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Wstęp

Właściwy przebieg edukacji i socjalizacji ekonomicznej społeczeństwa wpływa
na wzrost efektywności zarządzania finansami osobistymi przez dorosłe już osoby,
racjonalne planowanie przyszłej kariery zawodowej, wybory konsumenckie oraz
postawy przedsiębiorcze. Efekty tych procesów można rozpatrywać nie tylko w skali
mikro-, ale także makroekonomicznej, gdyż umiejętność radzenia sobie przez jednostki
w zetknięciu z gospodarką rynkową wpływa na dobrobyt całego społeczeństwa. Socjalizację i edukację ekonomiczną społeczeństwa należy więc traktować jako „czynnik
rozwoju kapitału ludzkiego”, a w długim okresie można też mówić o pozytywnym
ich wpływie zarówno na sferę realną gospodarki poprzez odpowiedzialne i efektywne
decyzje, jak również na jakościowy rozwój systemu finansowego.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano 7 zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, rynku pracy oraz zarządzania finansami z różnych punktów widzenia, w tym
podmiotów indywidualnych i przedsiębiorstw.
W rozdziale pierwszym „Różne oblicza ludzkiej pracy” omówiono zagadnienie
pracy jako zjawiska ekonomicznego oraz wskazano na etyczne aspekty związane
z wartością i korzyściami płynącymi z pracy ludzkiej. Zwrócono również uwagę
na współcześnie występujące formy pracy: pracę w niepełnym wymiarze czasu,
telepracę, jak również pracę zdalną, której znaczenie w okresie pandemii wzrosło.
Drugi rozdział „Ścieżki rozwoju zawodowego a współczesny rynek pracy”
wskazuje na wyzwania współczesnego rynku pracy i determinanty, które są kluczowe dla procesu podjęcia pracy najemnej bądź w formie działalności gospodarczej. W rozdziale omówiono zmiany na rynku pracy w Polsce wywołane wybuchem
pandemii oraz konsekwencje tych zmian dla pracowników.
W rozdziale trzecim „Skuteczne zarządzanie finansami osobistymi” dokonano
analizy możliwych podejść i narzędzi w celu efektywnego zarządzania środkami
przez gospodarstwa domowe. Rozdział ten ma charakter praktyczny i jest szczególnie ważny dla osób, które chcą podnieść poziom swojej odpowiedzialności za stan
swoich finansów osobistych
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Rozdział czwarty zatytułowany „Jak pożyczać, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia?” jest poświęcony zagadnieniom motywacji stojących za podejmowanymi decyzjami kredytowymi i wskazuje na specyficzne cechy osobowościowe i ich korelację
z decyzjami kredytowymi na bazie autorskich badań empirycznych. W rozdziale
autor dokonuje klarownego scharakteryzowania zdolności kredytowej i sposobów jej
kształtowania, co jest niezmiernie istotne w kontekście świadomego podejmowania
ryzyka przez kredytobiorcę.
W piątym rozdziale wskazano na szczególne znaczenie rozwoju technologicznego w rosnącej dostępności inwestycji dla osób indywidualnych. W rozdziale
dokonano analizy dostępnych na ryku instrumentów, powiązanego z nimi ryzyka
i możliwości uzyskania z nich dodatniej stopy zwrotu.
W rozdziale szóstym „Zobowiązania przedsiębiorstw w kontekście ich opóźniania i niespłacania” dokonano analizy możliwych scenariuszy i konsekwencji wynikających zarówno z niespłacania zobowiązań handlowych wobec kontrahentów, jak
i zaciągniętych kredytów bankowych. Autorka dokonuje analizy form windykacji
i sprzedaży długów, zwraca też uwagę na funkcjonowanie biur informacji gospodarczej.
Rozdział siódmy, najbardziej obszerna część opracowania, poświęcony jest
zagadnieniom bezpieczeństwa w świecie finansów, co jest szczególnie istotną kwestią w dobie cyfryzacji i powstawania wirtualnych produktów i usług finansowych
oferowanych zarówno przez banki, jak i fintechy. Autorki wnikliwie przedstawiły
innowacyjne produkty oparte na digitalizacji procesów finansowych, analizując ich
profil ryzyka oraz sposoby bezpiecznego korzystania ze sklepów internetowych
i płatności mobilnych. Istotną częścią podejmowanej problematyki badań jest przedstawienie zróżnicowanych rodzajów ryzyka oraz sposób zarządzania nimi w świetle
dynamicznych przemian współczesnego rynku finansowego.
Monografia jest materiałem opartym na bieżących analizach, uwzględniających
obecnie trwającą pandemię, zwłaszcza w odniesieniu do zmian mających miejsce na
rynku pracy. W opracowaniu wskazano również na czynnik związany z rozwojem
technologii oraz innowacyjnych instrumentów finansowych, co wymaga budowania
świadomości społeczeństwa w obszarze bezpieczeństwa i odpowiedzialności w sferze zarządzania finansami.
Materiał ilustracyjny w monografii pochodzi z przeprowadzonego konkursu dla
młodzieży o tematyce edukacji finansowej. Prezentowana publikacja została wydana
w ramach projektu realizowanego przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” współfinansowanego ze środków
Narodowego Banku Polskiego, dlatego też monografia jest udostępniana bezpłatnie.

Ewa Ignaciuk*

Różne oblicza ludzkiej pracy

Abstrakt
Celem opracowania jest przyjrzenie się pracy jako pierwotnemu tytułowi do własności prywatnej
oraz podstawie pomnażania indywidualnego i wspólnotowego dobra. Przeprowadzone przez autora
opracowania studium piśmiennictwa z badanego zakresu pozwala na stwierdzenie, że praca ludzka
jest podstawowym wymiarem bytowania człowieka oraz pierwotnym źródłem własności. Współcześnie
jest ona realizowana w formie pracy najemnej, pracy na własny rachunek lub współpracy członków
rodziny z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Bez względu na to, w jakiej formie przebiega
zarobkowa działalność człowieka ma ona nie tylko ekonomiczny, lecz także personalistycznosocjologiczny wymiar. Oznacza to, że korzystanie z „owoców pracy ludzkiej” dokonywać się musi
w duchu odpowiedzialności, sprawiedliwości i solidarności z innymi członkami wspólnoty politycznej.
Słowa kluczowe: praca, praca najemna, własność prywatna, działalność gospodarcza

Wprowadzenie
Nie sposób zająć się zagadnieniem gospodarowania zasobami finansowymi bez
postawienia pytania o ich źródła i sposoby pomnażania. Chociaż kwestia ta z pozoru
wydaje się marginalna w kontekście problematyki podejmowanej w niniejszej publikacji, to w rzeczywistości ma ona fundamentalne znaczenie zarówno dla stosunku
człowieka do posiadanej własności, jak i jego prawa do dysponowania własnością.
Łączy się nie tylko z ideą wolności człowieka, ale i z zagadnieniem odpowiedzialności osoby ludzkiej za siebie samą i za drugiego człowieka, a to z kolei nieuchronnie prowadzi do rozważań nad dobrem wspólnym. Złe rozumienie pracy i jej roli
w życiu człowieka skutkuje bowiem nie tylko kryzysem sensu samej pracy, lecz
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także nieprawidłowym używaniem uzyskiwanych z niej „owoców”. Rodzi pokusę
wyzwolenia się z pracy i przyjęcia postawy „jeźdźca na gapę”.
Celem opracowania jest przyjrzenie się pracy jako pierwotnemu tytułowi do
własności prywatnej oraz podstawie pomnażania indywidualnego i wspólnotowego
dobra.

Praca jako pierwotne źródło własności
W poszukiwaniu pierwotnych źródeł uprawnień do własności prywatnej, w tym
prawa do posiadania i dysponowania zasobami finansowymi, należy odwołać się
do rzymskiej zasady ius primi occupantis (prawo pierwszeństwa w zajęciu rzeczy).
Reguła ta polega na uznaniu pracy jako tytułu własności prywatnej (Koneczny
1932, 1–10) i skutkuje niezbywalnym prawem osoby pracującej do zawłaszczania
efektów swojej pracy. Warto podkreślić, że między pracą a własnością zachodzi
swoiste sprzężenie zwrotne, gdyż własność prywatna – jako owoc pracy ludzkiej –
staje się zachętą i głównym powodem do pracy (Kiwak 2008, 146). Bez względu
jednak na sposób ujęcia zagadnienia, należy stwierdzić, że wywiedziona z pracy
i zawłaszczania własność prywatna stanowi uprawnienie do: posiadania i rozporządzania rzeczami, czerpania z nich korzyści, przetwarzania czy nawet niszczenia
rzeczy (Gruszczyński 2011). „Pomaga zdobyć dobra zapewniające godne życie, które
ma nie tylko wymiar materialny, ale także intelektualny, duchowy oraz estetyczny”
(Kiwak 2016, 45–55).
W tym miejscu rodzi się zasadnicze pytanie: czy prawo własności daje jednostce
prawo do nieskrępowanego „jakimikolwiek barierami społecznymi, powiązaniami
czy obowiązkami” (Rauscher 1992, 13–14) dysponowania posiadanymi przez siebie
dobrami? Odpowiadając na to pytanie można przywołać słowa Jana z Paryża (Jean
Quidort’a), który stwierdził: (…) „każda osoba może rozporządzać własnością, konsumować, administrować, posiadać lub zbyć ją, tak długo jak nie powoduje szkód
innym osobom (…)” (Rothbard 2009). Chociaż zacytowana wypowiedź – wskazująca na etyczne ramy, w których powinno mieć miejsce dysponowanie własnością
– może być uznana za zadowalającą, to jednak nie wyczerpuje istoty zagadnienia.
Pomija fakt, że własność prywatna nie tylko wymaga uznania i ochrony przez wspólnotę polityczną1, lecz także, że wyrasta ona na konkretnym podglebiu społecznym,
1

Jak twierdzi Roger Scruton „własność jest instytucją, która wymaga urzeczywistnienia i ochrony
przez instytucje państwa, a uprawnienie do jej posiadania nie jest bezwzględnym prawem wypływa-
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kulturowym i gospodarczym, z którego pomnażająca zasoby jednostka nieustannie
czerpie i które współtworzy. W tej sytuacji nieuchronne wydaje się postawienie
pytania: czy „sukces” ekonomiczny jednostki jest jej wyłączną zasługą? Odpowiedź
jest oczywista: nie. Przyjęcie takiego stanowiska skutkuje uznaniem, że własność
prywatna jest obciążona hipoteką społeczną, a co za tym idzie, korzystanie z własności prywatnej dokonywać musi się w duchu odpowiedzialności, sprawiedliwości
i solidarności z innymi członkami wspólnoty politycznej.
Jak już wcześniej podkreślono, dzięki pracy człowiek uzyskuje gospodarczą
niezależność i wolność (Raucher 1992, 13–14), pozyskuje środki niezbędne do życia,
tak w wymiarze materialnym, jak i intelektualnym, duchowym oraz społecznym.
Współuczestnictwo w dziele pracy ujawnia człowiekowi nowy wymiar siebie jako
osoby, gdyż doświadczenie wspólnej pracy uwidacznia nieudolność i niewystarczalność jednostki, przy jednoczesnym odkrywaniu wartości drugiego człowieka (Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II 2003, 389). Rodzi odpowiedzialność za skutek swojego działania, za wyznaczony cel i użyte środki, które zawsze
powinny służyć dobru drugiego człowieka, niosąc dobro, prawdę i piękno. Godnie
wynagradzana praca daje pracownikowi bezpieczeństwo, ekonomiczną niezależność
i wolność, umożliwiając także korzystanie w sposób swobodny i odpowiedzialny
z pozostałych praw osobistych (Rauscher 1992, 37). Jest poniekąd warunkiem założenia i utrzymania rodziny (Dyduch 2015, 183–195), lecz także pozwala wywiązywać się z obowiązków obywatelskich i nieść ofiarną, bezinteresowną służbę bliźnim,
dzieląc się z nimi owocami swojej pracy (Wyszyński 2000, 46–48). Znaczenie pracy
wykracza zatem daleko poza jej techniczny i utylitarny wymiar. Rozciąga się na
sferę relacji społecznych, a nawet „stanowi podstawowy warunek pokoju w świecie
współczesnym” (Jan Paweł II 1986, pkt. 16).
Chociaż obowiązek pracy ma charakter powszechny, obejmuje swym zasięgiem
niemal wszystkich ludzi (nikt nie powinien uchylać się od pracy), to jednak nie
ma on charakteru bezwzględnego i zawsze wymaga oceny w kontekście realnych
możliwości fizycznych i psychicznych konkretnych ludzi. Do pracy ludzkiej należy
także przykładać odpowiednią miarę, uwzględniającą fakt, że praca – w rozumieniu
działalności produkcyjnej czy usługowej – nie ma najwyższej rangi. Nie jest najważniejszym zadaniem i ostatecznym celem życia człowieka (Olejnik 1991, 282–283).
Czy zatem obdarzona wolnością jednostka może nie chcieć pracować? Chociaż trud
pracy ciała i umysłu wpisany jest w conditio humana, a natura ludzka skłania się
jącym z zasad naturalnej sprawiedliwości, lecz uprawnieniem uwarunkowanym lojalnością wobec
społeczeństwa, które uczyniło posiadanie własności możliwym” (Scruton 2002, 2014, 190).
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ku życiu społecznemu, realizującemu się m.in. poprzez pracę, to – najczęściej – od
wolnego wyboru osoby ludzkiej zależy, czy podejmie ten swoisty dar i zadanie,
którym została obdarzona. Negatywna w tym względzie decyzja wynika nierzadko
z punitywnego nastawienia (Wiśniewska 2015, 219–233) do pracy, z postrzegania
jej jako instytucji narzuconej, niosącej z sobą trud i zmęczenie. Jednak realizacja
egoistycznie motywowanych pragnień jednostki, ukierunkowanych na zdjęcie z niej
tego tragicznego fatum, za które uważa powinność pracy, wyłącza człowieka z „dialogu rąk pracy”, z możliwości stanięcia „wobec” drugiego człowieka, „bycia z kimś”
lub „bycia bez kogoś” w pewnej rzeczywistości, we wspólnych doświadczeniach
(Krogel 2016, 16–35).
Dotychczasowe rozważania dotyczące wartości pracy w życiu człowieka najlepiej podsumuje wypowiedź Michała Walzera: „dla większości z nas praca, choć
służebna względem posiadania rzeczy, jest ważniejsza niż wszelki dobytek” (Walzer
2007, 184). Praca stanowi bonum honestum, „jest nie tylko najwłaściwszym sposobem zdobywania środków utrzymania, ale także źródłem rozwoju (…) człowieczeństwa” (Liszcz 2016, 59).
Rozwój cywilizacyjny wymusił podział pracy i specjalizację pracy, a w konsekwencji poszukiwanie form aktywności ekonomicznej poza własnym gospodarstwem
domowym. Z kolei upowszechnienie się pracy najemnej sprawiło, że współcześnie
praca kojarzona jest częściej z działalnością zarobkową, niż z szeroko rozumianym
zaspokajaniem potrzeb gospodarstwa domowego. Umyka tym samym pierwotne rozumienie pracy jako „trud, wysiłek, działanie, czynienie, troska, staranie, opieka, utrapienie” (Popowska-Taborska 2010, 53–71). I chociaż nadal w wielu współczesnych
encyklopediach i słownikach przy haśle „praca” znaleźć można definicje szeroko
ujmujące zagadnienie pracy jako proces „złożonej aktywności fizyczno-umysłowej
człowieka, której celem jest przekształcanie zasobów naturalnych w dobra zaspokajające ludzkie potrzeby”, to tuż po tym przeczytać można, że jest jednym „z czynników produkcji (obok ziemi i kapitału)” (Encyklopedia PWN 1999, 41) lub wykonywanym zawodem, zajęciem, zatrudnieniem, robotą (SJPDor: praca 1996–1997).
Takie podejście do pracy jest bez wątpienia ujęciem zasobowym, które prowadzić
może do uprzedmiotowienia pracy, do traktowania jej jako środek do realizacji ekonomicznie postrzeganego celu i poddania jej rachunkowi ekonomicznemu.
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Podstawowe formy pracy
Ekonomiczne rozumienie pracy prowadzi nas nieuchronnie do podziału pracy według
form jej wykonywania. Współcześnie wyróżnić tu można:
– pracę najemną,
– pracę na własny rachunek (prowadzenie działalności gospodarczej) oraz
– współpracę członków rodziny z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
Chociaż w polskim prawie pracy określenie „pracownik” zarezerwowane jest
dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę,
mianowania, powołania i wyboru (Kodeks pracy 1974, art. 2), to – zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych – pojęcie
„pracownik najemny” obejmuje wszystkie osoby, które są ubezpieczone „w ramach
ubezpieczenia obowiązkowego lub fakultatywnego kontynuowanego w odniesieniu
do ryzyka w ramach działów systemu zabezpieczenia społecznego dla pracowników
najemnych” (Rozporządzenie Rady 1408/71, art. 1(10)(15)). W praktyce oznacza
to, że ustalając formy zatrudnienia zaliczane do kategorii pracy najemnej, należy
uwzględnić uregulowania zawarte w krajowym systemie ubezpieczeń społecznych2.
Rysunek 1. Nazewnictwo stosowane w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenia
i umowy o dzieło
Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

pracodawca

zleceniodawca

zamawiający

pracownik

zleceniobiorca

przyjmujący
zamówienie
(wykonawca
dzieła)

Źródło: opracowanie własne na postawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 2020, poz. 1320
z późn. zm. oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.

2

Taką interpretację prawną nasuwa m.in. art. 8 ust. 2a Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1998, Nr 137, poz. 887 z późn. zm.
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Odnosząc wyżej wymienioną zasadę do obowiązującego w Polsce stanu prawnego
można stwierdzić, że pracownikami najemnymi – w rozumieniu Rozporządzenia Rady
(EWG) nr 1408/71 – są zarówno osoby pozostające w stosunku pracy3, jak i osoby
wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług.
Praca zarobkowa przebiegać może także w formie tzw. pracy na własny rachunek4.
W zależności od formy prawno-organizacyjnej, w jakiej ma być prowadzona działalność gospodarcza5, może ona podlegać wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (działalność gospodarcza osoby fizycznej prowadzona
samodzielnie lub w postaci spółki cywilnej) lub Krajowego Rejestru Sądowego (działalność prowadzona w formie spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej,
spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. lub spółki akcyjnej).
Warto w tym miejscu nadmienić, że wprowadzony w życie 30 kwietnia 2018 r.
pakiet ustaw dotyczących działalności gospodarczej w Polsce, określany mianem
Konstytucja Biznesu6, ustanowił instytucję tzw. działalności nierejestrowanej7, zwalniającej – w przypadkach określonych m.in. w art. 5, ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca
2018 r. Prawo przedsiębiorców – osoby fizyczne z konieczności zgłaszania prowadzonej przez nie działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej8. Przyjęte rozwiązanie umożliwiło pełnoletnim osobom fizycznym
3
4

5

6

7
8

Pracujące na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, powołania lub
wyboru.
Szerzej na temat pojęcia i klasyfikacji działalności gospodarczej w: J. Bednarz, E. Gostomski,
Źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2018, s. 13–17.
Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców przez działalność gospodarczą
należy rozumieć zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przepisy Ordynacji podatkowej doprecyzowują tę definicję wskazując, że pojęcie działalności gospodarczej obejmuje także wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność
zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy
nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do
przedsiębiorców; (Prawo przedsiębiorców 2018, art. 3) (Ordynacja podatkowa 1997, art. 3, ust. 9).
Podstawowe zmiany, które wprowadziła Konstytucja Biznesu dotyczyły m.in.: (1) relacji przedsiębiorców z urzędami, (2) zakładania działalności gospodarczej, (3) zawieszenia działalności
gospodarczej, (4) obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Konstytucja
Biznesu, 2020).
Zwana także działalnością nierejestrową oraz działalnością nieewidencjonowaną.
Zwolnienie dotyczy działalności wykonywanej przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej
działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym
mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U.
z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm. i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Dodatkowymi warunkami prowadzenia działalności nierejestrowanej jest, aby:
(1) osoba fizyczna nie prowadziła działalności rejestrowanej w ciągu 60 miesięcy poprzedzających
działalność nierejestrowaną, (2) działała osobiście jako osoba fizyczna – zakaz działania w spółce
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prowadzenie „drobnej działalności zarobkowej”, realizowanej we własnym imieniu,
w sposób zorganizowany i ciągły. Niewielki zakres działalność zarobkowej został
przez ustawodawcę określony kwotowo i powiązany z limitem przychodu należnego,
który w żadnym miesiącu nie może przekraczać 50% obowiązującego w danym roku
minimalnego wynagrodzenia (Konstytucja Biznesu, 2020).
Rysunek 2. Formy zatrudnienia
Zatrudnienie

pracownicze

niepracownicze

umowa o pracę

umowa zlecenie

spółdzielcza umowa
o pracę

umowa o dzieło

mianowanie

umowa agencyjna

powołanie

wybór

Źródło: opracowanie własne na postawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 2020, poz. 1320
z późn. zm. oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.

Do form wykonywania pracy zalicza się także współpracę członków rodziny
z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Status współpracującego członka rodziny
określa art. 8, ust. 11 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych. Zgodnie z nim współpracującym członkiem rodziny jest małżonek, dzieci
własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha i ojczym
oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu
tej działalności (Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 1998, art. 8, ust. 11).
Każda z przedstawionych form pracy determinuje nie tylko wysokość uzyskiwanego dochodu, lecz także m.in. dostępność i wysokość zabezpieczeń finansowych

cywilnej, oraz aby (3) wykonywała działalność niereglamentowaną, czyli taką, która nie wymaga
uzyskania koncesji, pozwoleń itp. (Działalność nierejestrowana, 2018).
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na wypadek zdarzeń losowych. Nierzadko wiąże się z odmiennymi możliwościami
ujawniania przez osobę pracującą jej cech i umiejętności, lecz zawsze łączy się
z postawą otwartości na zmiany, chęcią przekształcania otoczenia, ale i samego siebie.

Wnioski
Wielowymiarowość pracy ludzkiej i jej nie tylko indywidualny charakter sprawia,
że nie jest obojętne, w jaki sposób człowiek podchodzi do pracy i w jaki sposób
wykorzystuje jej owoce. Ukierunkowanie pracy zawodowej jedynie na pozyskanie
środków niezbędnych do zaspokajania potrzeb i pragnień człowieka oraz członków
jego rodziny, sprawi, że praca przestaje być okazją do udoskonalenia samego podmiotu pracy oraz możliwością wytworzenia lub twórczego przetworzenia otaczającej
rzeczywistości (Krąpiec 1995, 236). Co więcej, nieprawidłowe postrzeganie roli
pracy w życiu człowieka stanowi zagrożenie nie tylko dla dobrostanu jednostki, lecz
także dla dobra wspólnoty politycznej, której jest ona częścią.
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Ścieżki rozwoju zawodowego
a współczesny rynek pracy

Abstrakt
Wybór między własną działalnością a pracą na etacie jest wielowymiarowy i niejednoznaczny, dlatego
też ważną kwestią jest analiza poszczególnych czynników wpływających na atrakcyjność danej
formy zatrudnienia. Celem opracowania jest analiza aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce oraz
pozytywnych i negatywnych konsekwencji samozatrudnienia i pracy na etacie. Analiza ta poprzedzona
jest przedstawieniem charakterystyki i procesu tworzenia własnego przedsiębiorstwa, w tym istotności
tworzenia biznesplanu.
Słowa kluczowe: biznesplan, rynek pracy, pracownik

Wprowadzenie
Znajomość zasad panujących na rynku pracy zdaje się być koniecznym warunkiem
świadomego wyboru ścieżki kariery. Mechanizmy funkcjonowania tego rynku zależą
od wielu czynników makroekonomicznych, dotyczących danej branży, regionu oraz
całej gospodarki. Ze względu na dużą niestabilność rynku pracy warto wiedzieć, co
przyczynia się do poprawy pozycji konkurencyjnej danego kandydata.
Dobór ścieżki kariery często wiąże się z wyborem między pracą na etacie
a samozatrudnieniem. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga przygotowania formalnego w postaci niezbędnej dokumentacji do instytucji i urzędów, nadania
identyfikacji urzędowej działalności, a także tworzenia biznesplanu. Niezależnie od
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wyboru formy zatrudnienia: praca na etacie czy własna działalność, istnieje wiele
czynników wpływających na atrakcyjność tych form, przy czym dużą rolę odgrywają
osobiste preferencje danego kandydata oraz aktualna sytuacja na rynku pracy.

