgayer S., Klages M., Toscano A.R. (eds.), 2016, Pension Savings: The Real Return. 2016 
Edition, Better Finance, Brussels.
Berthon J., Davydoff D., Gabaut L., Klages M., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Struwe 
K., Viver J.M., 2014, Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition, Better Finance, 
Brussels. 
Dopierała Ł., 2017, Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady 
ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE, „Finanse i Prawo Finansowe” vol. 2 (14),
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.03. 
Jedynak T., 2017, The Role of Supplementary Retirement Savings in Reducing the Pension 
Gap in Poland, „Economic and Environmental Studies” vol. 17, No. 1 (41/2017).
Klages M., Viver J.M. (eds.), 2015, Pension Savings: The Real Return. 2015 Edition, Better 
Finance, Brussels.
Marcinkiewicz E., 2015, Dobrowolne fundusze emerytalne w Polsce – analiza działalności 
i wyników inwestycyjnych, [w:] Chybalski F., Marcinkiewicz E. (red.), Współczesne 
problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Rutecka J. (red.), 2014a, Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza 
i rekomendacje zmian, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa.
Rutecka J., 2014b, Country Case: Poland, [w:] Berthon J., Davydoff D., Gabaut L., Klages 
M., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Struwe K., Viver J.M., Pension Savings: The Real 
Return. 2014 Edition, Better Finance, Brussels.
Rutecka J., 2015, Realokacja czy nowe oszczędności? – O efektach zachęt podatkowych 
w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 18 
(1/2015). 
Rutecka-Góra J., 2018, Country Case: Poland, [w:] Šebo J., Voicu Ş.D. (eds.), Pension 
Savings: The Real Return. 2018 Edition, Better Finance, Brussels.
Šebo J., Voicu Ş.D. (eds.), 2018, Pension Savings: The Real Return. 2018 Edition, Better 
Finance, Brussels.
Sołdek A., Stachnio M., 2018, Sequence-of-returns risk in the management of retirement 
savings, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 28 (2/2018).
Szczepański M., Brzęczek T., 2016, Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach 
emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne, 
PTE, Poznań 2016.

J. Rutecka-Góra



Wskazówki dla autorów

Redakcja „Rozpraw” przyjmuje do publikacji artyku³y naukowe i recenzje ksi¹¿ek

z obszaru ubezpieczeñ, funkcjonowania rynków finansowych i ochrony konsumenta na

tych rynkach. Teksty, w jêzyku polskim lub angielskim, nale¿y przesy³aæ na adres e-mail

sekretarza redakcji, dr : lub ogólny adres redakcji:

.

Tekst musi posiadaæ tytu³, w którym zawarta jest informacja o jego zawartoœci oraz dane

autora (imiê i nazwisko, macierzysta jednostka naukowa, adres e-mail, dla potrzeb

redakcji – kontakt telefoniczny). Powinien byæ podzielony na: wstêp – ze wskazaniem

dotychczasowych pogl¹dów literatury, celu badawczego oraz zastosowanych metod,

czêœæ g³ówn¹ – podzielon¹ na numerowane i opatrzone tytu³ami rozdzia³y, zakoñczenie

(podsumowanie) – zawieraj¹ce przede wszystkim wnioski autora (lub propozycje

) oraz bibliografiê. Artyku³y naukowe powinny byæ równie¿ uzupe³nione

streszczeniem w jêzyku polskim i angielskim, ka¿de o objêtoœci do 1200 znaków, s³owami

kluczowymi (w jêz. polskim i angielskim) oraz powinny zawieraæ wskazanie kodów JEL

( ).

Autorzy tekstów, wraz ze skierowaniem ich do redakcji, przekazuj¹ oœwiadczenie

o posiadaniu do nich praw autorskich i przekazaniu na rzecz Wydawcy „Rozpraw”

niewy³¹cznej, nieodp³atnej i bezterminowej licencji do tekstu, wczeœniejszego jego

niepublikowania b¹dŸ jednoczesnego niekierowania go do innych wydawnictw

naukowych, a tak¿e dope³nieniu innych, ogólnie przyjêtych regu³ rzetelnoœci w nauce

(wzór oœwiadczenia znajduje siê na stronie www.rf.gov.pl/ru).

Do ka¿dego artyku³u naukowego autor, a w przypadku utworu stworzonego przez kilka

osób – ka¿dy z autorów, sk³ada oœwiadczenie o wk³adzie autorów w powstanie utworu,

wed³ug wzoru zamieszczonego na stronie internetowej.

Aby zapobiegaæ zjawiskom okreœlanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”

redakcja wymaga od autorów ujawnienia wk³adu poszczególnych osób w powstanie

publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, za³o¿eñ,

metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Odpowiedzialnoœæ za brak

odpowiednich informacji, wzglêdnie ich nieprawid³owoœæ, ponosi autor zg³aszaj¹cy

artyku³.

Autorzy publikacji s¹ zobowi¹zani do poinformowania redakcji o podmiotach, które

przyczyni³y siê do powstania publikacji oraz ewentualnym wk³adzie merytorycznym,

finansowym oœrodków naukowo-badawczych itp.

Soni Buchholtz

Objêtoœæ artyku³u naukowego powinna wynosiæ 0,5-1 arkusza wydawniczego

(20-40 tys. znaków ze spacjami). Artyku³ musi byæ opatrzony przypisami w formacie

harwardzkim, tj. w nawiasach znajduj¹cych siê bezpoœrednio w tekœcie i zawieraj¹cych

nazwisko autora, rok wydania, ewentualnie stronê cytowanej publikacji.

s.buchholtz@rf.gov.pl

rozprawy@rf.gov.pl

de lege

ferenda

Journal of Economic Literature Code Classification



www.rf.gov.pl/ru

www.rf.gov.pl/join