Specyfika funkcjonowania rynku pracy
Rynek pracy jest specyficzny pod wieloma względami. Stronami tego rynku są
poszukujący pracy, czyli pracobiorcy, inaczej pracownicy. Stanowią oni zasób siły
roboczej (podaż pracy). Z drugiej strony na rynku pracy obecni są oferujący pracę,
czyli pracodawcy reprezentujący popyt na pracę (Jezior 2015, 82).
Nietypowość rynku pracy opiera się przede wszystkim na podstawowym zasobie,
jakim jest praca. W rozumieniu Kodeksu Pracy praca jest świadczeniem wykonywanym
przez pracownika na rzecz pracodawcy w ramach łączącego ich stosunku pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, poz. 141), który charakteryzuje: dobrowolność,
osobiste świadczenie pracy, podporządkowanie, odpłatność, ryzyko jako odpowiedzialność związana z zatrudnieniem pracownika (Czerniak-Swędzioł 2014, 2–3).
Na rynku pracy dochodzi do wymiany pracy i wynagrodzenia poprzez nawiązywanie umów o zatrudnieniu. Płaca, czyli wynagrodzenie za pracę, jest traktowana
jako cena pracy. Swobodę wymiany na rynku pracy oraz konkurencję ogranicza
zarówno strona popytowa, jak i podażowa, poprzez działalność związków pracodawców, związków zawodowych pracowników oraz organizacji regulujących rynek
pracy, np. urząd pracy. W klasycznym modelu rynku, rynek pracy dąży do stanu
równowagi oznaczającego sytuację, w której następuje zrównanie podaży pracy oraz
popytu na pracę. Problematyka związana z rynkiem pracy odnosi się zatem głównie
do trudności w dążeniu do równowagi na rynku pracy, czyli dostępności pracy równej zapotrzebowaniu na pracę (Gładzicka-Janowska 2013, 67–91).
Brak równowagi na rynku pracy objawia się na dwa sposoby. Pierwsza sytuacja
dotyczy pojawienia się zjawiska bezrobocia, gdy podaż pracy jest większa niż popyt
na pracę. Część osób zdolnych do podjęcia pracy i poszukujących zatrudnienia nie
znajduje posady (przy akceptacji oferowanych na rynku pracy wynagrodzeń). Brak
równowagi na rynku pracy może przejawiać się także w odwrotnej sytuacji, kiedy
popyt na pracę przewyższa podaż pracy – występuje wtedy zjawisko deficytu siły
roboczej i niedoboru kadr. Wówczas część pracodawców, oferując określony poziom
wynagrodzenia, nie może znaleźć pracowników.
Polityka społeczna państwa pełni przede wszystkim rolę stymulującą na rynku
pracy, tym samym dba o interesy pracodawców i pracowników, tak aby dążyć do
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zachowania równowagi rynkowej. Państwo wpływa na kształt rynku pracy m.in.
poprzez (Baran 2005, 227–238):
• zawieranie międzynarodowych porozumień dotyczących transferu siły roboczej,
• subwencjonowanie płac i zatrudnienia,
• tworzenie specjalnych programów zatrudnienia,
• stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
• wspieranie przedsiębiorczości i lokalnych inicjatyw wzrostu zatrudnienia.
Regulującą funkcję kształtowania rynku pracy mają pracodawcy, poprzez inwestycje w zasoby ludzkie (HR, z ang. human resources). Dział zarządzania zasobami ludzkimi pełni rolę niejako łącznika między kierownictwem a pracownikami
w przedsiębiorstwie. Głównym zadaniem pracowników działu HR, zwanych również
HR-owcami, jest rekrutacja kandydatów do pracy. Pozostałe zadania to m.in.: motywowanie pracowników do wykonywania obowiązków, przygotowanie i przeprowadzanie różnego rodzaju szkoleń, rozpoznawanie osób, które są cenne dla zespołu
oraz takich, które spowalniają jego pracę. Można zatem stwierdzić, że inwestycja
w HR może nie tylko zwiększyć efektywność procesów rekrutacyjnych, ale także
wspomagać działania z obszaru rozwoju i utrzymania talentów w przedsiębiorstwie.
W mniejszych przedsiębiorstwach wszystkie te obowiązki należą zwykle do jednej
lub kilku osób, nie istnieje zatem potrzeba wydzielania odrębnego działu zarządzania zasobami ludzkimi. Zdarza się również, że obowiązki te leżą po stronie działu
kadr. Potrzeby posiadania i rozbudowywania działu HR zależą zatem od potrzeb
i wielkości danego przedsiębiorstwa (Winnicka-Wejs, Sokolińska, Kawa 2019, 7–8).

Rynek pracy w Polsce
Charakterystyka krajowego rynku pracy uzależniona jest od sytuacji gospodarczej
panującej w danym kraju. Wybuch pandemii wywołany wirusem COVID-19 istotnie
wpłynął na funkcjonowanie rynku w Polsce. Z uwagi na istotne różnice w warunkach panujących na rynku pracy w latach 2018–2019 i 2020, charakterystyce poddane będą odrębnie te dwa okresy.
W okresie obejmującym lata 2018–2019 na polskim rynku pracy zauważalny był
znaczny spadek bezrobocia. Najniższy od 30 lat wskaźnik bezrobocia w 2019 r. (według
danych Eurostatu 3,2% w 2019 r., 3,8% w 2018 r.) był bez wątpienia pozytywnym zjawiskiem, jednak należy również się przyjrzeć przyczynom takiego zjawiska, m.in. rosnącemu znaczeniu elastycznych form współpracy, odpływowi wykształconej siły roboczej
na rynki zagraniczne, brakowi stabilności zatrudnienia. Niska stopa bezrobocia oznaczała
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w 2019 r. rekordowo wysokie zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez pracodawców. Ze względu na niski poziom bezrobocia sytuacja pracowników w Polsce w latach
2018–2019 poprawiła się pod względem możliwości znalezienia pracy, jak i rosnących
płac. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło
5213,27 zł (stan na październik 2019 r.), co oznacza wzrost o 5,9% w stosunku do 2018 r.
Na rynku pracy w Polsce można było również zaobserwować wzrost outsourcingu na
usługi księgowe, ze względu na powstawanie i rozwój centrów oferujących usługi rozliczeniowo-finansowe, typu call center czy IT (Jakubowski, Masiukiewicz 2018, 43).
Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce jest różna i wciąż zauważalne są w niektórych branżach nierówności płacowe. Mężczyźni przeciętnie krócej
się kształcą i szybciej wchodzą na rynek pracy, osiągając maksimum zatrudnienia
w wieku 36–39 lat. Dłuższy tok edukacji oraz macierzyństwo nie tylko spowalniają
wejście kobiet na rynek pracy, ale też powodują osiąganie maksimum zatrudnienia
w wieku 43–45 lat (parp.gov.pl, 2020).
Rok 2020 zniekształcił wszelkie trendy pojawiające się na rynku pracy w poprzednich latach. Pandemia wywołana koronawirusem odbiła się na rynku pracy w Polsce, co
widać było w wielu branżach, m.in. gastronomii, branży rozrywkowej, czy transportowej.
W kwietniu 2020 r. na głównych portalach rekrutacyjnych liczba ofert pracy spadła
o ponad 50% w stosunku do 2019 r. W kwietniu i maju 2020 r. pracodawcy zamrozili około 50% procesów rekrutacyjnych. Wzrósł poziom bezrobocia (stopa bezrobocia
wynosiła 6,1% w sierpniu 2020 r.), co szczególnie odbiło się na sytuacji pracowników
zatrudnianych dotychczas na umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Wyniki Raportu
PARP wskazały na pogorszającą się sytuację na rynku pracy w Polsce w 2020 r. Prawie
16% pracujących obawiało się utraty stanowiska w ciągu najbliższych lat, a najwięcej
obaw przedstawiali pracownicy w wieku 18–24 lat oraz 45–54 lat (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2020). Potwierdza to hipotezę, że kryzys wywołany koronawirusem będzie miał istotny wpływ na gospodarkę Polski w kolejnych latach.

Jak zaprezentować swoje kwalifikacje?
Ze względu na dużą niestabilność na rynku pracy oraz wzrastający poziom bezrobocia, zwłaszcza wśród osób młodych, konieczne jest dbanie nie tylko o kształtowanie
edukacji i rozwój umiejętności, ale również o budowanie świadomości znaczenia
skutecznego prezentowania swoich kwalifikacji. Pracownik ma wiele możliwości
prezentowania swoich umiejętności i kompetencji. Do najpopularniejszych należą:
CV, list motywacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.
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Rekrutacja pracowników jest procesem znajdowania i przyciągania „dostatecznie
dużej, dla celów selekcji, liczby kandydatów na nieobsadzone stanowiska pracy”
(Król, Ludwiczyński 2006, 198). Rozmowa kwalifikacyjna jest jedną z metod selekcji kandydatów do pracy, stosowaną w odniesieniu do wszystkich stanowisk. Jest
to możliwość zaprezentowania przez kandydata informacji z CV, kultury osobistej,
umiejętności wypowiedzi oraz umiejętności interpersonalnych. Z punktu widzenia
potencjalnego pracodawcy rozmowa kwalifikacyjna daje również szereg możliwości
poznania kandydata, lecz jej ramy czasowe nie pozwalają na sprawdzenie wszystkich
umiejętności i kompetencji. Dlatego też pracodawcy często decydują się na rekrutację wieloetapową lub wielowymiarową. Narzędzia selekcji, których używają poza
rozmową kwalifikacyjną to: analiza CV, testy merytoryczne, testy psychologiczne,
assessment center (Bujacz 2009, 105–107).
Spośród wielu metod i narzędzi możliwych do użycia w procesie rekrutacji nie
wszystkie są uniwersalne i nadadzą się w każdej branży i na każde stanowisko. Dlatego też ważne, aby były one dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa i pozwalały na
efektywną selekcję. W procesie rekrutacji weryfikowana jest także znajomość języków
obcych, m.in. poprzez paszport językowy, który określa umiejętności dotyczące słuchania, czytania, porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania w danym języku.
Ten rodzaj przedstawienia kwalifikacji językowych stanowi jeden z pięciu elementów
Europass – zbioru dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji. Pozostałe dokumenty
to: życiorys, Europass Mobilność (dokument potwierdzający odbycie stażu za granicą
lub semestru studiów), suplement do świadectwa oraz suplement do dyplomu (Komisja
Europejska, 2020). Umiejętność prezentacji kwalifikacji jest przydatna nie tylko przy
ubieganiu się o pracę podczas procesu rekrutacji, lecz także przy pozyskiwaniu współpracowników lub potencjalnych inwestorów przy rozpoczęciu własnego biznesu.

Własna firma – od czego zacząć?
Problematyka związana z rozpoczęciem oraz prowadzeniem własnej działalności
jest bardzo złożona, dlatego też punktem wyjściowym w rozważaniach powinna
być sama definicja działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza ma charakter podmiotowy, co oznacza, że w każdej sytuacji odpowiedzialność przypisywana
jest konkretnemu podmiotowi. Według art. 3 Ustawy Prawo przedsiębiorców jako
działalność gospodarczą określa się zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły (Ustawa Prawo przedsiębiorców,
art. 3), przy czym działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód
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należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała
działalności gospodarczej, nie stanowi działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą
może być zatem każda osoba fizyczna, mogąca prowadzić działalność gospodarczą
w różnych formach organizacyjnych (Poradnik Przedsiębiorcy 2019).
Decydując się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, należy dokonać
wielu wyborów dotyczących przede wszystkim formy prawnej, sposobu rozliczania,
branży, sposobu pozyskania zgód i zezwoleń. Już na etapie wyboru rodzaju działalności konieczna jest analiza uwarunkowań prawnych dotyczących danej działalności,
tak aby upewnić się, czy prowadzenie tej działalności nie wymaga koncesji, zezwoleń lub innych niezbędnych dokumentów. W Polsce istnieje bowiem obowiązek uzyskiwania koncesji przy wykonywaniu działalności takich jak: wytwarzanie i obrót
materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, ochrona osób i mienia. Konieczność
posiadania zezwoleń istnieje także w przypadku prowadzenia stacji kontroli pojazdów lub wytwarzania wyrobów tytoniowych. Działalność można rozpocząć po uzyskaniu koncesji bądź zezwolenia1.
Kolejnym krokiem (lub pierwszym, jeśli posiadanie koncesji i zezwoleń nie jest
konieczne) jest wybór formy prawnej. Należy podkreślić, iż niektóre rodzaje spółek
(np. spółka partnerska) przeznaczone są dla osób wykonujących wolne zawody,
tj. radców prawnych, architektów. Wybór właściwej formy działalności, oprócz
własnej analizy korzyści, warto również skonsultować z prawnikami, tak aby znać
wszelkie możliwości i konsekwencje dokonanego wyboru. Rodzaj formy prawnej
działalności gospodarczej determinuje dobór właściwego dla niej urzędu rejestracji.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, poz. 1095). Wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o wpis
do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (zwanym
REGON). Wniosek jest także zgłoszeniem podatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, przy czym istnieje obowiązek osobistego
zgłoszenia wniosku do ZUS.
Formalności związane z założeniem własnej firmy są ważnym i niezbędnym
krokiem do rozpoczęcia działalności. Należy jednak podkreślić, że nie jedynym.
1

Szerzej na temat ograniczeń w podejmowaniu działalności gospodarczej w: (Bednarz, Gostomski
2018, 18–20).
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Równie ważne jest merytoryczne przygotowanie, w tym sporządzenie biznesplanu,
w którym określone będą m.in. cele sprzedażowe, rynki docelowe oraz sposoby
osiągania wyznaczonych celów. Biznesplan jest kompleksowym, długoterminowym
dokumentem planistycznym, którego zadaniem jest wskazanie celów, sposobów
i środków do ich osiągnięcia (Ciosk 2015, 20).
Biznesplan ma szerokie zastosowanie w przedsiębiorstwie, przede wszystkim
umożliwia przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich przedsięwzięć, odgrywa
znaczącą rolę przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. Należy również podkreślić, iż jest ważnym dokumentem dla zewnętrznych interesariuszy, m.in. banków
i udziałowców. Biznesplan pozwala na pozyskanie środków finansowych, a niekiedy
jest obligatoryjnym elementem niezbędnej dokumentacji do ubiegania się o środki
w instytucjach finansowych.
Biznesplan przygotowywany jest na okres do 2 lat, zakładając krótki horyzont
planistyczny lub na 2–10 lat przy dłuższym horyzoncie perspektywicznym. Praktyka
gospodarcza pokazuje, że większość biznesplanów nie przekracza planów 3-letnich,
a wynika to z dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, które trudne
są do przewidzenia za 5, a tym bardziej 10 lat. Oprócz kryterium horyzontu czasowego można również wyróżnić biznesplan w podziale podmiotowym na: biznesplan
dotyczący projektu inwestycyjnego oraz biznesplan dotyczący przedsiębiorstwa jako
całości. W literaturze występuje także podział biznesplanu ze względu na rodzaj
zastosowania, przy podziale na: strategiczny, naprawczy i likwidacyjny (Kowalczyk
2010, 35). Niezależnie od rodzaju oraz przeznaczenia, każdy biznesplan zawiera
niezmienne elementy, będące kolejnymi etapami dokumentu (tabela 1).
Struktura biznesplanu jest uzależniona od celów jego wykorzystania. Banki
mogą mieć bowiem wyznaczone wytyczne, ukierunkowane głównie na część finansową. Przy pozyskiwaniu zezwoleń i zgód w urzędach ważna będzie także szczegółowo opisana część operacyjna, w tym lokalizacja, infrastruktura oraz niezbędne
zasoby. Istnieją jednak elementy struktury, występujące we wszystkich biznesplanach, a należą do nich (Kowalczyk 2010, 45–46):
• streszczenie, w którym zawarte muszą być dane identyfikacyjne przedsięwzięcia
oraz podstawowe cele,
• część operacyjna, określająca niezbędny potencjał i zasobowość, charakter
przedsięwzięcia, czynniki ryzyka, czas trwania, zakres,
• część marketingowa, oparta na badaniach rynku i zawierająca opis wdrażanego
produktu, rynku docelowego, popytu, podaży (w tym ocena konkurencji), ceny,
dystrybucji, promocji, plan jakościowy i wartościowy sprzedaży, plan kosztów
sfery marketingowej,
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część finansowa, określająca harmonogram przedsięwzięcia, formę organizacyjną
i prawno-własnościową, formy zatrudnienia, strategię i plan produkcji (w tym
sposób zorganizowania dostaw materiałów i surowców), koszty sfery zarządzania,
część zarządcza, która zawiera przyjęte założenia dotyczące efektywności, potencjalne źródła finansowania zewnętrznego, ocenę ryzyka oraz rachunek zysków
i strat.

Tabela 1. Charakterystyka etapów biznesplanu
Etapy biznesplanu

Charakterystyka etapów

Identyfikacja problemów

Wybór problemów wymagających rozwiązania w pierwszej kolejności,
przedstawiony (głównie) w formie analizy SWOT. Efektem analizy
SWOT jest przedstawienie 4 grup czynników opisujących dane
przedsięwzięcie lub przedsiębiorstwo, tj. mocne strony (strengths)
i słabe strony (weaknesses) oraz czynników występujących
w otoczeniu, tj. szanse (opportunities) i zagrożenia (threats).

Diagnozowanie bieżącej
sytuacji organizacji

Analiza strategiczna, której głównym celem jest sformułowanie
przyszłych strategii na podstawie potencjału przedsięwzięcia,
oczekiwań interesariuszy oraz analizy otoczenia.

Planowanie niezbędnych
działań

Planowanie zadań i zasobów niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia w określonym czasie i przy określonym budżecie.

Przygotowanie planu
i metody działania

Planowanie metod działania.

Wdrożenie

Implementacja planu – wyznaczonych wcześniej zadań.

Kontrola

Zadania kontrolne mogą występować po każdym ważnym zadaniu,
tzw. kamieniu milowym lub pod koniec przedsięwzięcia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Pierścionek 2012).

Dokumentacja związana z założeniem przedsiębiorstwa, w tym sporządzenie
biznesplanu stanowi formalne przygotowanie do rozpoczęcia działalności. Warto
zaznaczyć, iż początkowa weryfikacja powodzenia i słuszności pomysłu na biznes
odbywa się mniej formalnie niż za pomocą badań marketingowych, a dzielenie się
pomysłem dotyczy przede wszystkim rodziny, znajomych, potencjalnych klientów,
ekspertów z danej branży.

Praca na etacie – bezpieczeństwo czy brak możliwości?
Praca na etacie oznacza bycie pracownikiem w danym przedsiębiorstwie i posiadanie nad sobą pracodawcy. Jak każde rozwiązanie dotyczące wyboru ścieżki kariery,
również to ma swoje zalety i wady, a ich postrzeganie zależy od wielu czynników,
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zarówno dotyczących miejsca pracy, rodzaju wykonywanej pracy, jak i osobistych
predyspozycji pracownika. Dla jednych bowiem ważnym aspektem w wyznaczaniu
ścieżki kariery jest ciągła możliwość rozwoju i szkolenia, jakie powinien zapewniać
pracodawca, dla innych poczucie niezależności od szefa i elastyczność pracy będą
najważniejszymi wartościami. Należy zatem przyjrzeć się zarówno korzyściom płynącym z danej formy zatrudnienia lub samozatrudnienia, jak też wadom i ryzykom
obu form (bankier.pl, 2020).
Pierwszą kwestią jest możliwość wykorzystania czasu wypoczynku – urlopu,
gdzie teoretycznie przewagę ma praca na etacie. Płatny urlop w wymiarze 20 lub
26 dni w przypadku umowy o pracę jest często również dofinansowywany z zakładu
pracy. Należy jednak pamiętać, iż wymaga to każdorazowej zgody przełożonego.
Z kolei przy samozatrudnieniu nie ma konieczności pozyskiwania zgód czy pozwoleń na urlop, który nie jest regulowany, jeśli chodzi o czas trwania, lecz wymaga
sfinansowania.
Kolejnym zagadnieniem, które należy rozważyć przy analizie atrakcyjności obydwu form zatrudnienia jest opłacalność. Należy jednak zaznaczyć, że ustalenie progu
opłacalności jest trudnym i bardzo subiektywnym zadaniem. Stricte finansowo ujmując tę kwestię, głównymi czynnikami przy analizie opłacalności są struktura kosztów
i przychodów oraz wybór formy opodatkowania. Są to jednak wybory, przed którymi
staje przedsiębiorca, a nie osoba zatrudniona na etacie, gdzie wyznacznikiem opłacalności finansowej jest wyłącznie dochód.
Wybór między własną działalnością a pracą na etacie powinien być również
oparty o preferencje i osobiste predyspozycje wybierającego. Jego subiektywne
zestawienie korzyści i strat dotyczyć może poczucia bezpieczeństwa, poczucia samodzielności, chęci bycia niezależnym, odpowiedzialności majątkowej.
Kolejną kwestią wartą rozważenia przy wyborze między etatem a własnym
zatrudnieniem jest czas pracy. Przy pracy na etacie godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy jest zwykle określona w umowie o pracę. Wyjątki stanowią nadgodziny, które są odpłatne w formie pieniężnej lub odpisania godzin. Unormowany
czas pracy nie jest jednak jednoznaczną korzyścią pracy etatowej, bowiem ogranicza
elastyczność działania, w przypadkach takich jak konieczność wizyty w urzędzie,
u lekarza, w szkole dziecka. Własny biznes daje w tym przypadku komfort działania
w określonych przez siebie, a nie kogoś, godzinach pracy.
Niewątpliwie ważną kwestią przy wyborze między własną działalnością a etatem
jest możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. Również w tym zakresie nie ma
jednoznacznie lepszego rozwiązania. Przy pracy na etacie udział w szkoleniach,
często kosztownych, ponosi pracodawca, natomiast w ograniczonym stopniu pra-
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cownik ma możliwość doboru szkolenia. Z kolei przy samozatrudnieniu podnoszenie
kwalifikacji jest kwestią wyboru jego samego, co wiąże się z ponoszeniem kosztów,
lecz także samodzielnością przy doborze rodzaju szkolenia.

Wnioski
Wybory dotyczące ścieżki kariery są bardzo indywidualną kwestią. Świadome
pokierowanie karierą wiąże się ze znajomością zasad panujących na rynku pracy,
właściwym prezentowaniem własnych kwalifikacji i pomysłów, a także wiedzą na
temat konsekwencji różnych form zatrudnienia. Charakterystyka rynku pracy jest
źródłem wiedzy o jego funkcjonowaniu, panujących zasadach, jak też warunkach
działania w Polsce. Prezentacja własnych kwalifikacji możliwa jest dzięki znajomości narzędzi, takich jak CV czy paszport językowy. Prezentacja własnych pomysłów może przybierać formę biznesplanu, a jego prawidłowe sporządzenie zwiększa
wiarygodność i atrakcyjność przedsięwzięcia w oczach interesantów, m.in. banków oraz potencjalnych inwestorów. Z kolei przedstawione atrybuty atrakcyjności
form zatrudnienia dotyczą: dochodu, urlopu, podnoszenia kwalifikacji, czasu pracy
i osobistych predyspozycji. Analiza każdego z nich pod kątem własnych wymagań
pozwoli kandydatowi na świadomy wybór ścieżki kariery.
Do pozytywnych konsekwencji pracy na etacie zaliczyć można: pewność stałej
wypłaty, poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i stałych dochodów, brak konieczności odpowiadania własnym majątkiem, objęcie ubezpieczeniem społecznym. Z kolei
negatywnymi konsekwencjami pracy na etacie mogą być: brak samodzielności,
konieczność zależności od szefa, konieczność przestrzegania norm i zasad panujących
w danym przedsiębiorstwie. Do pozytywnych stron prowadzenia działalności gospodarczej należą: poczucie niezależności, samodzielność w budowaniu strategii własnej
działalności, możliwość wyboru ubezpieczenia emerytalnego, nienormowany pracy,
a do negatywnych np. odpowiedzialność majątkowa, brak pewności uzyskania stałego
dochodu i konieczność samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Bibliografia
Bankier.pl. 2020. Własna firma: pomysł na własny biznes, https://www.bankier.pl/smart/wlasna-firma-pomysl-na-wlasny-biznes [dostęp: 05.11.2020].
Baran B. 2005. Problematyka rynku pracy w edukacji przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość
a współczesne wyzwania cywilizacyjne, nr 1, s. 227–238.

Ścieżki rozwoju zawodowego a współczesny rynek pracy

25

Bednarz J., Gostomski E. 2018. Źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstw, Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 13–17.
Bujacz A. 2009. Jak działa Assessment Center? Zagadka trafności oceny, Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi, nr 3–4, s. 105–107.
Ciosk M. 2015. Biznesplan jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, w: Innowacyjne
działania w obszarze zarządzania i marketingu, A.-A. Wadlewski, A. Modliński (red.), Łódź:
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 20.
Czerniak-Swędzioł J. (red.), 2014. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa:
C.H.Beck, s. 2–3.
Gładzicka-Janowska A. 2013. Elastyczność rynku pracy jako mechanizm dostosowawczy
w gospodarce polskiej. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 1(40), s. 67–91.
Jakubowski M., Masiukiewicz A. 2018. Rynek pracy w usługach IT – Przegląd, ZN Uczelni
Vistula, nr 59(2), s. 43.
Jezior J. 2015. Badania pracodawców jako źródło informacji o popycie na pracę – analiza
wybranych zagadnień, Annales I – Philosophy and Sociology, vol. XL 2, s. 82.
Komisja Europejska, 2020. Jak zaprezentować swoje kwalifikacje, https://ec.europa.eu/info/
education/skills-and-qualifications/how-present-your-skills-and-qualifications_pl [dostęp:
19.11.2020].
Kowalczyk J. (red.), 2010. Biznesplan, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 35, 45–46.
Król H., Ludwiczyński A. 2006. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wydaniwctwo
Naukowe PWN, s. 198.
Pierścionek Z. 2012. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2020. Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń
kobiet i mężczyzn, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-Analiza-lukizatrudnienia-oraz-wynagrodzenia_8_05_2020_2.pdf [dostęp: 01.12.2020].
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2020. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań, wrzesień, https://filarybiznesu.pl/sytuacja-na-rynku-pracy-wpolsce-stabilniejsza-niz-w-unii/a6544 [dostęp: 14.11.2020].
Poradnik Przedsiębiorcy. 2019. Działalność gospodarcza – najważniejsze informacje, https://
poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dzialalnosc-gospodarcza-najwazniejsze-informacje [dostęp:
16.11.2020].
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2007, nr 155,
poz. 1095.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz. U. 2018, poz. 646, art. 3.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141.
Winnicka-Wejs A., Sokolińska D., Kawa H. 2019. Współczesna rola działu personalnego
w organizacji, Akademia Zarządzania, nr 3(1), s. 7–8.

Agata Olechnowicz-Szewczyk*

Skuteczne zarządzanie finansami osobistymi

Abstrakt
Zarządzanie finansami osobistymi to złożony zestaw szeregu zachowań i podejmowanych decyzji
związanych z pozyskiwaniem środków finansowych oraz ich wydawaniem zgodnie ze sformułowanymi
wcześniej celami. Efektywne wdrożenie tego procesu pozwala uniknąć podejmowania ryzykownych
działań w przestrzeni finansowego świata i zapewnić bezpieczeństwo finansowe, zarówno w krótkiej,
jak i długiej perspektywie. Poczucie finansowej stabilizacji wydaje się szczególnie istotne w obliczu
zmian i zawirowań, jakie dotykają gospodarki w ostatnim czasie. Celem opracowania jest omówienie
procesu skutecznego zarządzania finansami osobistymi. Autorka proponuje podzielenie tego
procesu na poszczególne etapy, przedstawiając również zestaw wskazówek i dobrych praktyk
w gospodarowaniu własnymi pieniędzmi, ze szczególnym uwzględnianiem „efektu latte”, czyli idei
oszczędzania na drobnych rzeczach.
Słowa kluczowe: zarządzanie finansami osobistymi, planowanie finansowe, efekt latte

Wprowadzenie
Ekonomiści są zgodni, że epidemia SARS-CoV-2 z 2020 r. będzie mieć istotnie
negatywny wpływ na gospodarkę Polski, Unii Europejskiej i całego świata. Występujący w konsekwencji pandemii kryzys gospodarczy jest jednak zdecydowanie
inny niż wszystkie dotychczas znane kryzysy. W Polsce i wielu innych krajach część
gospodarki została administracyjnie zatrzymana, a tysiące ludzi zostało pozbawionych źródła dochodu. W tak niepewnych, zarówno społecznie, jak i gospodarczo
czasach szczególnie istotne staje się zatem zagadnienie planowania finansów osobistych w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego.
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Zarządzanie własnymi pieniędzmi jest jedną z najważniejszych umiejętności życiowych. Wiedza z zakresu finansów osobistych stanowi fundament, na bazie którego
ludzie nie tylko zarządzają własnymi finansami, ale również rozwijają wiele innych
użytecznych kompetencji. Liczne badania prowadzą jednak do bardzo pesymistycznego wniosku, że Polacy nie nabywają wystarczającej wiedzy z zakresu finansów
osobistych ani od rodziców, ani w szkole. Ponad połowa Polaków (52%) uważa, że ich
wiedza o finansach jest na niskim lub bardzo niskim poziomie. I nie chodzi tutaj bynajmniej o posiadanie wiedzy specjalistycznej, ale o podstawy, tj. budżet domowy, kredyty i pożyczki oraz oszczędzanie na mieszkanie czy emeryturę (GPW, 2019). Co ciekawe, szczególnie młodym ludziom w wieku 18–34 lat brakuje wiedzy i umiejętności
dokonywania podstawowych wyborów dotyczących stylu życia, niezbędnych do skutecznego zarządzania pieniędzmi (Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, 2019).

Zarządzanie finansami osobistymi
Finanse osobiste i finanse gospodarstw domowych wchodzą w skład finansów sektora prywatnego, czyli tzw. finansów prywatnych i obejmują przede wszystkim:
oszczędzanie i inwestowanie (w tym oszczędzanie na konkretny cel, np. na emeryturę) oraz finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Warto
w tym miejscu podkreślić, że wielokrotnie w literaturze można spotkać zamienne
stosowanie pojęć finanse osobiste i finanse gospodarstw domowych, chociaż w praktyce nie są to pojęcia będące synonimami. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez
GUS gospodarstwo domowe tworzy zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się (gospodarstwo domowe
wieloosobowe) lub osoba utrzymująca się samodzielnie, bez względu na to, czy
mieszka sama, czy też z innymi osobami (gospodarstwo domowe jednoosobowe).
Członkowie rodziny mieszkający wspólnie, ale utrzymujący się oddzielnie, tworzą
odrębne gospodarstwa domowe (GUS 2013). Z definicji tej wynika, że finanse osobiste stanowią pojęcie węższe, gdyż dotyczą jedynie zjawisk finansowych w odniesieniu do pojedynczego człowieka (Świecka 2011). Na całokształt finansów gospodarstwa domowego składają się zaś poszczególne finanse osobiste wszystkich członków
danego gospodarstwa domowego. Oznacza to zatem wspólne przepływy finansowe
w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb poszczególnych jego członków, jak
i osiągnięcie dobrobytu gospodarstwa domowego jako całości.
Mówiąc o finansach osobistych i finansach gospodarstw domowych można sformułować pojęcie zarządzania finansami osobistymi (personal finance management)
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i planowania finansów osobistych (personal financial planning). W literaturze podjęto wiele prób sprecyzowania i interpretacji tych terminów (Barembruch 2012).
Zarządzanie finansami przez gospodarstwo domowe można interpretować jako szereg działań wszystkich członków gospodarstwa domowego związanych z pozyskiwaniem środków finansowych oraz ich wydatkowaniem zgodnie z przyjętymi wcześniej
celami. Chcąc porównać gospodarstwo domowe do organizacji, można sprowadzić
proces zarządzania finansami do planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania czynności wykonywanych przez jego członków, co ma miejsce w obrębie
dwóch układów instytucjonalnych, które stanowi, po pierwsze – samo gospodarstwo
domowe, a po drugie – otaczający je rynek (Świetlik 2011).
Warto podkreślić, że wyniki badań pokazują, że osiągnięcie efektywnego zarządzania swoimi finansami przyczynia się nie tylko do osiągnięcia dobrobytu gospodarczego i finansowego, ale do poprawy ogólnej satysfakcji z życia w dłuższej
perspektywie (Consumer Financial Protection Bureau 2015). Zarządzanie finansami
wpływa bowiem nie tylko na poszczególne osoby, ale także na całe gospodarstwo
domowe, w którym dana osoba funkcjonuje, a ostatecznie może wywołać szereg
skutków dla całego społeczeństwo (Fenton i in. 2016). Dla przykładu, nieodpowiednie zachowania finansowe mogą prowadzić do tymczasowych lub chronicznych
długów, niezdolności do spłaty bieżących rachunków lub finalnie do ogłoszenia
upadłości konsumenckiej. Regularny nadzór nad osiąganymi przychodami i wydatkami zaś, stanowi skuteczną ochronę przed ryzykownymi praktykami finansowymi
i może stanowić gwarant bezpieczeństwa finansowego na długie lata, nie tylko dla
danej osoby, ale i dla jej bliskich.

Charakterystyka etapów procesu zarządzania
finansami osobistymi
Jak zostało powyżej przedstawione, zarządzanie finansami to złożony zestaw zachowań i podejmowanych decyzji zorientowanych na pozyskiwanie, alokację oraz
wykorzystanie środków finansowych na konkretny cel. Chociaż proces zarządzania
finansami osobistymi może się jawić początkowo jako niezwykle złożony i trudny
do wdrożenia, mając podstawową wiedzę, można go zdecydowanie ułatwić. Jednym z podstawowych, zadań, które są w stanie sprawić, że proces ten będzie nie
tylko skuteczny, ale i realny do wprowadzenia w życie, jest rozłożenie go na części
pierwsze. Propozycję poszczególnych etapów składających się na całokształt procesu
osobistego planowania finansowego przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Etapy procesu zarządzania finansami osobistymi
1. Określenie obecnej sytuacji finansowej

2. Zdefiniowanie celów finansowych

3. Zidentyfikowanie alternatywnych możliwości działania

4. Ocena własnych możliwości

5. Stworzenie i urzeczywistnienie swojego planu działania

6. Analiza i poprawa planu

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać przed przystąpieniem do faktycznego
planowania procesu zarządzania finansowego, jest przegląd aktualnej sytuacji finansowej. To jedno z tych ćwiczeń finansowych, które każdy powinien wykonywać
regularnie, ale jest ono szczególnie ważne, gdy dopiero zaczyna się przygodę ze
świadomym zarządzaniem swoimi pieniędzmi. Przegląd swojego aktualnego statusu finansowego należy zacząć od przyjrzenia się swoim przepływom pieniężnym.
Mówiąc innymi słowami, swoim dochodom, wydatkom i obecnym zwyczajom
oszczędzania (jeśli oczywiście się takowe posiada). Najprostszą metodą, jeśli nie
ma się całkowitej pewności, jak sprawdzić swój budżet, jest rozpoczęcie przeglądu
od przejrzenia wyciągów bankowych z okresu ostatnich od trzech do sześciu miesięcy. W nich powinno być wszystko drobiazgowo wyszczególnione – wszystkie
wydatki, składki na oszczędności, spłaty pożyczek oraz wszelkie uzyskane dochody.
Pomocne może być wydrukowanie zaksięgowanych transakcji (w większości banków nie powinno to stanowić większego problemu) i dodanie do tego wydruku
znaczników lub użycie kolorowego zakreślacza. Taka kategoryzacja wydatków może
pomóc wskazać wszelkie obszary, które się wyróżniają. Pozwoli to również lepiej
zrozumieć codzienne, tygodniowe i miesięczne zachowania związane z pieniędzmi.
Jest to również pierwszy krok do utworzenia finalnego budżetu, z którym można
pracować we wszystkich dalszych etapach finansowego planowania.
Jest bardzo duża szansa, że po dokonaniu takiej analizy niektóre liczby okażą się
zaskakujące (np. ile w skali miesiąca wydajemy pijąc kawę na mieście). Jest również
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bardzo prawdopodobne, że natychmiast uda się znaleźć obszary, w których można
zmniejszyć, wyeliminować lub zmienić swoje nawyki związane z wydatkami. Taką
analizę warto powtarzać regularnie co miesiąc. Początkowo to ćwiczenie finansowe
może się wydawać żmudne, jednak podobnie jak ze wszystkim, co wymaga wytworzenia nawyku, staje się ono tym łatwiejsze, im częściej się je ćwiczy.
Kolejnym, kluczowym etapem w procesie planowania, jak skutecznie zarządzać
swoimi pieniędzmi, jest zdefiniowanie celów finansowych. Precyzyjne wyznaczanie
mocnych celów może pomóc w uzyskaniu przejrzystości, jeśli chodzi o finanse
osobiste. Chociaż często bywa ono praktyką niedostatecznie wykorzystywaną i niedocenianą, zapewnia jednak przejrzystość w życiu finansowym, pomagając dokładnie zrozumieć, nad czym się pracuje i pokazując dokładnie, w jaki sposób można
to osiągnąć. Żeby wiedzieć, w jaki sposób pokonać daną trasę, trzeba przecież
najpierw wiedzieć, dokąd się zmierza. Wyznaczając swoje cele finansowe, należy
wziąć pod uwagę kilka kluczowych kwestii, aby zapewnić sobie największą szansę
na sukces. Wskazówki, które warto uwzględnić, opracowując swoje cele finansowe
przedstawia rysunek 2.
Rysunek 2. Zasady skutecznego wyznaczania celów finansowych

Zasady skutecznego wyznaczania
celów finansowych

Używaj krótkoterminowych celów finansowych,
aby utrzymać motywację i ciągły postęp

Pamiętaj o długoterminowych celach finansowych,
aby skupić się na przyszłości finansowej

Nieustannie co kilka miesięcy przeglądaj swoje cele,
aby upewnić się, że są one ciągle zgodne z tym, gdzie chcesz się znaleźć

Pamiętaj, że zarówno cele długoterminowe, jak i krótkoterminowe
powinny się wzajemnie uzupełniać i odgrywać istotną rolę
w podejmowanych decyzjach finansowych

Źródło: opracowanie własne.

Trzecim etapem jest zidentyfikowanie alternatywnych możliwości działania.
Zawsze trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z konsekwencji swoich wyborów. Dla
przykładu, decyzja o inwestycji w akcje może oznaczać rezygnację z egzotycznych
wakacji, a decyzja o uczęszczaniu do szkoły lub studiowaniu w pełnym wymia-
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rze godzin może oznaczać, że nie będzie można podjąć równolegle pracy na pełen
etat. Koszt alternatywny to jedno podstawowych pojęć ekonomicznych i pokazuje,
z czego trzeba zrezygnować, dokonując wyboru. Rozpatrywanie alternatyw ma
kluczowe znaczenie dla podejmowania efektywnych i satysfakcjonujących decyzji.
Porównanie kosztów i korzyści alternatywnych rozwiązań może naprowadzić na
właściwe tory i pomóc ocenić możliwe sposoby działania, biorąc pod uwagę obecną
sytuację życiową, wartości osobiste i aktualne warunki ekonomiczne, czyli zespół
cech pozwalających na zbiorczą ocenę swoich aktualnych możliwości, co stanowi
kolejny etap finansowego planowania. Mając już wyznaczone cele, znając alternatywne rozwiązania i potencjalne zagrożenia, które mogą towarzyszyć w ich realizacji, a także swoje silne strony, które będą tej realizacji sprzyjały, należy przystąpić
do stworzenia konkretnego planu i przemyśleć sposoby na jego urzeczywistnienie.
Ostatnim etapem całego procesu jest analiza i poprawa planu. Okresowe przeglądy i rewizje są niezbędne do tego, żeby jakikolwiek mechanizm funkcjonował
sprawnie i efektywnie. Nie inaczej jest również z dobrym planem. Sztywne przywiązanie do pierwotnych założeń, brak elastyczności w działaniu, nieuwzględnienie
wszelkich zachodzących zmian w warunkach osobistych i ekonomicznych, to podstawowe zagrożenia mogące unicestwić skuteczne zarządzanie swoimi finansami
osobistymi.
Każdy z przedstawionych powyżej etapów jest kluczowy dla realizacji głównego
celu, a pominięcie któregokolwiek, może narazić na szwank skuteczność w planowaniu finansów osobistych. Warto traktować je jednak nie jako wyzwania, ale jako
„małe kroczki”, które – wykazując się cierpliwością i uważnością – można opracować tak, żeby zaprowadziły nas prosto do sukcesu i realizacji naszych marzeń.

Efekt latte – idea oszczędzania na drobiazgach
„Wystrzegaj się małych wydatków. Mały przeciek może sprawić, że zatonie wielki statek.”
Benjamin Franklin1

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, na myśl nasuwają się zatem kluczowe pytania – Jaki jest najlepszy sposób na budowanie bogactwa? Co zrobić, żeby w szybkim czasie stać się bogatym? Większość ludzi myśli, że im więcej zarabia, tym
więcej będzie mieć. I chociaż, owszem, istnieje korelacja stwierdzająca, że osoby
1

https://coaching4smart.wordpress.com/tag/przyslowia-zwiazane-z-pieniedzmi/
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posiadające majątek mają zazwyczaj wysokie dochody, w rzeczywistości budowanie
bogactwa nie zależy jednak tylko od nich. Często słyszy się, że głównym powodem,
dla którego ludzie nie oszczędzają jest to, że „nie mają z czego”. Uzależniają zatem
prostoliniowo poziom swoich oszczędności od uzyskiwanych dochodów. W praktyce
okazuje się jednak, że gdy już faktycznie dostaną podwyżkę, wówczas zwiększają
swoje wydatki, a nie oszczędności. Finalnie zatem, nawet jeśli się zarabia dużo pieniędzy, niekoniecznie oznacza to, że buduje się bogactwo. Dzieje się tak dlatego, że
bardzo łatwo utknąć w pułapce – im więcej zarabiam, tym więcej wydaję. W praktyce istnieje wiele ciekawych rozwiązań i strategii, które mogą uczynić oszczędzanie
nie tylko prostym, ale i bardzo efektywnym.
David Bach, autor książki Automatic Millionarie (2005), sformułował i opisał
zjawisko, które nazwał „efektem latte”. „Efekt latte” oznacza drobne, codzienne
zakupy, które po wyeliminowaniu mogą w rzeczywistości zapewnić znaczną i nieco
zaskakującą sumę pieniędzy. Innymi słowy, sprowadza on istotę oszczędzania do
znalezienia kilku złotych wydawanych codziennie, które można zaoszczędzić i zainwestować. Na czym to polega w praktyce? W Polsce w 2020 r. kubek mlecznej
kawy to koszt około 10 zł. To niby niewiele, ale w ciągu roboczego tygodnia daje
to łącznie 50 zł, a w skali miesiąca aż 200 zł. Wykonując proste obliczenia, można
wywnioskować, że rezygnując z samej kawy pitej poza domem po roku można by
było odłożyć 2400 zł, po 10 latach 24 000 zł, a po 30 – 72 000 zł (Zaradny Finansowo 2019).
Przykład ten przedstawia, jak tak mała różnica w wydatkach każdego dnia może
mieć ogromny wpływ na skumulowane oszczędności w dłuższej perspektywie. Kawa
to tylko przykład, a efekt latte ma zastosowanie do wszelkich drobnych wydatków, które stanowią „przeciek” w codziennych wydatkach. Do najczęstszych z nich
można zaliczyć jedzenie w restauracjach, gazety czy dodatkowe opłaty bankowe
(z których często nie zdajemy sobie sprawy, tj. opłata za wypłatę gotówki w bankomacie) (BecomingMinimalist 2020). Warto zwrócić uwagę na fakt, że oszczędzając
w ciągu roku wspomniane 2400 zł na piciu kawy na mieście, można „za darmo”
kupić porządny domowy ekspres do kawy. Rezygnacja z drobnych przyjemności
i oszczędzanie przynosi korzyści zawsze i wszędzie. Jeszcze większe korzyści może
przynieść odkrycie i rozpoznanie swoich nawyków w kontekście finansów osobistych i zarządzania budżetem domowym.
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Dobre praktyki zarządzania finansami osobistymi
Zarządzanie finansami osobistymi to spektrum działań praktycznych, które powinny
być realizowane niemalże codziennie przez gospodarstwa domowe i poszczególnych
ich członków. Nie są to jednak działania proste, zdarzają się bowiem takie dni,
a nawet całe tygodnie, gdy łatwo zapomnieć o rozsądnym wydawaniu pieniędzy
i stracić kontrolę nad budżetem, np. podczas wakacji. Istnieje jednak zbiór kilku
bardzo podstawowych rad i wskazówek, które stanowią uniwersalne wytyczne dla
efektywnego zarządzania swoimi finansami osobistymi (rysunek 3).
Rysunek 3. Dobre praktyki zarządzania finansami osobistymi
porównywanie
cen produktów
w różnych sklepach

płacenie rachunków w terminie,
w celu uniknięcia płacenia
karnych odsetek

nieuleganie reklamom
i zachciankom

zachowanie dyscypliny
w robieniu zakupów –
kupowanie tylko
z przygotowanej wcześniej listy

odkładanie nawet
niewielkich nadwyżek
finansowych

ograniczanie wydatków
poprzez zmianę nawyków –
np. zabieranie kawy z domu
w kubku termicznym

Źródło: opracowanie własne.

W odpowiedzi na trudności, jakie łatwo każdemu napotkać w trakcie planowania swoich finansów osobistych i utrzymaniu jego regularności i sumienności,
można wykorzystać trend tworzenia i udostępniania przez banki narzędzi i specjalistycznego oprogramowania, mających wesprzeć i usprawnić kontrolę bieżących wpływów i wydatków, czyli zarządzania budżetem. Te nowoczesne narzędzia
zarządzania finansami osobistymi są częścią szerszego procesu tzw. wirtualizacji
zachowań konsumenckich na rynkach usług finansowych (Smyczek 2010). Optymistyczne dane pokazują, że Polacy coraz częściej i chętniej wspierają się taką
technologią i korzystają z aplikacji, które ułatwiają zarządzanie budżetem domowym. We wrześniu 2020 r. z przynajmniej jednej aplikacji finansowej korzystało
około 63% użytkowników smartfonów z system Android (Signs 2020). Aplikacje
finansowe to jedno z łatwo dostępnych rozwiązań, które warto wdrażać w procesie
zarządzania swoimi finansami osobistymi. Posiadają one bowiem wiele użytecznych
funkcji, niejednokrotnie wyręczających nas w dokonywaniu drobiazgowych analiz
kategorii wydatków, oszczędzaniu pieniędzy, czy ich efektywniejszym wydawaniu.
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Wnioski
Zarządzanie finansami osobistymi to ciągły proces, który, poprzez maksymalne
wykorzystanie posiadanych aktywów, pozwala zmniejszać stres związany z pieniędzmi, zaspokoić bieżące potrzeby, a także zbudować bezpieczną bazę dla osiągnięcia przyszłych celów długoterminowych, takich jak emerytura. Podsumowując,
warto szczególnie podkreślić, że zarządzanie finansami osobistymi nie jest przeznaczone tylko dla osób zamożnych. Wręcz przeciwnie, tworzenie swojego rodzaju
„mapy” dla finansowej przyszłości jest korzystne dla wszystkich, bez względu
na poziom dochodów. A rozłożenie procesu zarządzania swoimi pieniędzmi na przejrzyste etapy czyni je nie tylko dużo bardziej przejrzystym, ale i łatwiej osiągalnym.
Można samodzielnie sporządzać plan finansowy lub skorzystać z pomocy specjalisty
od planowania finansowego. Jednak w dzisiejszych czasach szczególnie warto skierować swoją uwagę w kierunku nowych technologii – dzięki usługom online czy
finansowym aplikacjom, pomoc przy planowaniu finansowym jest tańsza i bardziej
dostępna niż kiedykolwiek.
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Jak pożyczać, aby nie wpaść
w spiralę zadłużenia?

Abstrakt
Jednym z najtrudniejszych problemów w gospodarce jest szybkie narastanie długów. Długi zaciągane
są przez państwa, przedsiębiorstwa i inne instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne. Nadmierne
zadłużanie się gospodarstw domowych to problem społeczny i ekonomiczny. Celem niniejszego
opracowania jest przedstawienie zasad odpowiedzialnego pożyczania i metod wyjścia ze spirali
zadłużenia oraz próba wyjaśnienia skłonności do zaciągania nadmiernych zobowiązań przez osoby
fizyczne. Przedstawiono charakterystykę ryzyka kredytowego oraz zdolności kredytowej, wskazano
na różnice pomiędzy kredytem bankowym a pożyczką od firm pożyczkowych, oferujących tzw.
„chwilówki”. Bazując na badaniach z zakresu ekonomii behawioralnej wykonano autorskie badanie
korelacyjne cech osobowości z postawami wobec pieniędzy.
Słowa kluczowe: spirala zadłużenia, kredyt, pożyczka

Wprowadzenie
Produkty finansowe są bardzo przydatne i bez nich trudno byłoby finansować różnego rodzaju zobowiązania i potrzeby. Są to jednak produkty, z których należy
korzystać z umiarem oraz w miarę możliwości nie decydować się na zbyt wiele produktów jednocześnie, aby móc kontrolować wysokość comiesięcznych zobowiązań.
Zbyt duża liczba produktów pożyczkowych może bowiem doprowadzić do sytuacji, w której kredytobiorca przestaje na bieżąco kontrolować wszystkie związane
z tymi produktami koszty i opłaty. W ten sposób łatwo wpaść w spiralę zadłużenia,
z której trudno później się wydostać. Celem niniejszego opracowania jest przedsta-
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wienie zasad odpowiedzialnego pożyczania i metod wyjścia ze spirali zadłużenia
oraz próba wyjaśnienia skłonności do zaciągania nadmiernych zobowiązań przez
osoby fizyczne. Opracowanie składa się z trzech części, wprowadzenia i podsumowania. W pierwszej części przedstawiono, czym charakteryzuje się ryzyko kredytowe i zdolność kredytowa, gdyż nadmierne zadłużenie to nie tylko problem dla
samego kredytobiorcy, ale również dla kredytodawcy, który stara się zabezpieczyć
na wypadek problemów w spłacie kredytów udzielonych klientom. W drugiej części
rozdziału zaprezentowano zasady racjonalnego zaciągania zadłużenia oraz porady,
jak wyjść ze spirali zadłużenia, gdy zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stają
się niemożliwe do spłacenia w terminie. W ostatniej części zaprezentowano wyniki
badania własnego, w którym, na bazie założeń płynących z ekonomii behawioralnej,
dokonano analizy korelacji cech osobowości z postawami wobec pieniędzy.

Charakterystyka ryzyka kredytowego
Terminy „pożyczka” i „kredyt” w języku potocznym są używane zamiennie, jednakże z prawnego punktu widzenia wyrazy te nie są tożsame. W polskim systemie
prawnym kredyty mogą być udzielane wyłącznie przez banki, spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe oraz instytucje kredytowe, czyli podmioty, które mają
swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w jednym z państw Unii
Europejskiej i których działalność polega na przyjmowaniu depozytów oraz udzielaniu kredytów lub wydawaniu pieniądza elektronicznego Umowa kredytu została
opisana w art. 69 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z ustawą umowę kredytu rozumie się jako stosunek prawny, w którym bank zobowiązuje się do oddania do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty pieniędzy z przeznaczeniem na określony
cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania wskazanej kwoty pieniędzy
w określony w umowie sposób oraz zwrotu określonej kwoty wraz z odsetkami
(Prawo bankowe, art. 69).
Do istotnych cech umowy kredytu zalicza się:
• kwalifikowany charakter, co oznacza, że kredytu może udzielić wyłącznie określony przepisami podmiot,
• pieniężność, gdyż przedmiotem kredytu może być jedynie określona suma pieniędzy,
• odpłatność, która przejawia się w tym, że na kredytobiorcy ciąży obowiązek
zapłaty odsetek oraz ewentualnej prowizji,
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celowość, polegająca na konieczności wskazania w umowie kredytu celu, na
jaki zostaną wydatkowane środki oraz brak możliwości jego zmiany w trakcie
trwania umowy,
• zwrotność, czyli konieczność zwrócenia uzyskanych od banku środków (Bernat
2018, 72–73).
W przeciwieństwie do umowy kredytu, umowa pożyczki może być zawarta
w dowolnej formie (np. ustnej, pisemnej, elektronicznej, dokumentowej, w formie
aktu notarialnego). Jedynie w przypadku, gdy wartość pożyczki przekracza 1000 zł
powinna ona zostać zawarta w formie dokumentowej, zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu
Cywilnego. Nieprzestrzeganie tej formy nie powoduje, że umowa jest nieważna, jednak może to rodzić trudności dowodowe w przypadku dochodzenia roszczeń (Bernat
2018, 73). Dzięki kredytom i pożyczkom możliwe jest nabycie dóbr, których zakup
w innych warunkach byłby niemożliwy lub wymagałby zgromadzeniem bardzo
dużych środków. Z drugiej zaś strony, aktywność ta może prowadzić do powstania
spirali zadłużenia, gdy gospodarstwa domowe nie wezmą pod uwagę czynników
losowych czy zmian koniunkturalnych, aż nadto widocznych podczas obecnej pandemii koronawirusa. Banki również starają się ograniczyć ryzyko i badają zdolność
kredytową klientów, którzy mogą okazać się niesolidnymi kredytobiorcami.
Istotną zmianą dla sektora instytucji pożyczkowych, wprowadzoną w 2015 r.,
było stworzenie rejestru instytucji pożyczkowych. Zgodnie z nowymi przepisami
instytucje pożyczkowe mogą̨ prowadzić działalność po uprzednim uzyskaniu wpisu
do rejestru instytucji pożyczkowych, który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). KNF dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu zamierzającego
wykonywać działalność jako instytucja pożyczkowa. Rejestr jest na bieżąco aktualizowany, dzięki czemu konsumenci mogą sprawdzić przed zaciągnięciem pożyczki
czy dany podmiot spełnił wszystkie wymogi formalne wymagane ustawą o kredycie
konsumenckim i został zarejestrowany przez KNF. Prowadzenie rejestru przez KNF
nie oznacza jednak, iż segment firm pożyczkowych podlega nadzorowi tej instytucji.
Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian zwiększyło jednak transparentność segmentu instytucji pożyczkowych i podniosło bezpieczeństwo konsumentów (Penczar,
Liszewska, Górski 2019, 33).
Występowanie czynników ryzyka wynika z podejmowanej przez bank komercyjny specyficznej działalności, a zwłaszcza działalności kredytowej (Zawadzka
2001, 629–631). Niemożliwe jest całkowite unikanie ryzyka, gdyż w chwili podejmowania decyzji nie dysponuje się pełną informacją, a także nie można wykluczyć świadomych lub nieświadomych zafałszowań informacji podawanych przez
klientów. Ryzyko w obrębie działalności kredytowej można scharakteryzować jako
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zagrożenie poniesienia przez bank straty finansowej w wyniku niewywiązania się
dłużnika, w całości i terminie, ze swoich zobowiązań, które wynikają z zawartej
umowy kredytowej. W szerszym ujęciu ryzyko kredytowe obejmuje prawdopodobieństwo niespłacenia przez dłużnika jakiegokolwiek zobowiązania wobec banku
(Iwanicz-Drozdowska, Zawadzka 2007, 227).
W literaturze można spotkać wiele klasyfikacji ryzyka kredytowego, jednak najpopularniejsze i najczęściej stosowane są dwie. Pierwsza z nich opiera się na podziale
ryzyka w aspekcie bilansowym i wyróżnia ryzyko kredytowe aktywne i pasywne.
Ryzyko aktywne związane jest z udzielaniem przez bank kredytów i materializuje się,
gdy kredytobiorca nie spłaca w terminie zaciągniętych zobowiązań. Ryzyko pasywne
dotyczy źródeł refinansowania udzielonych kredytów, do których zalicza się depozyty klientów indywidualnych jak i depozyty międzybankowe, środki pozyskane
z banku centralnego lub rynku kapitałowego. Materializacja tego typu ryzyka może
występować, gdy klienci masowo zaczną wycofywać depozyty lub banki nie będą
mogły refinansować się na rynku międzybankowym. Ten typ ryzyka jest w dużym
stopniu niezależny od banku (Jajuga 2007, 143). Warto wspomnieć, iż po wybuchu
pandemii koronawirusa w marcu 2020 r. i obniżeniu stóp procentowych przez Radę
Polityki Pieniężnej, banki obniżyły oprocentowanie lokat i zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów, a Polacy wycofali z depozytów w pierwszej połowie 2020 r.
ponad 54 mld zł, by nie ponosić realnych strat. Wzrosło natomiast zainteresowanie
rachunkami inwestycyjnymi, gdyż samo wycofanie pieniędzy z banków nie chroni
od strat spowodowanych inflacją. Obserwowano dużą liczbę otwieranych rachunków maklerskich, zakładanych także przez osoby, które nigdy nie były uczestnikami
rynków finansowych, nowicjuszy, którzy chcieli poznać, jak to działa i szukali możliwości dla inwestycji innych niż lokaty bankowe. Od marca do września 2020 r.
liczba rachunków inwestycyjnych zwiększyła się o niemal 80 tys. – do 1,34 mln.
Gospodarstwa domowe obawiały się możliwości wprowadzenia lokalnych ograniczeń poruszania się, co skutkowało wzrostem popytu na gotówkę (szczególnie
w rejonach słabo ubankowionych lub tam, gdzie dostęp do obrotu bezgotówkowego/
elektronicznego był ograniczony). Było to zjawisko nienotowane dotychczas, nawet
w okresie kryzysu 2008 r. (NBP, 2020).
Druga klasyfikacja wyróżnia ryzyko indywidualne i ryzyko łączne portfela kredytowego. Indywidualne ryzyko kredytowe to ryzyko związane z udzieleniem pojedynczego kredytu. Ryzyko łączne nie jest dla banku prostą sumą wszystkich ryzyk,
gdyż wiele zagrożeń jest ze sobą skorelowanych. Tak więc łączne ryzyko portfela jest uzależnione od wielkości poszczególnych zagrożeń, prawdopodobieństwa
ich wystąpienia oraz stopnia korelacji pomiędzy nimi. Najczęstszym czynnikiem
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sprawczym wzrostu łącznego ryzyka portfela jest zbytnie zaangażowanie kredytowe
banków wobec pojedynczego klienta lub podmiotów działających w tym samym
sektorze, branży, czy też zbytnia koncentracja w danym regionie geograficznym
(Kałużny 2009, 31). W ten sposób banki zabezpieczają się, aby nie mieć w swoim
portfelu klienta, któremu grozi wpadnięcie w spiralę zadłużenia. Jednakże klienci,
gdy otrzymują odmowę kredytu z banku, często udają się na rynek pozabankowy,
korzystając z usług parabanków i innych firm pożyczkowych, które nie działają na
podstawie ustawy Prawo bankowe oraz nie podlegają pod Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego. Parabanki w całości finansowane są z depozytów klientów, więc utrata
płynności prowadzi do utraty pieniędzy klientów, którzy ponoszą główne ryzyko
działalności parabanków.
Pojęcie ryzyka kredytowego jest ściśle związane z pojęciem zdolności kredytowej. Przyjęcie jednej definicji ryzyka kredytowego jest trudnym zadaniem, gdyż
ryzyko nie zostało zdefiniowane w ustawodawstwie polskim. Przytoczenie definicji zdolności kredytowej nie nastręcza trudności, gdyż pojęcie to zostało wyjaśnione w ustawie Prawo bankowe. Zgodnie z przyjętą przed ustawodawcę definicją
„przez dolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu
wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie” (Prawo bankowe, art. 70.1).
Porównując tę definicję z definicją aktywnego ryzyka kredytowego można by przypuszczać, iż są to pojęcia tożsame, jednakże występuje kilka zasadniczych różnic
(Kraska 2004, 20–21):
• ryzyko kredytowe jest pojęciem szerszym, uwzględniającym szereg czynników,
nie tylko tych dochodowo-kosztowych, jak ma to miejsce w przypadku kalkulacji zdolności kredytowej,
• zdolność kredytowa odnosi się do kredytobiorcy, natomiast ryzyko kredytowe
znajduje się po stronie kredytodawcy-banku,
• zdolność kredytową można posiadać lub nie w momencie przeprowadzania analizy, a ryzyko kredytowe występuje zawsze, chociaż w różnym stopniu nasilenia,
• zdolność kredytowa dotyczy zawsze pojedynczego podmiotu, natomiast ryzyko
kredytowe związane jest z sytuacją całego portfela kredytowego banku.
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje zdolności kredytowej: zdolność kredytową pod względem formalnoprawnym, oznaczającą wiarygodność prawną kredytobiorcy oraz zdolność kredytową pod względem merytorycznym, czyli wiarygodność ekonomiczną kredytobiorcy (Wiatr 2002, 370). Na zdolność merytoryczną
wpływ mają dwie grupy czynników: personalne i ekonomiczne. Takie cechy jak
stan rodzinny, kwalifikacje zawodowe determinują zaufanie banku do kredytobiorcy
i składają się na personalny element oceny zdolności merytorycznej. Wymiar eko-
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nomiczny badania zdolności kredytowej stanowi grupa cech, które pozwalają obiektywnie scharakteryzować obecną i przyszłą sytuację ekonomiczną kredytobiorcy
oraz ocenić jakość zabezpieczeń (Iwanicz-Drozdowska, Nowak 2002, 30). Należy
jednak zaznaczyć, że posiadanie zdolności kredytowej jest elementem koniecznym
do uzyskania kredytu, ale niewystarczającym.
Współcześnie istnieje wiele różnych metod badania zdolności kredytowej.
Wybór metody zależy w dużej mierze od tego, czy bada się klienta indywidualnego
czy korporacyjnego. Do badania zdolności kredytowej klientów indywidualnych
można wykorzystywać różne metody. Pierwotnie były to wyłącznie metody opisowe,
polegające na ocenie na podstawie zebranych informacji o jego bieżącej sytuacji
ekonomiczno-finansowej. Z czasem banki zaczęły wykorzystywać metody statystyczno-matematyczne, z coraz szerszym zastosowaniem technik komputerowych.
W przypadku metod statystycznych, określanych też mianem empiryczno-indukcyjnych, zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy określana jest na podstawie
oceny wcześniejszych kredytobiorców i ich zachowań, zgodnie z założeniem, że
przyszłość będzie się kształtowała podobnie jak przeszłość. Przykładem metody statystycznej jest credit scoring (Iwanicz-Drozdowska, Zawadzka 2007, 253). Instytucje
finansowe, jak i klienci indywidualni mogą korzystać z ocen modeli scoringowych
Biura Informacji Kredytowej.
Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją powołaną z inicjatywy Związku
Banków Polskich w 1997 r. jako odpowiedź na wzrastającą liczbę kredytów zagrożonych, znajdujących się w portfelach polskich banków (NBP 2011, 94). Celem
powołania BIK było zbudowanie kompleksowej bazy danych, zawierającej informacje o zobowiązaniach klientów banków. BIK udostępnia dane o stanach i obrotach
na rachunkach kredytowych zgodnie z art. 105 ustawy Prawo bankowe, a działając
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych umożliwia każdemu sprawdzenie
swoich danych przekazywanych do Biura przez instytucje współpracujące. Informacje kredytowe w Raporcie BIK pochodzą z instytucji finansowych. Przekazują
one do BIK wszystkie informacje o udzielanych kredytach. Przekazują także do
BIG InfoMonitor informacje o niespłaconych zobowiązaniach finansowych – żeby
zwiększyć bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego. Po udzieleniu kredytu
lub pożyczki do BIK spływają informacje o tym, jak kredytobiorca spłaca swoje
zobowiązania (terminowo czy z opóźnieniami). Dane te są aktualizowane w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od momentu całkowitej spłaty zobowiązania, jego wygaśnięcia, stwierdzenia nieistnienia zobowiązania, korekty wysokości, aktualizacji innych
informacji czy powstania nowego zobowiązania. BIK dokonuje aktualizacji przekazanych danych w ciągu maksymalnie 7 dni. Podstawą współpracy Biura Informacji
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Kredytowej z instytucjami finansowymi mającymi dostęp do danych znajdujących
się w bazie BIK jest zasada wzajemności, polegająca na umożliwieniu korzystania
z informacji przetwarzanych w BIK jedynie tym instytucjom, które przekazują dane
o swoich klientach do BIK (BIK, 2020).

Zasady racjonalnego pożyczania
i radzenia sobie ze spiralą zadłużenia
Z punktu widzenia gospodarstw domowych, kredyty i pożyczki spełniają dwie
główne funkcje. Z jednej strony, zaciąganie zobowiązania pozwala na funkcjonowanie gospodarstw domowych na wyższym poziomie. Z drugiej strony, może
być bardzo ważnym źródłem na pokrycie okresowego braku środków finansowych
gospodarstw domowych. Należy podkreślić, że aktualna konsumpcja zależy nie tylko
od dochodu bieżącego, ale również przeszłego. Gdy gospodarstwo domowe przez
jakiś czas otrzymuje wyższe dochody, struktura spożycia i konsumpcji również jest
na wysokim poziomie. Gdy dochód ulega zmniejszeniu, a gospodarstwo domowe
nadal chce utrzymać poziom spożycia na dotychczasowym poziomie, zaciąga zobowiązania. Stanu takiego nie da się jednak długo utrzymać i w krótkim czasie zadłużenie zacznie przerastać możliwości finansowe kredytobiorcy (Wiśniewska 2016, 98).
Spirala zadłużenia to zjawisko popadania w coraz większe długi, bez możliwości
regularnej spłaty zobowiązań. W spirali zadłużenia stare długi są rolowane poprzez
zaciąganie nowych, a na spłatę nowych nie starcza już środków. Długów jest wiele
i pochodzą z różnych źródeł – z tytułu kredytów w banku, pożyczek u innych instytucji czy rodziny, zakupów na raty, karty kredytowej i wielu innych. Suma wszystkich miesięcznych zobowiązań z tytułu rat lub pożyczek do jednorazowej spłaty
przekracza sumę dochodów pomniejszoną o podstawowe wydatki. Nie ma zatem
możliwości terminowej spłaty zobowiązań. Dodatkowo zostają naliczone odsetki
i/lub kary od niespłacanych wierzytelności, co sprawia, że długi rosną. Może dojść
do windykacji, najpierw miękkiej poprzez ponaglenia, później sprawy trafiają do
sądu, a długi są odzyskiwane przez komornika (KRUK, 2020).
Świadomość odpowiedzialnego pożyczania wydaje się być kluczową umiejętnością,
niezbędną do sprawnego działania w obszarze rynku finansowego. Idea odpowiedzialnego kredytowania najefektywniej może być realizowana zanim konsument podejmie
decyzję o skorzystaniu z takiej możliwości. Nacisk powinien zostać położony na rozwijanie i kształtowanie kompetencji finansowych konsumentów oraz informowanie
ich o zagrożeniach i ryzykach związanych z nabyciem danej usługi finansowej, w tym
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usługi kredytowej. Oczekiwanym rezultatem powinna być racjonalizacja zachowań konsumentów na rynku finansowym, w tym rynku kredytowym, a jej celem jest również
przeciwdziałanie angażowaniu się konsumentów w zobowiązania przewyższające ich
możliwości finansowe i prowadzące do spirali zadłużenia (Rutkowska-Tomaszewska
2018, 125). Aby uniknąć spirali zadłużenia wystarczy wdrożyć kilka prostych, ale ważnych zasad, które zostały zaprezentowane na rysunku 1.
Rysunek 1. Zasady racjonalnego pożyczania

Zasady racjonalnego pożyczania

Nie działaj pochopnie

Pożyczaj tylko, gdy potrzebujesz

Nie ufaj reklamom

Planuj kwotę pożyczki

Porównuj oferty

Czytaj uważnie wszystkie dokumenty
przed podpisaniem

Źródło: opracowanie własne.

Przede wszystkim należy działać z rozwagą i unikać pochopnych decyzji o wzięciu pożyczki lub kredytu. Powinno się dokładnie przeanalizować sytuację finansową
oraz ocenić, czy, w jakim czasie i w jakich miesięcznych ratach spłata zobowiązań
będzie możliwa. Częstą pokusą jest pożyczenie większej kwoty niż pierwotnie zakładano. Może się to okazać pułapką, która zamiast wyciągnąć z chwilowego finansowego dołka, może przysporzyć nowych problemów (Sprintpożyczka 2020). Banki
i firmy pożyczkowe przyciągają uwagę użytkowników rynku poprzez reklamowanie
niskiego i korzystnego oprocentowania. Poszukiwanie najbardziej korzystnej pożyczki
powinny polegać nie tylko na porównaniu wskazanego w reklamach oprocentowania,
lecz również wszystkich pozostałych warunków umowy i kosztów pozaodsetkowych
(Zadłużenia 2020). Warto nadmienić, że pożyczkodawca w reklamach kredytu konsumenckiego ma obowiązek podać konsumentowi, w sposób zrozumiały i widoczny,
stopę oprocentowania (U.K.K. art. 7 ust. 1). Wskaźnikiem, który w sposób procentowy wyraża wartość całkowitego kosztu pożyczki w rocznym stosunku do kwoty
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pożyczki (czyli sumy pożyczonych pieniędzy) jest RRSO, czyli Rzeczywista Roczna
Stopa Oprocentowania. RRSO musi uwzględniać m.in. całkowity koszt kredytu
ponoszony przez konsumenta, wyłączając jednak koszty opłat z tytułu niewykonania przez kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy (Koleśnik 2019, 241).
Gdy konsument wybierze potencjalnego pożyczkodawcę, powinien dokładnie przeczytać umowę i zwrócić uwagę na tzw. gwiazdki oraz zadawać pytania, gdy coś
pozostanie dla niego niezrozumiałe. Obowiązkiem pożyczkodawcy jest udzielenie
szczegółowych odpowiedzi na każde z pytań, nawet jeśli wydają się one banalne
lub będące częścią powszechnie znanej wiedzy.
Spirala zadłużenia nie pojawia się samoistnie i niespodziewanie. Zazwyczaj jej
powstanie poprzedza kilka niepokojących sygnałów. Jednym z nich jest przekredytowanie, czyli sytuacja, w której ponad połowa miesięcznych zarobków netto
przeznaczana jest na regulowanie zadłużenia. W takim przypadku spirala długów
zaczyna się bardzo szybko napędzać: banki niechętnie udzielają kolejnych kredytów, coraz trudniej także o konsolidację zadłużenia, siłą rzeczy pozostają jedynie
chętnie przyznawane chwilówki. Należy wówczas jak najszybciej przeanalizować
swoją sytuację i podjąć działania, które umożliwią jej poprawę. Warto przestrzegać
kroków zaprezentowanych na rysunku 2 (Łaniewski 2020).
Rysunek 2. Sposoby na wyjście ze spirali zadłużenia
Zaprzestanie zadłużania się

Jak wyjść ze spirali zadłużenia?

Poznanie swojego zadłużenia

Porozumienie z wierzycielami

Konsolidacja zadłużenia

Uporządkowanie budżetu

Dodatkowy dochód

Źródło: opracowanie własne.

Kredytobiorca, który wpadł w spiralę zadłużenia, powinien zaprzestać powiększania swojego zadłużenia, a przede wszystkim ograniczyć niepotrzebne wydatki
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konsumpcyjne. Spłata długów powinna stać się priorytetem w wydatkach. Warto,
aby dłużnik skontaktował się z instytucjami, u których zalega ze spłatą. Najmniej
korzystne jest: unikanie firmy pożyczkowej lub banku, nieodbieranie telefonów i nieczytanie listów z wezwaniem do zapłaty. Opcją umożliwiającą obniżenie całościowej
raty jest kredyt konsolidacyjny, który pozwala połączyć zobowiązania i spłacać je
dłużej, ale za to dłużnik płaci tylko jedną, niższą ratę. Wyjście ze spirali zadłużenia
będzie trudne bez uporządkowania budżetu domowego. Pomocne może okazać się
spisanie miesięcznych wpływów i wydatków, a także ustawienie stałych poleceń
przelewu na spłatę poszczególnych rat.

Behawioralne podejście do przyczyn nadmiernego zadłużenia
W badaniach ludzi, których cechuje niedostatek samokontroli, Richard H. Thaller,
noblista w dziedzinie ekonomii z 2017 r., zidentyfikował konflikty pomiędzy potrzebami, pokusami oraz decyzjami bieżącymi a długoterminowymi planami. Wykazuje
on, jak poprzez odpowiednie impulsy można temu zapobiegać i dlaczego tak często
podejmowane są decyzje finansowe, w tym pożyczkowe, obarczone nadmiernym
ryzykiem niespłacenia lub ryzykiem asymetrycznie wysokich kosztów, w tym kosztów odsetkowych. Nie zawsze wiedza osób zaciągających pożyczki jest dostateczna
dla rozpoznania związanego z tym ryzyka i następstw, a decyzje pożyczkowe często są zdominowane przez przyjmowane przez pożyczkobiorców priorytety, czemu
towarzyszy niedostateczny poziom samokontroli. Chociaż nie w każdym przypadku
pożyczek wszystkie wymienione kwestie występują̨ łącznie, to jednak często występuje przynajmniej jedna z nich, stanowiąc podłoże podejmowanych decyzji pożyczkowych (Mączyńska 2018, 252). W badaniach dotyczących postaw wobec pieniędzy
z reguły uznaje się̨, że postawy wobec pieniędzy kształtują się najprawdopodobniej
we wczesnym dzieciństwie i pozostają w zasadzie niezmienne poprzez całe życie
(np. Roberts, Jones 2001). Znacząco mniej jest badań odnoszących postawy wobec
pieniędzy do cech indywidualnych, o których wiadomo, że są przynajmniej po części
determinowane biologicznie czy neurofizjologicznie, a które można mierzyć tradycyjnymi metodami kwestionariuszowymi, w paradygmacie psychometrycznym.
Wąsowicz-Kiryło (2008) oraz Gąsiorowska (2008) postulują także, że różnice indywidualne i cechy osobowości odgrywają̨ kluczową rolę w badaniach nad postawami
i zachowaniami finansowymi. W tym kontekście przeprowadzono badania wiążące
postawy wobec pieniędzy z ekstrawersją.
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Osoby wysoko ekstrawertywne są skłonne do zabawy i poszukiwania stymulacji,
charakteryzują się optymizmem życiowym, aktywnością i skłonnością do poszukiwania doznań, a to właśnie może być realizowane poprzez wykorzystywanie nadarzających się okazji, często kosztownych zakupów (niska awersja do zobowiązań).
Ekstrawertycy lubią być zajęci, działać szybko, podejmować ryzykowne przedsięwzięcia, dominuje u nich pozytywny nastrój, co z kolei nie sprzyja dokładnemu
przemyśleniu i rozważnemu podejmowaniu decyzji, a tym samym przyczynia się do
zmniejszenia poziomu postrzeganej kontroli nad własnymi finansami. Aby zweryfikować hipotezę czy ektrawersja koreluje z brakiem planowania i kontroli finansowej
przeprowadzono badanie własne. W badaniu wzięło udział 220 osób (75,9% kobiet
oraz 24,1% mężczyzn). Ankieta została przeprowadzona w maju i czerwcu 2020 r.
za pomocą kwestionariusza online oraz była anonimowa. Badanych rekrutowano
za pomocą portali społecznościowych. Badani mieścili się w przedziale wiekowym
19–66 lat. Większość z nich posiadała wykształcenie średnie (30,0%) oraz wyższe
(63,2%). Kwestionariusz składał się z 3 części. W pierwszej ankietowani byli proszeni o podanie danych, które umożliwiły nam ich klasyfikację (płeć, wiek, wykształcenie, przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie). W kolejnej części zostali
poproszeni o wypełnienie Skróconej wersji Skali Postaw Wobec Pieniędzy SPP-25,
gdzie mieli ocenić w skali od 1 do 5 na ile dane określenia odnoszące się do określonych postaw wobec pieniędzy opisują ich samych. W trzeciej badani byli proszeni
o wypełnienie Krótkiego Kwestionariusza do Pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20
(wyłącznie części dotyczącej ekstrawersji).
Tabela 1. Ekstrawersja i postawy wobec pieniędzy (N = 220)
1
1 ekstrawersja

2

3

4

5

6

–

2 kontrola finansowa

0,061

–

3 władza płynąca z pieniędzy

-0,058

-0,052

–

4 niepokój finansowy

-0,097

-0,097

0,187**

–

5 awersja do zobowiązań

-0,082

0,198**

0,005

-0,071

–

6 łapanie okazji

0,050

0,325**

0,172*

0,048

0,107

–

-0,162*

0,081

-0,020

0,202**

-0,143*

-0,029

7 pieniądze jako źródło zła

7

–

* p < 0,05; ** p < 0,01
Źródło: opracowanie własne.

Zastosowano nieparametryczny test korelacji rho Spearmana oparty na rangach,
którego właściwości pozwalają na dobre oszacowanie współczynników korelacji
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w przypadku rozkładów odbiegających w sposób istotny od rozkładu normalnego.
Otrzymane współczynniki korelacji wykazały, że wraz ze wzrostem poziomu ekstrawersji maleje w stopniu słabym wskaźnik postawy wobec pieniędzy rozpatrywanej
na wymiarze pieniądze jako źródło zła (rs = -0,162; p = 0,016). Pozostałe wskaźniki
postaw wobec pieniędzy nie korelowały z ekstrawertycznością. Ponadto obliczona
macierz korelacji pokazała, że wraz ze wzrostem wskaźnika pieniędzy jako źródło
zła rośnie w stopniu słabym poziom niepokoju finansowego (rs = 0,202; p = 0,003),
oraz maleje awersja do zobowiązań (rs = -0,143; p = 0,034), natomiast wraz ze wzrostem kontroli finansowej rośnie umiarkowanie łapanie okazji (rs = 0,325; p < 0,001),
a w stopniu słabym również awersja do zobowiązań (rs = 0,198; p = 0,003). Okazało
się również, że władza płynąca z pieniędzy koreluje pozytywnie w stopniu słabym
z poziomem niepokoju finansowego (rs = 0,187; p = 0,005) oraz łapania okazji
(rs = 0,172; p = 0,011).
Podsumowując, otrzymane współczynniki korelacji wykazały jedynie, że wraz ze
wzrostem poziomu ekstrawersji maleje w stopniu słabym wskaźnik postawy wobec
pieniędzy rozpatrywanej na wymiarze pieniądze jako źródło zła. Oznacza to, że ekstrawertycy przypisują pieniądzom pozytywne emocjonalne znaczenie. Nie można
potwierdzić istnienia zależności, iż osoby ekstrawertyczne charakteryzują się dość
spontanicznym i pozytywnym podejściem do pieniędzy, co przejawia się w braku planowania i kontroli finansowej, braku awersji do zaciągania zobowiązań. Ekstrawersja
nie jest czynnikiem predestynującym do wpadania w spiralę zadłużenia. Przyczyn
znalezienia się w spirali zadłużenia należy szukać w podjętych decyzjach, nie można
ich przypisać ekstrawersji, jako cesze wrodzonej, na którą nie mamy wpływu. Zaprezentowane powyżej wyniki badania własnego są tożsame z rezultatami otrzymanymi
m.in. przez A. Gąsiorowską (2008).

Wnioski
Kredyty i pożyczki to pomoc dla osób potrzebujących finansowania, zarazem jednak
to zobowiązanie, które może łączyć się z ryzykiem jego niespłacenia w terminie
lub niespłacenia wcale. Taka sytuacja jest negatywna zarówno dla kredytobiorcy,
jak i kredytodawcy. Zgodnie z postulatami ekonomii behawioralnej, część naszych
decyzji i postaw, między innymi tych związanych z postrzeganiem pieniędzy, jest
uwarunkowana osobowościowo. Należy zatem wzmacniać samokontrolę, chociażby
poprzez stworzenie prostych schematów decyzyjnych, których należałoby przestrzegać w sytuacji nadmiernego zadłużenia, co mogłoby się przyczynić do racjonalnych
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decyzji finansowych. W kształtowaniu świadomości czym jest zdolność kredytowa
duży udział ma Biuro Informacji Kredytowej, które przygotowując raporty oceny
punktowej, dba o kredytobiorców – pokazując im, jaka jest ich kondycja finansowa,
jak i o kredytodawców, którzy mają możliwość sprawdzenia potencjalnego kredytobiorcy.
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Inwestycje osób indywidualnych

Abstrakt
W artykule została podjęta problematyka inwestycji przeznaczonych dla inwestora indywidualnego,
którą poprzedza analiza uniwersalnych zasad inwestowania. Celem badań jest dokonanie
charakterystyki procesu rozwoju dostępnych dla inwestora detalicznego form inwestowania.
Wykonano je z wykorzystaniem analizy opisowej i porównawczej. W artykule została postawiona
następująca hipoteza: rozwój technologiczny i innowacje finansowe zwiększyły dostępność dla
osób indywidualnych przede wszystkim inwestycji o wysokim poziomie ryzyka, dających możliwość
realizacji ponadprzeciętnej stopy zwrotu, popularnych od lat wśród instytucji finansowych. Cechą
tych najnowszych form inwestowania jest niska bariera wejścia w inwestycję w postaci minimalnego
wymagalnego kapitału. Powodzenie takich inwestycji jest jednak silnie uzależnione od poziomu
profesjonalizmu inwestora, od którego wymagana jest szeroka wiedza i czas poświęcony na
monitorowanie inwestycji (w takim stopniu jak w przypadku instytucji finansowych).
Słowa kluczowe: inwestycja, stopa zwrotu, ryzyko, rynek finansowy

Wprowadzenie
Inwestor indywidualny (detaliczny), w przeciwieństwie do inwestora instytucjonalnego,
to osoba prywatna, dokonująca inwestycji we własnym imieniu. Nie podejmuje decyzji
inwestycyjnych zawodowo, lecz opiera je często na ograniczonej wiedzy i doświadczeniu (PWN 1; BIS 2019). Dysponuje relatywnie niewielkimi kapitałami, gdyż jego
działania inwestycyjne wiążą się z koniecznością wyboru pomiędzy bieżącą konsumpcją
a przyszłymi, lecz niepewnymi korzyściami (PWN 2). Jednostka, która pragnie stać się
inwestorem, musi w ramach procesu zarządzania finansami osobistymi odpowiedzieć
sobie na pytanie, w jakiej części chce przeznaczyć swoje wolne środki finansowe na
teraźniejszy zakup dóbr i usług (nie dotyczy to tych, które zaspokajają podstawowe
*
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potrzeby), a jaką zainwestować. To wpływa na podejście inwestora indywidualnego
do inwestycji, różniące się od postawy prezentowanej przez inwestorów instytucjonalnych. Nieprofesjonalny charakter działań inwestycyjnych jednostki ogranicza ryzyko
popełnienia przez niego błędów behawioralnych, na które bardziej podatni są inwestorzy
instytucjonalni (Rosik 2019). Choć często wskazuje się, że ci ostatni, dysponując dużymi
kapitałami, dominują, to można wskazać na pewne przewagi, jakie posiadają inwestorzy
detaliczni. Wśród nich wymienia się m.in. brak konieczności porównywania wyniku
inwestycji do wskaźnika (benchmarku), możliwość dowolnego wyboru horyzontu inwestycji, czy celu inwestycyjnego (Wiggins 2019).

Zasady inwestowania przez osobę indywidualną
Niezależnie od wybranej formy inwestowania, kluczowe dla osoby indywidualnej
jest oszacowanie, w oparciu o osiągane dochody i realizowane wydatki, ile środków
pozostaje do jej dyspozycji jako wolne środki finansowe, czyli takie, które nie są jej
potrzebne do utrzymania płynności (Jajuga 2002, 392). To one powinny stać się jej
podstawowym funduszem inwestycyjnym. Jedna z zasad racjonalnego inwestowania
mówi bowiem o tym, że należy inwestować wolne środki finansowe, będące w posiadaniu jednostki. Stosując ją, inwestor ma pewność, że po pierwsze nie przeznaczy
na inwestycje środków finansowych, które są mu potrzebne do regulowania wymagalnych zobowiązań, a po drugie, że nie straci więcej niż kwota, którą przeznaczył
na inwestycje. Wyjątek stanowią inwestycje w takie instrumenty finansowe, których użycie wiąże się z wykorzystaniem tzw. dźwigni finansowej, występującej też
w przypadku inwestowania z użyciem kapitału obcego. Choć inwestor indywidualny
może wykorzystać na cele inwestycyjne środki pożyczone, to jednak musi liczyć
się z tym, że jeżeli straci na inwestycji, to i tak będzie musiał dokonać ich zwrotu.
Inwestowanie przy użyciu cudzego kapitału (lewarowanie) wydaje się dla wielu
inwestorów bardzo atrakcyjne, gdyż umożliwia działania inwestycyjne na większą
skalę. Inwestując na kredyt, jednostka może dużo zarobić w stosunku do poniesionych nakładów inwestycyjnych. Jednocześnie może jednak stracić więcej niż środki
własne, które przeznaczyła na inwestycję. A więc efekt dźwigni finansowej może
być zarówno dodatni, jak i ujemny. Pozytywny efekt dźwigni finansowej oznacza
sytuację, w której inwestor osiąga lepszą stopę dochodu, niż gdyby użył wyłącznie
środków własnych, a negatywny efekt powoduje, że jednostka realizuje gorszą stopę
zwrotu w porównaniu do sytuacji, w której nie korzysta z kapitału obcego. Stopa
zwrotu staje się więc bardzo wrażliwa w warunkach użycia dźwigni finansowej.
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Wybierając formę inwestowania, inwestor powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiej stopy zwrotu oczekuje, pamiętając o zasadzie rosnącego poziomu ryzyka
wraz z wyższą dochodowością inwestycji. Możliwość realizacji ponadprzeciętnej
stopy zwrotu wymaga zaakceptowania wysokiego ryzyka niepowodzenia inwestycji, czyli wystąpienia sytuacji, w której inwestor nie osiągnie zamierzonego wyniku
inwestycji (Jajuga 2009, 19). Jeżeli proponuje się mu produkt inwestycyjny z atrakcyjną stopą zwrotu i jednocześnie przekonuje o niskim ryzyku, czy zerowym, to
powinien podejść do tego typu zapewnień z nieufnością. Takie oferty są właściwe dla
instytucji działających w formie piramidy finansowej, czyli struktury, w której zysk
inwestora zależy od dopływu środków nowych osób przystępujących do piramidy.
Współcześnie są tworzone piramidy finansowe na rynku finansowym, czyli
instytucje, których założyciele przekonują potencjalnych klientów o przeprowadzaniu wysokodochodowych transakcji, faktycznie nie dochodzi jednak do działalności inwestycyjnej lub miejsce wyłącznie w początkowym okresie funkcjonowania
oszukańczej instytucji. Każda piramida finansowa jest skazana na niepowodzenie,
gdyż nie jest możliwy ciągły napływ nowych członków. Różne czynniki powodują,
że w pewnym momencie oszukańcza instytucja musi zaprzestać wypłacać środki
finansowe swoim klientom, np. kryzys finansowy. Piramidy finansowe powstawały
zarówno w krajach z relatywnie słabo rozwiniętym rynkiem finansowym, jak i tych,
które cechuje bardzo dobrze rozwinięty system finansowy z doświadczonymi instytucjami nadzoru finansowego (np. USA). Przyciągają one osoby o różnym poziomie zamożności, także tych najbogatszych, oferując ponadprzeciętną stopę zwrotu,
wyróżniającą w stosunku do innych ofert na rynku. Przyczyn tego, że twórcom piramid udaje się zdobyć zaufanie tak wielu osób, należy szukać w czynnikach psychologicznych, wśród których wskazuje się głównie na nadmierne dążenie jednostki do
osiągnięcia zysku oraz zachowania naśladowcze (stadne), polegające na powielaniu
postępowania innych. Nie bez znaczenia jest też niski poziom edukacji ekonomicznej
w społeczeństwie (Pachucki 2016, 7–11; Balawender 2019, 27; Piramidy finansowe).
Jedną z największych piramid finansowych na świecie stała się struktura stworzona
przez Bernarda Madoffa (tabela 1), działająca na rynku amerykańskim. Jej kilkunastoletnie (niektórzy wskazują, ze było to nawet kilkadziesiąt lat) działanie było możliwe dzięki
temu, że Madoff, finansista żydowskiego pochodzenia, w okresie poprzedzającym stworzenie piramidy przez wiele lat był związany z rynkiem kapitałowym w USA. Dzięki
posiadanemu statusowi udało mu się pozyskać kapitał od wielu instytucji i osób prywatnych, od których wymagał wkładu w wysokości co najmniej 10 mln USD w gotówce
(do tego byli to wyłącznie inwestorzy z polecenia). W wyniku działalności Madoffa
poszkodowanych zostało około 40 tysięcy instytucji i osób prywatnych. Wstępne docho-
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dzenie wykazało, że twórca tej największej piramidy dopuścił się defraudacji środków
finansowych o wartości około 65 mld USD (Bernie Madoff 2020, 06). Madoff swój
oszukańczy proceder opierał na rzekomej działalności inwestycyjnej na rynku kapitałowym oraz nieruchomości za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, należących
do prowadzonej przez niego firmy inwestycyjnej. Za powierzenie mu środków obiecywał 8–12% roczną stopę zysku. Struktura Madoffa upadła w 2008 r., gdy światowy
system finansowy dotkliwie przeżywał kryzys i na większości rynków finansowych
dochodziło do silnych spadków. Kilku z jego klientów wobec bessy m.in. na rynku
kapitałowym zapragnęło wycofać złożone kapitały (wysuwając roszczenia o wartości około 7 mld USD). Madoff nie był w stanie zwrócić środków, gdyż do piramidy
przestali dopływać nowi klienci. Jego majątek nie wystarczył na pokrycie zobowiązań
wobec oszukanych klientów, roszczenia jego ofiar są jednak co pewien czas zaspakajane,
a środki na ten cel pochodzą od wcześniejszych klientów Madoffa, którzy zarobili, zanim
piramida upadła – oddają oni osiągnięte zyski (Rosik 2020). Obsługą ofiar Madoffa
zajmują się dwa fundusze, jeden bazuje na ugodach z najstarszymi klientami Madoffa,
a drugi na wytaczanych im procesach sądowych (Zieliński 2020).
Tabela 1. Charakterystyka piramidy finansowej stworzonej przez Bernarda Madoffa
Kraj

USA

Rodzaj piramidy

na rynku finansowym (pozornie inwestująca na rynku finansowym
i nieruchomości)

Klienci

największe banki na świecie, uczelnie wyższe, fundacje, zamożni
inwestorzy, osoby ze świata biznesu, polityki, kultury

Czas działalności

kilkanaście lat

Obiecywany zysk

8–12% w skali roku

Upadek

2008 rok (środek globalnego kryzysu finansowego)

Roszczenia klientów

około 65 mld USD

Źródła zaspokojenia
roszczeń klientów

majątek założyciela, zyski tych klientów, którym udało się wcześniej
wyjść z piramidy (ugody lub procesy sądowe)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bernie Madoff 2020, 06; Rosik 2020; Zieliński 2020.

Formy inwestowania, oprócz tego, że różnią się między sobą potencjalną stopą
zwrotu i ryzykiem, cechuje także odmienny poziom płynności, przez którą należy
rozumieć możliwość wycofania się z inwestycji (spieniężenia jej) w krótkim okresie, czyli zamiany na gotówkę po oczekiwanej cenie. Ten aspekt inwestor także
powinien wziąć pod uwagę, wybierając formę inwestycji, ponieważ może zostać
postawiony w sytuacji, w której będzie musiał sfinansować niespodziewane wydatki
lub zainteresuje się inną formą inwestycji (będzie chciał zmienić obiekt inwestycji).
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A zależność pomiędzy dochodowością inwestycji a jej płynnością jest odwrotna –
zazwyczaj wyższej stopie zwrotu z inwestycji towarzyszą mniejsze możliwości jej
spieniężenia. Tłumaczy się to tym, że inwestorzy w przypadku inwestycji, z którą
wiąże się dodatkowe ryzyko płynności, liczą na wyższy zysk (Jajuga 2009, 21).

Podstawowe rodzaje inwestycji
dostępnych dla inwestora indywidulanego
Wśród form inwestowania przeznaczonych dla inwestora indywidualnego są zarówno
inwestycje finansowe, czyli w instrumenty finansowe, oraz rzeczowe. Część z nich
to inwestycje kuponowe, a więc dające inwestorowi regularny dochód w czasie
trwania inwestycji, a inne to inwestycje proste, w przypadku których zysk pojawia
się dopiero w momencie wyjścia inwestora z inwestycji (Jajuga 2009, 6). Warto przy
tym wskazać, że rynek finansowy cechuje bogactwo instrumentów finansowych,
lecz nie wszystkie są dostępne dla inwestora indywidualnego z uwagi na barierę
wejścia w postaci minimalnego wkładu początkowego. Przykładowo, rynek pieniężny, jako jeden z segmentów rynku finansowego, to miejsce zawierania transakcji
wysokokwotowych, na którym handlują wyłącznie duże instytucje finansowe, przede
wszystkim banki. Jednakże obserwuje się postępujące otwarcie rynku finansowego
na klientów detalicznych, którzy współcześnie mogą inwestować w instrumenty,
niegdyś wymagające uruchomienia wysokich kapitałów (np. w derywaty walutowe).
Regularnych badań posiadanych przez Polaków oszczędności i form ich lokowania dokonuje Narodowy Bank Polski. Analiza długoterminowa wskazuje na systematyczny ich wzrost oraz taką strukturę aktywów finansowych polskiego społeczeństwa, w której dominują lokaty bankowe. Zainteresowanie Polaków innymi
finansowymi formami utrzymywania swoich nadwyżek finansowych jest ograniczone (NBP 2020; NBP 2019; NBP 2018; NBP 2017; NBP 2016). Przyczyny tego
należy szukać w bardzo silnej pozycji sektora bankowego w krajowym systemie
finansowym, w którym odgrywa ważniejszą rolę jako pośrednik pomiędzy podmiotami nadwyżkowymi i deficytowymi w porównaniu do rynku finansowego. Polski
system finansowy jest bowiem systemem zorientowanym bankowo1, w którym ci,

1

Innym rodzajem systemu finansowego, z którym można spotkać się na świecie, jest system finansowy zorientowany rynkowo, występujący w krajach anglosaskich. Cechuje je duża konkurencyjność rynku kapitałowego, na którym podmioty nadwyżkowe i deficytowe chętniej, niż w systemie
finansowym bazującym na bankach, lokują i pozyskują środki finansowe.
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którzy posiadają wolne środki finansowe lokują je przede wszystkim w bankach,
a podmioty i osoby, które ich potrzebują kierują się ze swoimi potrzebami głównie
do instytucji bankowych. Inwestowanie na rynku kapitałowym i pozyskiwanie na
nim funduszy jest zdecydowanie mniej popularne. Taki stan rzeczy determinują m.in.
czynniki kulturowe – gdy dane społeczeństwo cechuje niższa skłonność do ryzyka,
to warunki dla rozwoju rynków finansowych (na których inwestowanie jest bardziej
ryzykowne) są ograniczone (NBP 2004, 15).
Dla osób z wysoką awersją do ryzyka właściwą metodą lokowania nadwyżek
finansowych są lokaty bankowe, które jednak przestają być efektywną formą inwestowania w środowisku zerowych, bądź ujemnych realnych stóp procentowych
(uwzględniających czynnik inflacji). Klasyfikacja lokat bankowych według kryterium sposobu realizacji dochodu przez deponenta obejmuje produkty:
1) o stałym oprocentowaniu,
2) o zmiennym oprocentowaniu,
3) strukturyzowane.
Pierwszy rodzaj depozytów generuje niskie ryzyko, które implikuje niski i stały
dochód. Z kolei dwie pozostałe kategorie lokat przynoszą deponentom dochód
zmienny w czasie ich trwania. W przypadku depozytu o zmiennym oprocentowaniu stopa procentowa w kolejnych okresach naliczania odsetek jest uzależniona od
średniego kosztu kredytu na rynku międzybankowym. Jeżeli banki we wzajemnych
transakcjach pożyczkowych oczekują od siebie wyższych odsetek, to wzrosną także
dochody posiadaczy lokat o zmiennym oprocentowaniu i odwrotnie. Z kolei zmienny
zysk w przypadku produktów strukturyzowanych wynika z tego, że każdy z nich
uzależnia realizację dochodu od zmian wartości aktywa bazowego, którym może być
np. akcja (lub ich koszyk), indeks giełdowy, surowiec, towar, waluta. Posiadacz takiej
lokaty może więc liczyć na tzw. odsetki opcyjne, które mogą być wysokie, ale również
wcale nie wystąpić. Ich źródłem jest część opcyjna lokaty. W umowie produktu strukturyzowanego jest informacja o możliwym oprocentowaniu za okres inwestycji, a gwarantowane jest zerowe bądź niskie. Spośród wszystkich typów lokat jest to najmłodszy
produkt inwestycyjny, który cechuje się najwyższym ryzykiem podejmowanym przez
inwestora. Banki, jako ich dostarczyciele, są bardzo innowacyjne, proponując klientom
możliwość podjęcia różnego rodzaju ryzyka generowanego przez aktywa bazowe.
Lokata strukturyzowana oprócz części opcyjnej składa się też z początkowego kapitału, który podlega tak jak depozyty terminowe ochronie gwarancyjnej Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego (BFG). BFG zapewnia 100% ochronę środków do równowartości 100 000 euro przeliczonej w złotych. Czyni to z lokat najbezpieczniejsze
formy lokowania nadwyżek finansowych.
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Kolejnym instrumentem jest zakup obligacji przez inwestora. Jest to sytuacja,
w której emitent obligacji zaciągnął dług u inwestora. Najczęściej emisji dokonują
podmioty prawa publicznego, choć duże przedsiębiorstwa również w ten sposób zdobywają potrzebne środki finansowe. Tak jak w przypadku lokat, i ta forma inwestowania umożliwia realizację różnych celów inwestycyjnych. Mogą z niej skorzystać
zarówno ci, którzy cenią bezpieczeństwo, nabywając nisko dochodowe obligacje
skarbowe, ale też inwestorzy, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu (dla nich właściwe są obligacje korporacyjne, którym towarzyszy wyższe ryzyko). Obligatariusze
zarabiają na wypłacanych odsetkach, które mogą być stałe lub zmienne. Spośród
obligacji korporacyjnych najwyższą potencjalną stopę zwrotu oferują tzw. papiery
wartościowe śmieciowe. Współcześnie ich dostępność dla inwestorów detalicznych
staje się coraz większa. Stanowią substytut kredytu zaciąganego przez przedsiębiorstwo, które je emituje. W konsekwencji są dla inwestora źródłem wysokiego
ryzyka kredytowego, tradycyjnie podejmowanego i profesjonalnie zarządzanego
przez instytucje bankowe.
Dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych dochodów i akceptujących
wysokie ryzyko niepowodzenia inwestycji właściwym miejscem lokowania kapitału
są rynki: akcji, walutowy (forex) oraz instrumentów pochodnych (derywatów). Przeprowadzanie na nich operacji finansowych wymaga jednak wiedzy i czasu, poświęconego na monitorowanie inwestycji i sytuacji panującej na rynku. Warto dodać, że
są to rynki o wysokiej zmienności cen, która generuje dodatkowe ryzyko dla inwestora. Można na nich zarabiać, grając na wzrost lub spadek cen, co przyciąga inwestorów. Cechuje je także wysoka płynność. Ich atrakcyjność wynika również z tego,
że inwestycje są lewarowane (operacje walutowe i na derywatach), czyli dochodzi
do transakcji na dużą skalę w warunkach ograniczonych nakładów początkowych
(wnoszonych w postaci depozytu zabezpieczającego, który stanowi tylko określony
procent wartości inwestycji). W przypadku inwestycji w akcje ich nabywca staje się
współwłaścicielem emitującej je spółki akcyjnej i w konsekwencji przysługują mu
różne prawa, w tym prawo do dywidendy, czyli zysku wypłacanego przez spółkę
(stanowiącego dla inwestora dodatkowe źródło dochodu). O ile rynek akcji jest miejscem tradycyjnie dostępnym dla inwestorów indywidualnych, to detaliczny segment
rynku walutowego i derywatów zaczął rozwijać się relatywnie niedawno, głównie
za sprawą elektronicznych platform obrotu (prowadzonych przez brokerów), które
umożliwiają niezwykle ryzykowną spekulację na rynku finansowym i towarowym.
Niewymagające aż tak dużego zaangażowania ze strony jednostki jest powierzenie nadwyżek finansowych profesjonalnym instytucjom, czyli funduszom inwestycyjnym, zawodowo zajmującym się inwestycjami. Te podmioty zbiorowego inwesto-
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wania, działając na wielu różnych rynkach (nie tylko instrumentów finansowych, ale
np. nieruchomości), także międzynarodowych, są w stanie odpowiedzieć na potrzeby
inwestycyjne osób o odmiennych celach i akceptacji ryzyka. Ich oferta w warunkach
nieograniczonych współcześnie możliwości inwestowania na rynku globalnym jest
systematycznie poszerzana.
Spośród inwestycji o charakterze niefinansowym na uwagę zasługują te, których
przedmiotem są projekty inwestycyjne i dokonywane za pośrednictwem Internetu.
Przykładem jest crowdfunding inwestycyjny, który może mieć charakter udziałowy
bądź dłużny, a korzystający z niego inwestorzy mają możliwość sfinansowania
pomysłów innowacyjnych przedsiębiorców i czerpać z tego tytułu zyski. Podobnie
jak w przypadku zakupu obligacji korporacyjnych inwestorzy podejmują jednak
wysokie ryzyko generowane przez podmioty gospodarcze, często będące w początkowej fazie rozwoju. Ten rodzaj społecznego finansowania nie wymaga od inwestora
dużych nakładów kapitałowych i pozwala zaangażować się we wprowadzenie na
rynek zupełnie nowych produktów i usług.

Wnioski
Inwestor w swoich decyzjach inwestycyjnych powinien opierać się na wykorzystaniu
wolnych środków finansowych, które są do jego dyspozycji i uwzględniać takie kryteria jak dochód, ryzyko oraz płynność. To pozwoli mu na wybór właściwej formy
inwestowania. Pytania, które sobie powinien zadać, to: ile może przeznaczyć na
inwestycję, jaki jest jego cel inwestycyjny, jaki rodzaj inwestycji jest w jego zasięgu
i jaki poziom ryzyka akceptuje.
Analiza dostępnych współcześnie dla inwestora form lokowania nadwyżek finansowych wskazuje na ich różnorodność i poszerzenie oferty przede wszystkim o formy
inwestycji, które cechuje możliwość realizacji ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy
wysokim ryzyku niepowodzenia inwestycji, co w warunkach braku profesjonalizmu
ze strony inwestorów indywidualnych powoduje często ich dotkliwe straty (np. na
rynku walutowym). Współczesny inwestor detaliczny ma szansę zaangażować się
nie tylko w wymagający obrót spekulacyjny na rynku finansowym, ale również
w różnorodny sposób wspomóc rozwój podmiotów gospodarczych (poprzez zakup
akcji, obligacji korporacyjnych i crowdfunding inwestycyjny), w związku z czym
podejmuje wysokie ryzyko. Jednakże długookresowa analiza struktury aktywów
finansowych Polaków wskazuje na zainteresowanie przede wszystkim formami,
które cechuje wysoki poziom bezpieczeństwa, a więc lokatami bankowymi. Udział
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innych rodzajów inwestycji (np. akcji, tytułów funduszy inwestycyjnych) jest bardzo
ograniczony. Oprócz uczciwie działających dostawców produktów inwestycyjnych
pojawiają się też twórcy oszukańczych struktur, które działają jako piramidy finansowe, powodując straty głównie inwestorów indywidualnych.
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Sylwia Machowska-Okrój*

Zobowiązania przedsiębiorstw
w kontekście ich opóźniania i niespłacania

Abstrakt
Celem badań jest wyselekcjonowanie najistotniejszych skutków niespłacania zobowiązań przez
przedsiębiorcę. Działalność przedsiębiorstw związana jest z pozyskiwaniem kapitału np. w formie
kredytu bankowego. Kredyt jest zobowiązaniem przedsiębiorcy wobec banku. Zobowiązaniami
są także niezapłacone faktury, płatności wobec dostawców, pracowników, urzędu skarbowego,
ZUS-u itp. Przedsiębiorstwu, które nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań grożą negatywne
konsekwencje np. wdrożenie procesu windykacyjnego. Skutki niespłacania zobowiązań uderzają
również w przedsiębiorcę, który nie może odzyskać swoich należności, co może doprowadzić do utraty
płynności. Monitorowanie i właściwe zarządzanie w zakresie zobowiązań zapobiega negatywnym
następstwom mogącym doprowadzić nawet do upadłości podmiotu gospodarczego.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, należności, zobowiązania, płynność finansowa

Wstęp
Każda działalność gospodarcza związana jest z posiadaniem zasobów pieniężnych
oraz niepieniężnych. Jest to warunek konieczny do prowadzenia biznesu. W przypadku przedsiębiorstw wszystkie posiadane zasoby majątkowe odnotowywane są
w bilansie. Bilans jest więc odzwierciedleniem przedsiębiorstwa, jego stanu i kondycji na dany moment. Często bilans przyrównywany jest do fotografii lub obrazu
spółki. Przedstawia on wartość poszczególnych składników majątkowych posiadanych przez spółkę (budynki, środki transportu, maszyny, materiały, środki pieniężne).
Wymienione pozycje majątku zwane są aktywami. W bilansie wymienione są także
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źródła finansowania zasobów majątkowych, czyli kapitały, które można podzielić
na kapitały własne i kapitały obce. Kapitał jest zatem wartościowym odzwierciedleniem posiadanych zasobów majątkowych, czyli aktywów, mając na względzie prawo
własności. Kapitały własne i obce razem wzięte przedstawiają zatem źródła finansowania aktywów podmiotu gospodarczego i są określane jako pasywa (Szopa 2013).
Strategia finansowa przedsiębiorstwa powinna być ukierunkowana na pomnażanie jego wartości. Owa wartość zależy głównie od efektywnego wykorzystania
posiadanych aktywów oraz od prowadzonej polityki pozyskiwania kapitałów (Tarsa
2020), a także właściwego zarządzania należnościami i zobowiązaniami przedsiębiorstwa. Pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarcze jest niezbędne dla ich
funkcjonowania. Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw jest uzależniony od dostępu
do źródeł finansowania. Dzięki źródłom finansowania przedsiębiorstwa kreują miejsca pracy, realizują inwestycje, tworzą wartość dodaną, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego, a płacąc podatki, zasilają budżet państwa (Nehrebecka, Dzik-Walczak 2015). Jednak pozyskane kapitały (obce) są jednocześnie zobowiązaniami
przedsiębiorstwa i jako takie podlegają zwrotowi wierzycielowi.
Celem opracowania jest identyfikacja procesów związanych z opóźnianiem i nieregulowaniem zobowiązań przez przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy i ich zobowiązania
Podobnie jak klienci indywidualni banków i parabanków, tak i przedsiębiorcy
powinni spłacać swoje zobowiązania. Zobowiązanie jest to wynikły z przeszłych
zdarzeń obowiązek podmiotu do przekazania w przyszłości innemu podmiotowi wartości w postaci dóbr, usług, pieniędzy lub innych korzyści ekonomicznych. Zobowiązania są jednym ze składników pasywów w bilansie przedsiębiorstwa. Dzieli się je na
dwie podstawowe grupy pod względem czasu ich wymagalności (FINDICT 2016):
1. Zobowiązania długoterminowe – są to zobowiązania o terminie zapadalności
powyżej 1 roku. Do zobowiązań tych należą z reguły kredyty długoterminowe,
wyemitowane przez przedsiębiorstwo obligacje oraz inne papiery dłużne.
2. Zobowiązania krótkoterminowe – są to zobowiązania o terminie zapadalności krótszym niż 1 rok. Podstawową pozycją są tu zobowiązania handlowe. Powstają one
w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dokonuje zakupów z odroczonym terminem płatności (otrzymuje od dostawcy dobra lub usługi, za które zapłaci w terminie późniejszym, np. po upływie 30 dni). Do momentu zapłaty w bilansie przedsiębiorstwa
występować będzie zobowiązanie wobec dostawcy w wysokości, jaką przedsiębior-
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stwo musi mu ostatecznie zapłacić. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, wszystkie
zobowiązania handlowe wykazuje się jako krótkoterminowe, odrębnie wydzielając
tą część, której spłata nastąpi w terminie późniejszym niż 12 miesięcy.
3. Inne rodzaje zobowiązań krótkoterminowych to: zobowiązania z tytułu podatków i ceł, pożyczki krótkoterminowe, zobowiązania wobec pracowników, linie
kredytowe itp.
W tabeli 1 przedstawiono należności i zobowiązania w bilansie jednostki gospodarczej.
Tabela 1. Miejsce należności i zobowiązań w uproszczonym bilansie
jednostki gospodarczej
Bilans jednostki gospodarczej
AKTYWA – składniki majątku
A. Aktywa trwałe
– należności długoterminowe
B. Aktywa obrotowe
– należności krótkoterminowe

PASYWA – źródła finansowania majątku
A. Kapitały własne
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Suma aktywów = suma bilansowa = Suma pasywów
Źródło: opracowanie własne.

Skutkiem opóźniania płatności (regulowania zobowiązań) może być utrata bieżących dostaw, co spowoduje zakłócenia w ciągłości sprzedaży i wpłynie na przychody.
Przedsiębiorstwo może również zapłacić odsetki karne, które ograniczają wynik finansowy. Może też dojść do sytuacji, gdy wierzyciele nie będą akceptowali opóźnień
w zapłacie i będą dochodzić należnych im pieniędzy na drodze sądowej (Folga 2015).
Nieregulowanie bądź opóźnianie spłaty zobowiązań przez przedsiębiorcę ma
swoje negatywne konsekwencje dla wierzyciela. Zobowiązania jednego przedsiębiorcy są należnościami innego przedsiębiorcy. Należności są uprawnieniem strony
(zwykle potwierdzonym umownie) do uzyskania określonego świadczenia pieniężnego. Należność może przyjmować charakter świadczenia pieniężnego do zapłaty
danej jednostce w zamian za wyświadczone przez nią usługi czy dostarczone produkty. Szczególny status mają należności w bilansie, odnotowywane są po stronie
aktywów. Są traktowane, jako typowa kategoria pieniężna przyszłych przychodów
danego podmiotu gospodarczego (Bankier.pl 2018).
Należności występują w przynajmniej kilku rodzajach. Zgodnie z pierwszym kryterium podziału (termin płatności) należności dzieli się na należności krótkoterminowe
i należności długoterminowe. Należności krótkoterminowe to takie, które są do zapłaty
w terminie nie dłuższym jak 12 miesięcy. Należności długoterminowe charakteryzują
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się terminem zapłaty dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności handlowe to takie, które powstają w związku z realizowanymi transakcjami handlowymi,
np. należności handlowe jako zapłata za sprzedane produkty. Należności wymagalne
to takie, gdzie termin zapłaty świadczenia pieniężnego już upłynął (Bankier.pl 2018).

Niezapłacone zobowiązania i możliwe sposoby ich egzekucji
Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem niezapłaconych należności. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do utraty płynności. Płynność finansowa jest
podstawą funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego. Od niej zależy sposób,
w jaki działa dane przedsiębiorstwo – czy się rozwija, czy zagrożone jest upadłością. Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do spłacania wymagalnych
zobowiązań związanych z działalnością tego przedsiębiorstwa – na przykład zapłata
kontrahentom za dostarczone towary lub wykonane usługi czy zapłata wynagrodzeń
pracownikom. Płynność finansowa jest podstawowym elementem, który wpływa na
ocenę kondycji finansowej podmiotu gospodarczego. Utrata płynności finansowej
to krótkotrwała niezdolność przedsiębiorstwa do regulowania swoich zobowiązań
w terminie. Utrata płynności finansowej może przekształcić się w niewypłacalność,
która charakteryzuje się niezdolnością regulowania wszystkich zobowiązań i to bez
względu na to, czy są one wymagalne czy nie (6krokow.pl 2020).
Utrzymanie płynności finansowej powinno być zadaniem priorytetowym. Zarządzając przedsiębiorstwem należy brać pod uwagę długie termin płatności faktur. Zwyczajną praktyką w wielu branżach jest wystawianie dokumentów sprzedaży z terminem
płatności wynoszącym 30, 60, 90 dni, a nawet jeszcze dłuższym. Może więc dojść do
sytuacji, w której mimo pomyślnego przeprowadzenia dużej transakcji i dopełnienia
wszelkich formalności z nią związanych, podmiot wciąż nie ma pieniędzy na koncie, a to
właśnie grozi utratą płynności finansowej. W takiej sytuacji przedsiębiorca może nie być
zdolny do opłacenia podatków, wynagrodzenia dla pracowników czy zakupu surowców
do produkcji, a także regulowania zobowiązań wobec innych podmiotów np. dostawców.
Nieuzyskiwanie należności na czas prowadzi często do zadłużania się przedsiębiorstw, które potrzebują środków, by funkcjonować. W celu odzyskania przeterminowanych należności wdraża się proces windykacji. Windykacja należności (czyli długów)
to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w przepisach prawnych
obowiązujących w danym kraju. Celem windykacji jest zmotywowanie dłużnika do
spłacenia swojego zobowiązania wierzycielowi (ERIF 2018). Wyróżnia się dwa rodzaje
windykacji ze względu na sposób postępowania wierzyciela z dłużnikiem (ERIF 2018):
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Windykację miękką (polubowną) obejmującą łagodne formy odzyskiwania długów. W ramach tej windykacji dzwoni się do dłużnika, wysyła wiadomości,
maile, pisma z wezwaniem do zapłaty etc.
• Windykację twardą (sądowo-egzekucyjną), która zaczyna się w momencie,
gdy windykacja miękka nie przyniosła rezultatów i dług nie został odzyskany.
Windykacja twarda obejmuje m.in. wpisanie dłużnika do rejestrów dłużników,
postępowanie sądowe czy komornicze.
Stosując miękką (polubowną) formę windykacji należności wierzyciel dąży do
zakończenia sprawy poprzez motywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności lub nakłonienie go do podjęcia negocjacji i zawarcia ugody. Windykacja polubowna opiera się na perswazji, a nie czynnościach prawnych, i jest także jedyną
szansą na ściągnięcie należności przedawnionych (co do których minął ustawowo
określony termin przedawnienia, tak więc środki prawne nie są skuteczne w stosunku
do dłużnika).
Windykację polubowną prowadzi się za pomocą takich instrumentów, jak (6krokow.pl 2015 (1)):
• podejmowanie prób kontaktu z wierzycielem (osobiście, telefonicznie, przez
e-mail, sms),
• wystosowywanie wezwań do zapłaty i odzyskania należności,
• poinformowanie dłużnika o wystawieniu długu na giełdzie,
• poinformowanie dłużnika o zamiarze podjęcia kolejnych kroków i konsekwencjach niespłacenia długu,
• podejmowanie negocjacji w celu spłaty i odzyskania należności.
Zaletami polubownej windykacji długów są relatywnie niewielkie koszty.
Ponadto rozwiązywanie konfliktów z kontrahentami na drodze negocjacji pozwoli
zachować poprawne relacje z dłużnikiem, co daje szanse na dalszą współpracę.
Celem natomiast windykacji twardej (sądowo-egzekucyjnej) jest uzyskanie prawomocnego wyroku, który umożliwia zwrócenie się do komornika o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika i ściągnięcie należności. W przeciwieństwie do
windykacji polubownej, stosuje się tu środki o charakterze prawnym, a nie perswazyjnym, takie jak (6krokow.pl 2015 (2)): pozew, wystosowanie wezwań do zapłaty,
tytuł egzekucyjny, skierowanie sprawy do komornika.
Etap sądowy windykacji długów polega na złożeniu pozwu do sądu znajdującego
się w miejscu zamieszkania lub siedzibie dłużnika, bądź do e-Sądu. Jeżeli po wydaniu
wyroku nakazującego dłużnikowi spłatę zadłużenia, nadal uchyla się on od wypełnienia obowiązku, wyrok ten pod postacią tytułu wykonawczego pozwoli skierować
sprawę do kancelarii komorniczej w celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego.
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Zaletą windykacji sądowo-egzekucyjnej jest przede wszystkim przerwanie biegu
przedawnienia. Do wad tej formy windykacji długów należy zaliczyć wyższe koszty
i większe ryzyko utraty kontrahenta, niż przy windykacji polubownej.
Jedną z możliwości odzyskiwania należności od dłużników poza klasyczną windykacją polubowną, a także sądową, jest sprzedaż długu. Obok tradycyjnych firm windykacyjnych przedsiębiorcy mogą skorzystać z powszechnie dostępnych giełd długów,
działających w formie serwisów internetowych. Szybka sprzedaż wierzytelności, czyli
długów, wydaje się czasem korzystniejsza niż długotrwała windykacja prowadzona na
własną rękę. Należy rozważyć kilka aspektów z tym związanych, m.in.: koszty (a konkretnie konieczność rezygnacji ze znacznej części należności, aspekty formalne oraz
skutki podatkowe (Martynowska 2020). Sprzedaż wierzytelności to przeniesienie prawa
do danej wierzytelności (czyli długu, potwierdzonego fakturą, umową, wekslem lub
w inny sposób) z jednego podmiotu gospodarczego na inny. Do sprzedaży dochodzi
w ramach umowy, nazywanej w polskim prawie umową cesji. Strona sprzedająca wierzytelność to cedent (zbywający), a strona kupująca – cesjonariusz (nabywca). Zgodnie z prawem sprzedaży podlega nie tylko sama wierzytelność, ale również „wszelkie
związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki”. Wierzytelności
można sprzedać w sytuacji, kiedy kontrahent spóźnia się z płatnością. Decyzja w tym
względzie należy do samego przedsiębiorcy. To on decyduje, czy będzie spóźniającemu
się kontrahentowi wysyłał kolejne monity, czy odda sprawę w ręce profesjonalnej firmy
windykacyjnej, czy też sprzeda dług na giełdzie. Najczęściej dochodzi do sprzedaży wierzytelności, które już powstały i uległy przeterminowaniu. Giełda długów (inaczej giełda
wierzytelności) to rejestr informacji gospodarczych, obecnie prowadzony online, czyli
w formie powszechnie dostępnych serwisów internetowych. Umożliwia przedsiębiorcy
wystawienie wierzytelności jako oferty na sprzedaż. W ofercie powinien znaleźć się
opis danej wierzytelności: nazwa, adres i NIP dłużnika, tytuł, z jakiego dochodzone jest
roszczenie (faktura lub umowa), kwota długu (Martynowska 2020).
Niespłacanie zobowiązań dotyczy również kredytów bankowych. Kredyt bankowy
jest zewnętrznym źródłem finansowania działalności a jednocześnie kapitałem obcym
(zobowiązaniem) w bilansie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa zwykle biorą kredyt
na inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Niemniej, pogorszenie się sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa może doprowadzić do opóźnień w spłacie kredytu. Jeśli
kredytobiorca przestanie spłacać kapitał lub odsetki, bank musi po pewnym czasie
zakwalifikować ten kredyt jako zagrożony oraz wdrożyć procedurę windykacji. Windykacja należności bankowych przebiega co do zasady, jak wyżej opisana.
Warto wspomnieć, że niesolidni dłużnicy mogą trafić do Krajowego Rejestru
Dłużników (KRD) czy też do Biura Informacji Gospodarczej (BIG).
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Biuro Informacji Gospodarczej to podmiot powołany na podstawie Ustawy
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jego
zadaniem jest przyjmowanie informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywanie ich i ujawnianie w uzasadnionych przypadkach. Gromadzą one i udostępniają informacje dotyczące terminowego opłacania rachunków i faktur przez osoby
i przedsiębiorstwa, pochodzące z różnych sektorów i branż.
W Polsce nie funkcjonuje jeden, nadrzędny BIG, a raczej kilka samodzielnych
jednostek. Są to (Biernaciak 2020):
• Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor – przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze, zarówno o zadłużeniach (informacje negatywne),
jak i terminowych spłatach (informacje pozytywne) konsumentów oraz przedsiębiorców. Jako jedyne biuro umożliwia dostęp do bazy prowadzonej przez Biuro
Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związek Banków Polskich.
• Krajowy Rejestr Długów BIG – podmiot ten zawiaduje informacjami dotyczącymi osób fizycznych (konsumentów) oraz podmiotów niebędących konsumentami, w zakresie ich zadłużeń i terminowych spłat. Jest to jedno z najpopularniejszych biur BIG – w ciągu 15 lat na rynku, raport KRD pobrano już 180 mln razy.
• ERIF Biuro Informacji Gospodarczej – podobnie jak InfoMonitor czy KRD,
ERIF pracuje na dwóch typach informacji gospodarczych, pozytywnych oraz
negatywnych. Dane mogą być przechowywane, przetwarzane i udostępniane
wyłącznie na zasadach ściśle określonych w ustawie.
• Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) – poprzez pozyskiwanie i udostępnianie informacji gospodarczych, zapewnia wszystkim uczestnikom transakcji, równy dostęp do pełnych, wiarygodnych i aktualnych danych dotyczących
ich samych oraz ich partnerów biznesowych.
• Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych – jest to wyspecjalizowane
biuro informacji gospodarczej, które zbiera, przetwarza i udostępnia informacje
wyłącznie na temat osób i firm z sektora telekomunikacyjnego. Dane w nim
zawarte są aktualizowane 24h na dobę.
W przypadku biur informacji gospodarczej dane mogą trafić do rejestru, kiedy
spełnione są następujące warunki (BIK 2020):
• podstawowa należność wynosi minimum 200 zł dla konsumentów lub 500 zł dla
przedsiębiorców,
• termin tej płatności minął co najmniej 30 dni wcześniej,
• upłynęło co najmniej 30 dni od wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty,
zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji
gospodarczej, z podaniem nazwy i adresu danego biura.
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Przedsiębiorca, którego dane trafią do rejestru dłużników, traci wiarygodność
w kontaktach handlowych. Informacje z BIG są dla przedsiębiorcy podstawą oceny
wiarygodności płatniczej przyszłego kontrahenta i mogą decydować o zawarciu
umowy. Poza tym większość kontrahentów nie chce współpracować z przedsiębiorstwem, które nie wywiązuje się terminowo z umów, co może skutkować brakiem
zamówień i trudnościami w utrzymaniu się na rynku.

Wnioski
Podsumowując należy stwierdzić, że zidentyfikowane procesy wynikające z niespłacania zobowiązań oraz skutki z tym związane dotykają zarówno dłużników jak
i wierzycieli. Konsekwencje nieregulowania zadłużenia generują koszty w wymiarze pieniężnym i niepieniężnym np. utrata reputacji przedsiębiorcy. Koszty ponoszą zarówno dłużnicy jak i wierzyciele. Koszty niespłaconych długów ponosi także
Skarb Państwa. Według danych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK długi
przedsiębiorstw wobec kontrahentów i banków na koniec marca 2020 r. wynosiły
33,2 mld zł (Forbes.pl 2020). Polskie przedsiębiorstwa – żeby poradzić sobie z problemem niewywiązywania się przez kontrahentów ze swoich zobowiązań – wydają
równowartość ok. 5–6 proc. całości swoich kosztów. To w skali całej gospodarki
około 150–180 mld zł. Gdyby przedsiębiorstwa nie musiały ponosić tych kosztów
to środki te podniosłyby dochody przedsiębiorców, a w efekcie budżet państwa
otrzymałby podatki od tych kwot (Magazyn Przedsiębiorców 2020). Zważywszy
na to, że wierzycielom udaje się odzyskać tylko niewielki procent swoich należności
trzeba stwierdzić, że prowadzenie polityki finansowej w podmiotach gospodarczych
wymaga szczególnej uwagi przedsiębiorców. Monitorowanie i właściwe zarządzanie
w zakresie zobowiązań zapobiega negatywnym następstwom mogącym doprowadzić
nawet do upadłości podmiotu gospodarczego.
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Bezpieczeństwo w świecie finansów

Abstrakt
Bezpieczeństwo informacji, danych i tożsamości w świecie finansów jest wyzwaniem współczesnych
czasów. Znajomość zasad bezpieczeństwa w związku z wykorzystaniem produktów i usług finansowych
jest ważnym elementem edukacji ekonomicznej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie
wybranych aspektów ryzyka finansowego oraz bezpieczeństwa związanego z wykorzystywaniem
produktów i usług finansowych, a także próba wyjaśnienia możliwości ograniczenia oddziaływania
oraz skutków występowania ryzyka w tym zakresie. Przedstawiono charakterystykę ryzyka związanego
z wykorzystywaniem m.in. technologii mobilnych i kart płatniczych, w kontekście wykorzystywania
zarówno usług w sektorze fintech, jak również w tradycyjnym sektorze bankowym. Wskazano też na
możliwości wykorzystywania technologii blockchain i kryptowalut. Ważnym aspektem poruszanym
w tym kontekście jest również ochrona danych osobowych użytkownika produktów i usług finansowych.
Słowa kluczowe: ryzyko, bezpieczeństwo, technologie mobilne, fintech, blockchain, karty płatnicze,
kryptowaluty

Wprowadzenie
Problematyka bezpieczeństwa w świecie finansów nabiera coraz większego znaczenia w świetle digitalizacji wykorzystania tradycyjnych produktów i usług finansowych, jak również powstawania nowych, opartych o nowe rozwiązania technologiczne. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów
ryzyka finansowego oraz bezpieczeństwa związanego z wykorzystywaniem pro-
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duktów i usług finansowych, a także próba wyjaśnienia możliwości ograniczenia
oddziaływania oraz skutków występowania ryzyka w tym zakresie. Przedstawiono
charakterystykę ryzyka związanego z wykorzystywaniem m.in. technologii mobilnych i kart płatniczych, w kontekście wykorzystywania zarówno usług w sektorze fintech, jak również w tradycyjnym sektorze bankowym. Opracowanie składa
się z wprowadzenia, czterech podrozdziałów i podsumowania. W pierwszej części
przedstawiono innowacje na rynkach finansowych w kontekście cyfryzacji i stowarzyszonego z tym podejścia do bezpieczeństwa finansowego, w tym bezpiecznych
zakupów w sieci. W drugiej części zaprezentowano charakterystykę ryzyka, jego
rodzajów, podejścia do ryzyka i konsekwencji związanych z jego zrealizowaniem.
W części trzeciej wskazano na możliwości ograniczania ryzyka występującego
w związku z wykorzystaniem tradycyjnych produktów i usług bankowych, a następnie omówiono rozwój sektora fintechów i innowacyjne produkty i usługi świadczone
współcześnie w sektorze finansowym. Wskazano też na możliwości wykorzystywania technologii blockchain i kryptowalut. Ważnym aspektem poruszanym w części 4
jest w tym kontekście również ochrona danych osobowych użytkownika produktów
i usług finansowych. Problematykę tę omówiono z punktu widzenia zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych produktów i usług finansowych, w tym z punktu
widzenia możliwości przewidzianych w ramach dyrektywy PSD2 (z ang. Payment
Service Directve).

Innowacje na rynkach finansowych a bezpieczeństwo
Zagadnienie bezpieczeństwa związanego z wykorzystaniem produktów i usług finansowych nabiera coraz większego znaczenia w świetle digitalizacji i cyfryzacji tradycyjnych produktów i usług finansowych, jak również kreowania nowych rozwiązań,
bazujących na aplikacjach mobilnych, osiągnięciach związanych z wykorzystaniem
sieci społecznościowych, sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI), wirtualnej
rzeczywistości, czy technologii blockchain.
Globalna rewolucja technologiczna ma znaczący wpływ na rozwój gospodarki,
powodując wzrost digitalizacji gospodarki, a także życia codziennego społeczeństw.
Procesowi temu ulega również sektor bankowy. Banki muszą sprostać wielu nowym
wyzwaniom, w tym cyfryzacji, która jest pobudzana przez oczekiwania klientowskie, postęp technologiczny i korzyści ekonomiczne, jakie wynikają ze zmian dla
podmiotów, które ją wprowadzają i dla ich klientów (Zygierewicz 2019).
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Wpływ na oczekiwane wyniki w następnych 5 latach

Rysunek 1. Porównanie dojrzałości ekonomicznej i wpływu technologii na efekty
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Źródło: The digital bank: tech innovations driving change at US banks, Clearing House and EY, 2016, s. 6.

Porównanie stopnia dojrzałości ekonomicznej poszczególnych technologii oraz
potencjalny ich wpływ na osiągane przez nie efekty, zostały zweryfikowane na bazie
doświadczeń amerykańskich banków (rysunek 1) (Kasiewicz, Kurkliński 2019).
Innowacje finansowe powodują powstawanie podmiotów oferujących inny sposób
wykorzystania produktów i usług, jak również zyski związane z ich wykorzystaniem
(np. zyskiwanie czasu lub zysk finansowy). Powstają alternatywne formy zarówno
inwestycji (np. kryptowaluty), jak też nowe formy pozyskiwania źródeł finansowania (np. crowdfunding, pożyczki społecznościowe) czy wymiany walut (np. karty
Revolut). Należy pamiętać, że innowacje technologiczne oferują nie tylko korzyści,
ale bywają również źródłem poważnych zagrożeń. Zaletą wprowadzanych innowacji
jest tańszy niż dotychczas oraz szybszy dostęp do usług finansowych, dzięki czemu
istnieje możliwość zniwelowania zjawiska wykluczenia cyfrowego. Atutem wprowadzania innowacji jest lepsza komunikacja z klientem, możliwość zoptymalizowania wewnętrznych procesów w banku oraz usprawnienie analizy danych. Z jednej
zatem strony pojawia się łatwość wykorzystywania produktów i usług finansowych,
z drugiej zaś strony wzrasta poziom ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych
klienta oraz banku, a także pojawiają się problemy dotyczące zarządzania ryzykiem
zgodności oraz operacyjnym (tabela 1) (Miklaszewska i in. 2018).
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Tabela 1. Wpływ sektora fintech na rynek bankowy
Szansa

Konsumenci

System bankowy

Ryzyko

– Niższe koszty i szybsze
usługi
– Redukcja wykluczenia
– Usługi dopasowane do
klienta

– Przejęcie niektórych usług
bankowych
– Ochrona danych

– Większa konkurencja
– Innowacyjne wykorzystanie
danych
– Lepsze procesy

–
–
–
–
–

Pranie pieniędzy
Cyberrisk
Ryzyko zgodności
Ryzyko partnera
Ryzyko strategiczne,
operacyjne, płynności

Źródło: BKNB: Implications of Fintech Developments for Banks, February 2018, www.bis.org; EACB: Implications
of Fintech Developments for Banks and Bank Supervisors – Consultative Document, Brussels 31 Oct. 2017.

Rozwój technologii doprowadził do powstania globalnej sieci komputerowej.
Internet ma wiele zastosowań. Umożliwia między innymi elektroniczną wymianę
handlową. Określenie handel elektroniczny (czyli e-commerce, e-handel, handel
internetowy) oznacza sprzedaż zarówno towarów, jak i usług, poprzez wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz technologii. Termin e-commerce został
wykreowany przez przedsiębiorstwo IBM w 1997 r. (Gracz 2013). Najbardziej
rozpowszechnioną i najczęściej wykorzystywaną formą e-handlu są sklepy internetowe. W raporcie sporządzonym przez Główny Urząd Statystyczny wskazuje się, że
w 2020 r. liczba osób w przedziale wiekowym 16–74, realizujących zakupy online
w Polsce, wyniosła 60,9%, podczas gdy w 2019 r. było to o osiem punktów procentowych mniej, czyli 53,9% (Główny Urząd Statystyczny 2020). Oznacza to, że
zakupy przez Internet z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. W ślad za tym
wzrasta również częstotliwość występowania przypadków internetowych oszustw.
W tej sytuacji istotne jest zachowanie czujności podczas dokonywania transakcji
online oraz stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, dzięki którym
minimalizowane jest ryzyko zagrożenia (Krzysztoszek 2017). Z punktu widzenia
konsumenta usług bankowych istotne znaczenie mają łatwość wykorzystania i dostęp
do usług, komfort, koszty tych usług, ale przede wszystkim bezpieczeństwo środków
finansowych.
Jako główne zasady bezpiecznych zakupów w sieci można wymienić:
1) Korzystanie z własnego komputera, którego nie powinniśmy udostępniać osobom trzecim.
2) Unikanie podłączania swojego urządzenia do ogólnodostępnej sieci podczas
dokonywania płatności.
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3) Zainstalowanie oprogramowania antywirusowego oraz jego bieżąca aktualizacja
i skanowanie urządzenia, co zapewni ochronę przed oprogramowaniem szpiegującym oraz wirusami. System operacyjny i przeglądarka internetowa zainstalowane na sprzęcie powinny być również zaktualizowane do najnowszej wersji.
4) Zapoznanie się z regulaminem sklepu internetowego przed zawarciem transakcji.
Zweryfikowanie sposobu płatności za zakupiony towar lub usługę, warunków
kupna, reklamacji towaru, możliwości zwrotu itp.
5) Ochrona swojego loginu oraz hasła do bankowości elektronicznej. Nie powinno
się zapisywać danych logowania na dysku komputera lub sieciowym ani w żadnym innym miejscu, regularnie należy zmieniać hasło do logowania.
6) Zweryfikowanie wiarygodności sklepu internetowego. Należy upewnić się czy
po zalogowaniu do serwisu bankowości elektronicznej wyświetla się odpowiednia witryna. Powinna być odpowiednio szyfrowana – w oknie przeglądarki musi
pojawić się symbol zamkniętej, zielonej kłódki, a adres strony rozpoczynać od
„https://www...”.
7) Wybór odpowiedniego systemu płatności online. Najbezpieczniejszą formą płatności pozostaje płacenie kartą. W przypadku ewentualnych problemów bank jest
w stanie uruchomić procedurę zwaną charge-back.
Zakupów internetowych nie musimy realizować tylko i wyłącznie na komputerach. W dzisiejszych czasach tablety oraz smartfony są sprzętami pierwszego kontaktu. Doprowadziło to do powstania nowego obszaru handlu – mobile commerce
(m-commerce). M-commerce wywodzi się z e-commerce, ale dotyczy przeprowadzania
transakcji handlowych w Internecie za pomocą urządzeń mobilnych. Również podczas
płatności mobilnych należy zachować ostrożność i pamiętać o kilku podstawowych
zasadach, którymi powinien się kierować użytkownik (Górnisiewicz i in. 2014):
• blokada ekranu smartfona powinna być włączona, a aby ją dezaktywować należy
wprowadzić hasło; w szczególności dotyczy to urządzeń, które mają zainstalowaną aplikację służącą do płatności mobilnych,
• hasła do aplikacji mobilnej nie należy zapisywać na kartce, ani w pamięci telefonu; powinno być inne niż hasło do telefonu oraz trudne do odgadnięcia,
• dokonując płatności mobilnych na telefonie należy pamiętać o posiadaniu aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz aktualizować na bieżąco system
operacyjny,
• wskazane jest, by odinstalować aplikację służącą do dokonywania płatności
mobilnych, gdy oddajemy smartfon do serwisu,
• należy niezwłocznie poinformować bank w przypadku utraty telefonu, w którym
mamy zainstalowaną aplikację do płatności mobilnych.
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Według raportu Narodowego Banku Polskiego na koniec II kwartału 2020 r.
na polskim rynku znajdowało się 43,3 mln kart płatniczych. To o 215,5 tys. kart
więcej niż w marcu 2020 r. Na przestrzeni lat można dostrzec tendencje wzrostową.
W ciągu ostatnich 15 lat liczba kart płatniczych wzrosła ponad 2,5 krotnie (Narodowy Bank Polski 2020). Dzięki kartom płatniczym możemy dokonywać płatności
bez konieczności posiadania gotówki. Są one wykorzystywane najczęściej podczas
przeprowadzania transakcji bezgotówkowych w sklepach posiadających wymagane
terminale elektroniczne (Balicka 2006: 204–205). Prawo bankowe określa kartę
płatniczą jako kartę, która identyfikuje zarówno wydawcę, jak i upoważnionego
posiadacza. Umożliwia ona wypłatę gotówki oraz dokonywanie zapłaty. W zależności od sposobu rozliczania transakcji możemy wyróżnić karty (Narodowy Bank
Polski 2020):
• debetowe – są bezpośrednio połączone/powiązane z dysponowanym kontem bankowym. Wypłata gotówki z bankomatu oraz płatności w sklepie mogą być dokonywane jedynie do wysokości środków posiadanych na rachunku bankowym.
• kredytowe – kredyt przyznany jest pod postacią plastikowej karty płatniczej.
Karta nie jest połączona z rachunkiem bankowym. Płatności, które dokonywane
są za pomocą karty kredytowej uszczuplają jedynie przyznany kredyt. Należy
pamiętać o spłacie kredytu w uzgodnionym terminie, by uniknąć zapłaty odsetek.
• obciążeniowe „charge” – wysokość płatności tą kartą jest uzależniona od okresowych wpłat pieniędzy na konto. Środki pieniężne za transakcje handlowe
pobierane są z konta raz w miesiącu (najczęściej na koniec), a nie podczas każdorazowej transakcji. Karta ta łączy w sobie cechy karty kredytowej i debetowej.
• wirtualne – są przeznaczone do dokonywania płatności w Internecie. Nie ma
postaci fizycznej. Bank przekazuje jedynie jej numer, datę ważności, a także
kod CVV2/CVC2. Te informacje są niezbędne do przeprowadzenia płatności
w sieci. Aby móc z niej skorzystać należy wpłacić na rachunek karty wyłącznie
taką sumę jaką chcemy wydać robiąc zakupy w sieci.
Należy pamiętać, że karty płatnicze również są celem przestępców. W przypadku
transakcji handlowych przeprowadzanych przy użyciu kart płatniczych istotne jest,
by nie udostępniać danych na niej zawartych. Kod CVV2/CVC2 to trzycyfrowy
numer zabezpieczający. Dzięki niemu można zweryfikować transakcję. Zarówno
kod, jak i numer karty oraz jej ważność nie powinny być udostępnianie osobom
trzecim, gdyż posiadając te informacje osoby te będą mogły posłużyć się tą kartą
(Krzysztoszek 2017). Gdy utracimy kartę, należy niezwłocznie ją zastrzec.
Innym rodzajem zagrożenia jest skimming, czyli kopiowanie kart płatniczych,
co ma miejsce najczęściej podczas wypłacania środków pieniężnych z bankomatu.
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Przestępcy montują nakładkę na otwór, w który wkładamy kartę, dzięki czemu są
w stanie zeskanować zawartość paska magnetycznego karty oraz umieścić je na
innym plastiku posiadającym pasek magnetyczny (Krzysztoszek 2017). W bankomatach często zdarza się, że karta wibruje podczas wsunięcia jej w otwór. Zabieg
ten ma na celu uniemożliwienie sczytania danych z paska. Ponadto banki montują
wypustki umiejscowione wokół otworu na kartę, aby przestępcy nie byli w stanie
zamontować „skimmera”. Jednakże samo kopiowanie karty nie wystarczy, przestępcy muszą poznać PIN. Do tego celu służy im zamontowana nad klawiaturą
kamera lub dodatkowa fałszywa klawiatura przymocowana nad tą prawdziwą (Górnisiewicz 2014, 13–14).
Używanie karty płatniczej, która posiada funkcje zbliżeniową jest znacznie bezpieczniejsze niż odczyt jej danych na karcie w terminalu. Jednakże w przypadku
kradzieży karty w błyskawicznym czasie można stracić kilkaset złotych – zbliżeniowe płatności do kwoty 100 zł najczęściej są zwolnione z konieczności wpisywania kodu PIN. Odpowiedzialność klienta w tej kwestii ograniczona jest do 50 euro
(Krzysztoszek 2017, 16–17).
Karty płatnicze zapewniają szybkość oraz wygodę realizacji płatności. Jednakże
należy zawsze zachować niezbędne środki ostrożności podczas ich stosowania, m.in.
wystrzegać się korzystania z bankomatów, które znajdują się poza oddziałami banków. Jeżeli zdecydujemy się wypłacić gotówkę w bankomatach usytuowanych poza
bankowymi oddziałami należy się upewnić, czy żadne jego elementy nie są „nadmiernie wystające”, wyglądające „dziwnie” lub „jak doklejone”. Podczas płatności
w sklepie należy obserwować swoją kartę płatniczą, którą przekazujemy do realizacji
transakcji w terminalu. Pracownik sklepu nie musi odwracać karty i szczegółowo
zapoznawać się ze wszystkim danymi – szczególnie datą ważności karty oraz kodem
CVV2/CVC2 (Górnisiewicz 2014, 14–15).

Charakterystyka ryzyka
Ryzyko jest nieodłącznym elementem życia człowieka, występującym w życiu
codziennym. Według Słownika Języka Polskiego ryzyko oznacza „możliwość, prawdopodobieństwo, że coś się nie uda, przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany,
niepewny, problematyczny” (Słownik Języka Polskiego 1981, 157), a zatem oznacza
prawdopodobieństwo, że wystąpi korzystne lub niekorzystne zjawisko lub zdarzenie.
Według słownika Webstera ryzyko określane jest wprost jako „zagrożenie, niebezpieczeństwo, wystawienie na szkodę lub stratę”.
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Istnieje wiele rodzajów ryzyka, a ich usystematyzowanie wymaga stosowania
określonych kryteriów. Z punktu widzenia działalności gospodarczej istotnym jest
ryzyko finansowe, czyli ryzyko powodujące określone skutki dla podmiotu będącego
narażonym na skutki występowania tego ryzyka. K. Jajuga do podstawowych rodzajów ryzyka finansowego zalicza: ryzyko rynkowe, kredytowe, operacyjne, płynności,
prawne, biznesu i wydarzeń (Jajuga 2009, 18)1. E.F. Brigham i L.C. Gapenski stwierdzają, że ryzyko oznacza prawdopodobieństwo, że dochód rzeczywisty z inwestycji
będzie się różnić od dochodu oczekiwanego (Brigham, Gapenski 2000, 66).
Ryzyko związane z podejmowaniem decyzji finansowych może mieć wymiar
pozytywny, gdy wiąże się z uzyskaniem korzyści (osiągam więcej niż się spodziewałam/spodziewałem), wymiar neutralny (gdy istniejące ryzyko daje zarówno szansę,
jak i zagrożenie, a jednocześnie możliwość wystąpienia odchyleń od określonego
scenariusza i rozpatrujemy obie te możliwości), bądź wymiar negatywny, gdy oznacza wystąpienie strat lub niewystąpienie spodziewanych korzyści, niezrealizowanie
określonego celu lub planu działania. W przypadku negatywnego wymiaru ryzyka
podejmuje się zazwyczaj kroki w kierunku redukcji skali występowania ryzyka oraz
ograniczenia jego skutków (np. w przypadku ochrony środowiska i działań proekologicznych, zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych na jakimś terenie,
ale również w przypadku wyrównania nierówności dochodowych czy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu).
Wiąże się to również z nastawieniem do ryzyka, a więc skłonnością do podejmowania ryzyka (risk seeking), obojętnością i akceptacją określonego poziomu
ryzyka (risk neutrality) lub awersją do ryzyka (risk aversion) i w związku z tym
jego zabezpieczeniem. Takie trzy postawy wobec ryzyka opisuje m.in. K. Jajuga,
podkreślając, że zachowania charakteryzujące się obojętnością wobec ryzyka lub
przejawianie skłonności do ryzyka są zjawiskiem niepożądanym w przypadku działalności gospodarczej (Jajuga 2009, 13–15). Można uznać, że również w przypadku
zarządzania finansami osobistymi warto budować postawy mające wymiar awersji
do ryzyka i wyprzedzającego podejścia do jego identyfikacji, pomiaru oraz kontroli.
M. Iwanicz-Drozdowska w książce „Zarządzanie finansowe bankiem” przytacza cytat jednego z byłych prezesów Citicorp, Waltera Wristona, który powiedział:
„całe życie polega na zarządzaniu ryzykiem, a nie na jego eliminacji” (Iwanicz-Drozdowska 2012, 129). Każde działanie generuje bowiem ryzyko, którego skala
i oddziaływanie mogą być różne.

1

Szerzej: K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 18–25.
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Wymiar finansowy ryzyka przejawia się w ramach scenariuszy zysków lub strat
i wiąże się z określonym prawdopodobieństwem uzyskania zysku lub poniesienia
straty. Istotnym działaniem w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa finansowego
jest ograniczanie możliwości wystąpienia niekorzystnego zdarzenia oraz zapobieganie skutkom wystąpienia takiego zdarzenia.
Co do zasady, ponosimy wyższe ryzyko, gdy mamy szansę osiągnięcia wyższego
zysku. Jednak jest to scenariusz, w którym należy uwzględnić również możliwość
wystąpienia straty lub podwyższonych kosztów. Jak stwierdza A. Sławiński „ryzyko
na rynkach finansowych to szansa na zysk okupiona możliwością poniesienia strat”
(Sławiński 2006, 49). Ryzyko wiąże się ze zmiennością, czyli niepewnością co do
przyszłej stopy zwrotu.
Wiedza i umiejętność znalezienia właściwych informacji jest w tym przypadku
kluczowa, zgodnie z maksymą „inwestuję w to, co rozumiem”. Wyższe ryzyko może
być podejmowane w przypadku, gdy kwoty przeznaczane na inwestycję nie stanowią
podstawowych środków finansowych danej osoby, ze względu na możliwość wystąpienia strat lub odroczenia uzyskiwania przychodów i zysków na termin w przyszłości.
Skrajnym przykładem empirycznym może być inwestowanie w okazje stwarzane przez
piramidy finansowe (jak Amber Gold) lub niezweryfikowane podmioty (np. związane z rynkiem kryptowalut). Warto zauważyć, że ostrzeżenia publiczne na podstawie
zgłoszeń konsumentów i inwestorów publikowane są także na oficjalnej stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w formie listy ostrzeżeń. W Polsce przyjęto
model nadzoru zintegrowanego, czyli tzw. supernadzorcy (Zaleska 2007, 59), w którym Komisja Nadzoru Finansowego jako jeden organ pełni nadzór nad podstawowymi segmentami rynku finansowego, tj. zarówno nad rynkiem bankowym, jak i nad
rynkiem kapitałowym, emerytalnym, funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowym.
W badaniach naukowych dokonywane są analizy motywów poznawczych i emocjonalnych dokonywania wyborów finansowych. Przykładowo, w przypadku gry na
giełdzie gracze mogą dążyć do zaspokojenia jednego z dwóch pragnień: szybkiego
zysku lub długoterminowych dochodów. Jak stwierdza L. Peltzmann z Uniwersytetu Harvarda, w pierwszym przypadku uczestnicy gry giełdowej są pod wpływem
silnych emocji i mają na celu wykorzystanie zmienności rynkowej, w drugim zaś
przypadku gracze starają się opanować kierujące nimi impulsy i nastawiają się na
wykorzystanie rynkowych szans (Zaleśkiewicz 2003, 237). Podobne badania na polskim rynku przeprowadzali J. Radomski i T. Zaleśkiewicz, stwierdzając na podstawie
ankiet m.in., że pierwsi inwestorzy opierali decyzje na plotkach i opiniach innych
ludzi, a więc źródłach nieoficjalnych i podatnych na niestabilność (tzw. fake news).
W drugim przypadku uczestnicy badania wykazywali gotowość do podejmowania
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długoterminowego ryzyka związanego z dążeniem do założonego finansowego celu
(Zaleśkiewicz 2003, 237).
W przypadku, gdy preferowanym rozwiązaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa
i stabilności, należy liczyć się z umiarkowanym lub niskim poziomem zysków, ale
jednocześnie wyższym poziomem pewności ich osiągnięcia. Przykładowo, oszczędzanie środków na lokacie lub koncie oszczędnościowym jest sposobem na minimalizowanie ryzyka straty.

Ograniczanie ryzyka w sektorze finansowym
– tradycyjne usługi bankowe i rozwój fintechów
Z pewnością istnieje możliwość ograniczenia ryzyka poprzez zdobywanie i wykorzystanie informacji nt. świata finansów i redukowanie skutków asymetrii informacji.
W przypadku sektora tradycyjnego sektora bankowego, gdy mowa jest o wykorzystywaniu depozytów, kredytów i pożyczek, kart płatniczych i kredytowych, czy aplikacji mobilnych, ważne jest zapoznanie się z zasadami oprocentowania i pobierania
opłat związanych z wykorzystaniem tych produktów i usług. Szczególnie istotne jest
to w kontekście bezpiecznego wykorzystania kart kredytowych, kredytów i pożyczek, a monitoringowi w tym zakresie służą takie instytucje i rozwiązania, jak Biuro
Informacji Kredytowej (BIK), BIG Info Monitor S.A., czy rejestry kredytowe. Biuro
Informacji Kredytowej zostało powołane przez banki i Związek Banków w Polsce
w celu ułatwienia i obniżenia kosztów wymiany informacji i podejmowania decyzji
dotyczących kredytów i pożyczek. W przypadku każdego konsumenta produktów
i usług bankowych tworzona jest punktowa ocena jego wiarygodności kredytowej
(credit scoring). Z punktu widzenia edukacji ekonomicznej należy podkreślać, że
budowanie pozytywnej historii kredytowej jest tak samo ważne, jak budowanie
wizerunku w mediach społecznościowych, stanowiąc rekomendację wiarygodności
i wpływając na skrócenie procedur uzyskiwania dostępu do kolejnych produktów
i usług finansowych. Daje to również zabezpieczenie przed nadmiernym zadłużeniem i wpadnięciem w spiralę zadłużenia, stanowiąc także sposób na ochronę tożsamości i ochronę przed wyłudzeniem kredytu przez nieuprawnione osoby, dzięki
możliwości otrzymywania tzw. alertów BIK.
Ważnym elementem stabilizującym bezpieczeństwo sektora finansowego i jego
użytkowników jest istnienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który zapewnia
bezpieczeństwo środków zgromadzonych w bankach komercyjnych, bankach spółdzielczych i SKOK-ach do równowartości kwoty 100 000 euro w postaci depozytów
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i rachunków oszczędnościowych. Dotyczy to zarówno środków zdeponowanych
w walucie polskiej, jak i tych w walutach obcych. W przypadku środków przechowywanych w bankach, ale w postaci innych instrumentów finansowych, takich, jak
jednostki funduszy inwestycyjnych czy produktów łączących cechy lokaty i produktu
inwestycyjnego, gwarancji podlega część lokacyjna środków.
W kontekście sektora fintech mamy do czynienia z różnorodnymi regulacjami
w zależności od sektora, produktu i modelu biznesowego instytucji czy podmiotu
oferującego określone produkty i/lub usługi finansowe (Arner i in. 2015). Początkowo świadczenie usług finansowych przy wykorzystaniu platform internetowych
ograniczone było do usług zdefiniowanych w prawie bankowym jako zastrzeżone dla
banków, jednak stopniowo się to zmieniało. Wpływ na to miało m.in. wprowadzenie
regulacji ostrożnościowych po kryzysie finansowym w 2008 r., mających wzmocnić
bezpieczeństwo sektora bankowego, co spowodowało jednak również podwyższenie
kosztów świadczenia (Gostomski 2010, 86–87) usług bankowych.
Pojęcie fintech to termin, który jest skrótem od anglojęzycznego określenia
financial technology, odnoszącego się do wykorzystywania innowacji technologicznych w sektorze usług finansowych. Mogą to być zarówno dotychczas funkcjonujące
podmioty wprowadzające innowacyjne rozwiązania, jak również start-upy budujące
strategię wokół takich rozwiązań od momentu swojego powstania. Z uwagi na dynamiczny rozwój tego sektora, przedsiębiorstwa świadczące usługi tego typu, podlegają
bardzo zróżnicowanym regulacjom. W większości przypadków fintechy działają
w skali międzynarodowej, stąd ich działania podlegają obserwacji Rady Stabilności
Finansowej (Financial Stability Board, FSB), która jest międzynarodowym organem
monitorującym globalny system finansowy i koordynującym działania organów krajowych i międzynarodowych w odniesieniu do monitoringu i wprowadzania norm
regulacyjnych i nadzorczych. W 2017 r. FSB zdefiniowała podmioty sektora fintech
określając je jako te, które oferują usługi finansowe wykorzystując nowe modele
biznesowe, aplikacje, procesy, produkty lub usługi dzięki wykorzystaniu innowacji
technologicznych (Financial Stability Board 2017). W latach 2017–2020 powstały
raporty i opracowania wskazujące na charakterystykę fintechów, m.in. wyodrębniając podmioty BigTech, oraz właczając ocenę potencjalnych implikacji funkcjonowania fintechów dla systemu finansowego (Financial Stability Board 2020).
Produkty, będące przedmiotem zainteresowania w tym obszarze, to przelewy
mobilne (np. Apple Pay czy Google Wallet), waluty wirtualne, wykorzystywanie systemu blockchain, jak również finansowanie społecznościowe (w tym crowdfunding).
Klasyfikując zatem produkty w podziale na sektory rynku finansowego, w obszarze usług płatniczych przykładami wykorzystania fintechów jest system płatności
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mobilnych (jego podstawą są portfele cyfrowe przechowujące karty debetowe,
kredytowe, czy lojalnościowe w aplikacji mobilnej), w obszarze usług bankowych
udzielanie pożyczek podmiotom, które są użytkownikami platformy danego fintechu.
Często w takich przypadkach w oparciu o dane o użytkownikach z aplikacji mobilnej
budowany jest specyficzny dla danego obszaru indywidualny system scoringowy,
oceniający poziom wiarygodności finansowej klientów na podstawie ich zachowań,
częstotliwości dokonywania transakcji, czy rodzaju i ilości zakupów.
Wykorzystywany jest w tym przypadku proces machine learning (uczenie
maszynowe) oraz sztuczna inteligencja, wspierająca proces komunikacji i podejmowania decyzji (na podstawie dostarczanych danych tworzone są wzorce i schematy
pozwalające podejmować decyzje). Może to dotyczyć zarówno kompleksowego planowania finansowania, tworzenia budżetów osobistych, wykorzystywania promocji,
jak również zarządzania majątkiem. Dzięki temu w miejsce tradycyjnego obszaru
wealth management wchodzą automatyczne usługi doradcze z zastosowaniem agregatorów (robo advisers).
Podobnie w przypadku usług maklerskich pojawiają się platformy tradingowe,
często wykorzystujące zarówno spersonalizowane algorytmy, które na podstawie
modelowania matematycznego wskazują najkorzystniejsze opcje transakcji, jak
również elementy gamifikacji dla wzmacniania motywacji konsumentów. Oba te
mechanizmy pozwalają na zaoszczędzenie czasu przeznaczonego na analizę rynku,
a także szybsze podejmowanie decyzji.
W ramach finansowania społecznościowego budowane są platformy peer-to-peer lending ułatwiające możliwość dokonywania transakcji i kojarzenie ze sobą
bezpośrednio konkretnych użytkowników zainteresowanych lokowaniem nadwyżek
finansowych i pozyskiwaniem finansowania, a więc łączenie potrzeb inwestycyjnych
i finansowych w formie e-aukcji i wyboru oferty optymalnej z punktu widzenia
aktywnych użytkowników.
Pozyskiwanie kapitału może przebiegać również dzięki wykorzystaniu crowdfundingowej platformy internetowej, w ramach której prezentowany projekt może
zyskać finansowanie ze strony inwestorów dokonujących niewielkich, jednorazowych wpłat. Obecnie crowdfunding jest stosunkowo dobrze rozwiniętym sposobem
pozyskiwania kapitału na wiele inicjatyw, w tym również na rozwój małych przedsiębiorstw.
W obszarze ubezpieczeń (insurtech) może być to sprzedaż ubezpieczeń powiązanych z usługami finansowymi, np. ubezpieczeń podróżnych przy wymianie walut.
Takie usługi oferuje np. Revolut. Usługa płatnicza wielowalutowa bazuje w tym
przypadku na systemie kart płatniczych w połączeniu z kantorem walutowym na
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zasadzie karty przedpłaconej. Umożliwia to płacenie za zakupy w walucie obcej,
jak również w kryptowalutach, ale bez uwzględnienia kosztów przewalutowania.
Pozwala to również na utrzymywanie zagranicznego konta walutowego lub wielu
subkont walutowych. Warto zwrócić uwagę na to, że usługi świadczone w ten sposób
z jednej strony oferują wiele korzyści, np. aplikację można pobrać za darmo, ale
istnieje tu system prowizji, np. dla transakcji wykonywanych w czasie weekendu.
Revolut wymaga też podania danych osobowych: karty bankowej, dokumentu tożsamości, zdjęcia. Dane te mogą być udostępniane przez tę firmę w celach marketingowych firmom analitycznym, biurom informacji kredytowej oraz portalom
społecznościowym.
Wykorzystywanie płatności mobilnych staje się coraz bezpieczniejsze dzięki
wprowadzanym zabezpieczeniom, m.in. biometrycznym (odcisk palca, tęczówka),
kodom jednorazowym, kodom QR. W warunkach, w których rośnie liczba płatności
mobilnych, zabezpieczenia stają się doskonalsze. Ryzyko dotyczy jednak zarówno
wykorzystania środków finansowych, jak i danych osobowych, w tym tożsamości.
Przełomem w zakresie wykorzystania innowacji technologicznych było wprowadzenie wirtualnej waluty, opartej na technologii blockchain. Jest to system stosowany
w kryptografii, który stanowi alternatywę dla tradycyjnego systemu przekazywania
środków finansowych, nie wymagając pośredniczenia instytucji weryfikującej lub
akceptującej transakcje. Przykładem takiej wirtualnej waluty jest bitcoin, stworzony
przez osobę lub grupę osób pod nazwą Satoshi Nakamoto. Intencją jego twórców
było stworzenie metody płatności wolnej od nadzoru rządowego, opóźnień w transferze lub opłat transakcyjnych. Tak zdefiniowana waluta działa poza kontrolą banku
centralnego i ma jedynie zapis cyfrowy. Funkcjonowanie kryptowalut oparte jest na
dwóch podstawowych mechanizmach – blockchain i tzw. procesie wykopywania
(mining), a ich posiadanie jest związane z tzw. portfelem kryptowaluty. Jakkolwiek
najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin to powstało już bardzo wiele innych,
np. Litecoin, Enthereum, Ripple, Startis czy ByteCoin. Wymienialność kryptowaluty na waluty tradycyjne jest zależna od indywidualnego podejścia poszczególnych
państw. Obecnie kryptowaluty wykorzystywane są przede wszystkim jako forma
inwestycji, jednak brak nadzoru i gwarantowania stabilności cen w tym zakresie
skutkuje powstawaniem wielu podmiotów wykorzystujących kryptowaluty do nielegalnej działalności i spekulacji. Sprzyja temu anonimowość handlu kryptowalutami.
Z kolei sama technologia blockchain ma o wiele szersze zastosowanie i jest wykorzystywana w ramach systemów głosowań czy digitalizacji dokumentów, jak również
może być podstawą tworzenia struktury operacji bankowych czy logistycznych.
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Ochrona danych osobowych podczas korzystania
z produktów i usług finansowych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego wykorzystywania produktów
i usług, należy mieć na uwadze dostęp do pełnej informacji o nich, co powoduje
możliwość dokonywania racjonalnych wyborów, jak również daje komfort związany
z zapewnieniem najkorzystniejszych warunków kosztowo-jakościowych.
Rozwój nowych technologii komunikacyjnych i informatycznych powoduje nie
tylko łatwiejszy dostęp konsumenta do produktu czy usługi, ale również łatwiejszy
dostęp do danych na temat konsumenta i jego statusu finansowego, ze względu
na pozostawiania w sieci „śladów” dokonywanego wyszukiwania i wyborów pod
względem rodzaju, częstotliwości, czasu, pory dnia, preferencji zakupowych, popularności określonych produktów i usług, ale również zachowania, zainteresowań, czy
planów. Dane te są gromadzone w wyszukiwarkach w charakterze zindywidualizowanych i zagregowanych informacji, tzw. Big Data i mogą być wykorzystywane
pod katem dopasowania oferty do konsumentów, projektowania nowych produktów
i usług oraz kształtowania ich cech.
Dane osobowe są w dzisiejszych czasach cennym „towarem” rynkowym, który
jest wykorzystywany w celach sprzedażowych i marketingowych, a więc dla dobra
klientów, którzy otrzymują w efekcie produkty i usługi lepiej dopasowane do ich
potrzeb, ale również niekiedy do celów przestępczych, w tym wyłudzania kredytów
i pożyczek. Aby nie stać się ofiarą przestępców należy (Urząd Ochrony Danych
Osobowych 2020):
1) zwracać uwagę na to co udostępniamy o sobie w sieci – publikowanie w social
mediach informacji związanych z miejscem pracy, stanem majątkowym, wydarzeniach życia codziennego naraża na użycie tych danych bez wiedzy właściciela
profilu, szczególnie, gdy jest on publiczny,
2) nie oddawać dokumentów w zastaw – dotyczy to paszportu, dowodu osobistego,
legitymacji szkolnej/studenckiej oraz prawa jazdy; zgodnie z literą prawa karane
jest bezpodstawne zatrzymywanie dowodu osobistego (wymagana jest podstawa
prawna); osoby, które posiadają komplet informacji lub kopie dokumentu tożsamości mogą się podszyć pod inną osobę i doprowadzić do wyrządzenia jej
szkody majątkowej lub osobistej,
3) zniszczyć dokumenty zarówno papierowe, jak i wirtualne, na których widnieją
dane osobowe – w taki sposób, aby uniemożliwić odtworzenie danych w nich
zawartych.
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W przypadku utracenia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny
dokument z danymi osobistymi i zdjęciem), np. zagubienia, należy zastrzec utracone
dokumenty w Biurze Informacji Kredytowej lub w banku. Taka informacja trafia
wówczas do Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Funkcjonowanie tego systemu ogranicza możliwość bezprawnego wykorzystania utraconych dokumentów jako tożsamości do celów przestępczych. Jest to istotne zabezpieczenie, ponieważ codziennie
odnotowywanych jest średnio 20 prób wyłudzeń na kwotę ok. 1 mln zł przy pomocy
skradzionej tożsamości. Jeśli dokument został ukradziony, należy dodatkowo powiadomić policję, a gdy osoba, która utraciła dokumenty przebywa za granicą, powinna
powiadomić również ambasadę lub konsulat.
Szczególną uwagę należy zwracać również na przechowywanie dokumentów
wydawanych w formie elektronicznej z uwagi na to, że niezależnie od formy ich wydania, sposób ich wykorzystania przez osoby nieuprawnione może narazić nas na takie
same niedogodności w przypadku dokumentów papierowych i elektronicznych.
W latach 2010–2020 wprowadzonych zostało bardzo wiele regulacji dotyczących instytucji finansowych, w tym w zakresie liberalizacji usług finansowych oraz
nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi finansowe, również w sposób transgraniczny. Jedną z najistotniejszych regulacji w kontekście powstania sektora fintech jest dyrektywa w sprawie usług płatniczych, tzw. PSD2, która począwszy od
2019 r. dopuściła możliwość działania fintechów oraz przedsiębiorstw nazywanych
„stroną trzecią” (third party provider, TPP) w obszarze zastrzeżonym dotąd dla banków. Za zgodą klienta podmioty te mają możliwość dostępu do informacji na temat
rachunku płatniczego i historii transakcji w ramach usługi AIS (account information
service), inicjowania transakcji płatniczej (payment initiation service, PIS), dostępu
do informacji na temat dostępnych środków na rachunku płatniczym (usługa CAF,
confirmation of availability of funds) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r.).
Warto przeanalizować, co zatem dyrektywa zmienia z punktu widzenia użytkownika usług finansowych. Z pewnością wprowadziła ona wiele zmian w zakresie
dostępności usług dla klientów. Fintechy mogą bowiem, na podstawie ww. usług,
zweryfikować dostępność środków pieniężnych na rachunku płatnika, zainicjować
proces płatności i uzyskać potwierdzenie tej płatności. Są one jedynie pośrednikiem
i nie przeprowadzają samej transakcji, jednak takie działania dały ogromne pole rozwoju handlu internetowego (e-commerce) i personalizowania oferty. Należy dodać,
że banki w Polsce, podobnie jak fintechy, również mogą ubiegać się o posiadanie
statusu TPP, dzięki czemu mogą poszerzać ofertę o usługi otwartej bankowości.
Umożliwia to m.in. dostęp do informacji o rachunku konsumenta w innej instytucji
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finansowej, za jego zgodą. Dzięki PSD2 zostały również wprowadzone dodatkowe
środki bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych za pomocą elektronicznych platform (internetowych i mobilnych). Wiąże się to z wymogiem tzw.
silnego uwierzytelniania i wyboru co najmniej dwóch z trzech sposobów weryfikacji
tożsamości. Należą do nich:
1) specyficzna i unikatowa wiedza, czyli element znany jedynie użytkownikowi
(PIN, hasło),
2) element mienia, czyli coś, co użytkownik posiada i może spersonalizować
(np. telefon komórkowy lub komputer, który może być uwierzytelniany jednorazowo lub na stałe),
3) cechy biometryczne użytkownika, np. odcisk palca, skan siatkówki.
Wprowadzony sposób uwierzytelniania jest dowolny, ale musi obejmować dwa
z powyższych elementów w ramach procesu inicjowania płatności lub uzyskiwania
dostępu do informacji o rachunku płatniczym i dostępności na nim środków.

Wnioski
Cyfryzacja świata finansów kreuje nowe wyzwania i konieczność dostosowania edukacji ekonomicznej do zmian w zakresie oceny ryzyka i bezpieczeństwa wykorzystywania produktów i usług finansowych. Niezbędne jest konsekwentne wskazywanie
natury ryzyka, jako stałego i nieuchronnego czynnika towarzyszącego decyzjom
finansowym. Niezależnie od postępu technologicznego i wprowadzanych innowacji, elementem kluczowym dla decyzji finansowych jest nastawienie do ryzyka, jak
również wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Wiele decyzji finansowych uwarunkowanych jest właśnie wiedzą lub jej brakiem, do czego należy dodać aspekt nastawienia do ryzyka. Dzięki wskazywaniu
możliwości wykorzystania mechanizmów zabezpieczających przez negatywnymi
skutkami narażenia na ryzyko finansowe można zminimalizować ryzyko w szerszym
wymiarze, o charakterze systemowym. W zakresie regulacyjnym bezpieczeństwo
konsumenta usług finansowych jest dobrem szczególnym, któremu poświęca się
dużo uwagi, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, w wymiarze tradycyjnego sektora bankowego, jak i rynku fintechów. Niezbędna jest zatem
kształtowanie świadomości, na czym polega ryzyko na rynku finansowym, jakie
mamy możliwości działania, dlaczego dobrze jest dbać o bezpieczeństwo tożsamości
w wymiarze finansowym, a także dlaczego warto budować długofalową i stabilną
wiarygodność kredytową.
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(…) Książka stanowi ciekawe opracowanie poświęcone aktualnym zagadnieniom przedsiębiorczości i zarządzania finansami, o walorach naukowych
i aplikacyjnych. Jest dobrze osadzona w podstawowej literaturze fachowej
i uwzględnia aktualny stan wiedzy w zakresie poruszanej problematyki ekonomicznej i społecznej.
Zostały w niej poruszone aspekty ekonomiczne i etyczne pracy ludzkiej
z uwzględnieniem regulacyjnej roli państwa oraz zmian w zakresie zatrudnienia spowodowanych przez pandemię. Wiele uwagi poświęcono problematyce finansów osobistych. Tekst jest ciekawie napisany i bardzo przydatny,
szczególnie dla osób wchodzących w dorosłe życie, które już ponoszą odpowiedzialność za swoją sytuację finansową. Cenne i ciekawe są rozważania
dotyczące przyczyn nadmiernego zadłużania się w świetle ekonomii behawioralnej, oparte na badaniach empirycznych. Opracowanie zawiera także
syntetyczną i przejrzystą prezentację dostępnych na rynku instrumentów
finansowych wraz z ich solidną analizą pod kątem związanego z nimi ryzyka
i możliwości uzyskania dodatniej stopy zwrotu z inwestycji. Przedstawiono
również najistotniejsze skutki niespłacania zobowiązań przez podmioty
gospodarcze oraz formy windykacji i sprzedaży długów. Ciekawa i wartościowa jest też część opracowania dotycząca funkcjonowania biur informacji
gospodarczej. Najbardziej obszerny rozdział opracowania poświęcony jest
innowacyjnym produktom i fintechom na rynku usług finansowych w dobie
rewolucji informatycznej oraz nowym rodzajom ryzyka związanym z produktami opartymi na digitalizacji procesów finansowych.
Wszystkie rozdziały książki napisane są wartkim językiem, co sprawia,
że czyta się ją łatwo i przyjemnie. Praca stanowi rzetelne i wartościowe
opracowanie naukowe, bardzo przydatne zwłaszcza młodzieży i studentom, którzy pragną zgłębić zagadnienia mikroekonomiczne odnoszące się
do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Zasługuje więc na opublikowanie i rozpowszechnienie w środowisku naukowym i w szkołach średnich.
Z recenzji dr. hab. Eugeniusza Gostomskiego,
prof. Uniwersytetu Gdańskiego

