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Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata.  

Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie.  

Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom 

nierozsądnym.  

        

             George Bernard Shaw 
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WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TEKŚCIE 

 

 

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej 

BIK – Biuro Informacji Kredytowej 

BRM – Bank Rozrachunków Międzynarodowych 

BŚ – Bank Światowy 

CEDR – Centralna Ewidencja Dłużników Ryzykownych 

EBC – Europejski Bank Centralny 

EBOR – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

ELIXIR – funkcjonujący w ramach KIR, międzybankowy system pośredniczący          

w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz 

wierzytelnościach 

ERIF – Europejski Rejestr Informacji Finansowej (obecnie Rejestr Dłużników ERIF 

Biuro Informacji Gospodarczej S.A.) 

ESBC – Europejski System Banków Centralnych 

GINB – Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

KIR – Krajowa Izba Rozliczeniowa 

KNB – Komisja Nadzoru Bankowego 

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego 

KPWiG – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 

KRD – Krajowy Rejestr Długów 

MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

NBP – Narodowy Bank Polski 

NNW – Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków 

P2P – Peer to Peer (ang. każdy-z-każdym, równy-z-równym) 

peer2peer – jw. 

RPP – Rada Polityki Pieniężnej 

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania  

SKOK - Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 

SL – social lending (ang. pożyczki społecznościowe lub pożyczki społeczne) 
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SORBNET – system rozliczeniowy do rozliczeń wysoko kwotowych prowadzony 

przez NBP 

UE – Unia Europejska 

ZBP – Związek Banków Polskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

W przypadku powszechnego występowania skrótów obcojęzycznych w literaturze, 

wyrażenia te pozostawiono w oryginalnym brzmieniu. 
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WSTĘP 

 

 

Pożyczanie pieniędzy od zarania dziejów zawsze było interesującą i budzącą 

kontrowersje sprawą. Wszystko to za sprawą procentów, które osoby pożyczające 

pieniądze żądały od osób, które ich potrzebowały. Jak pokazuje historia pożyczania 

pieniędzy, procent towarzyszył ludzkości od zawsze. Początkowo był niewielki, ale       

z czasem urósł do horrendalnych rozmiarów i stał się lichwą. Dzięki takiemu stanowi 

rzeczy powstały rodzinne fortuny: Rothschildów, Rockefellerów, a także 

międzynarodowe finansowe korporacje takie jak J.P. Morgan, Baring Brothers  czy 

Societe Generale. 

Prym w kredytowaniu osób fizycznych i nie tylko wiedzie tradycyjna 

bankowość, która nie ma poważnego konkurenta na rynku finansowym. Oczywiście na 

rynku funkcjonują liczne firmy, oferujące produkty kredytowe, ale procent jaki żądają 

za pożyczenie środków jest jeszcze większy od procentu produktów sektora 

bankowego. Wskutek czego ludzie zaciągający pożyczki na spłatę poprzednich 

zobowiązań, popadają w jeszcze większe zadłużenie. Alternatywą dla sektora 

bankowego mogą być także towarzystwa finansowe SKOK, które działają za zasadzie 

wspólnot finansowych, lub banki spółdzielcze, ale warunki produktów finansowych 

oferowanych przez obydwie instytucje nie są atrakcyjniejsze od warunków produktów 

bankowych.  

Wiek XX to rozwój nowoczesnych technologii, które wprowadziły znaczne 

ułatwienie funkcjonowania ludzkości, także w aspekcie finansowym. Powstaje 

bankowość elektroniczna, która powoli wypiera bankowość tradycyjną rozumianą jako 

stacjonarne placówki bankowe. Wraz z rozwojem Internetu i bankowości zdalnej, 

pojawia się też nurt zwany social lending, znany także jako pożyczki społecznościowe. 

Polegają one na zawieraniu umów kredytowych bezpośrednio pomiędzy osobami 

fizycznymi dzięki specjalistycznym platformom internetowym, bez pośrednictwa 

tradycyjnych instytucji finansowych tj. banków. Zalety jakie posiadają użytkownicy to 

niższe oprocentowanie produktów kredytowych, a w przypadku inwestorów wyższe 

oprocentowanie niż tradycyjna lokata terminowa w banku, mniejsze formalności przy 

zawieraniu umowy, oraz oszczędność czasu. 

Pożyczki społecznościowe na świecie funkcjonują od roku 2005, natomiast        

w Polsce od roku 2007. Na rynkach anglosaskich, gdzie miały swoje początki 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_finansowa
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(brytyjska Zopa.com powstała jako pierwsza na świecie tego typu platforma, oraz 

amerykański Prosper.com) zdobywają kolejnych użytkowników, którzy rezygnują         

z tradycyjnej bankowości na rzecz tańszej i równie bezpiecznej idei social lending. 

Wraz z liczbą nowych użytkowników, rośnie także liczba oraz wysokość udzielonych 

pożyczek przy pomocy tego rodzaju serwisów. 

Na rynku krajowym nurt pożyczek społecznościowych nie rozwija się tak 

dynamicznie jak ma to miejsce w wyżej wymienionych krajach, ale rok do roku notuje 

systematyczny wzrost i biorąc pod uwagę typową polską mentalność związaną              

z brakiem zaufania jest to bardzo duży sukces.  

Nurt social lending jest pierwszą poważna odpowiedzią społeczności 

działających w segmencie pożyczek społecznościowych na dyktat twardych warunków 

kredytowych sektora bankowego. W roku 2008 kiedy banki niedoszacowały ryzyko 

kredytowe i w związku z nim światowa gospodarka uległa załamaniu, czego efektem 

jest światowy kryzys gospodarczy. W efekcie czego gospodarstwa domowe pozostały 

bez dostępu do finansowania swoich potrzeb. Instytucje finansowe zastopowały 

udzielanie kredytów.  

Dlatego bardzo ważnym aspektem jest powstanie alternatywnego nurtu takiego 

jak nurt pożyczek społecznościowych, który oparty będzie na partnerskich relacjach, ale 

również uczciwych praktykach w zakresie oprocentowania. Nurt, który będzie wspierał 

najbardziej potrzebujących, bez względu na sytuację jaka akurat występuje na 

globalnym rynku finansowym. Nurt, który będzie pozwolił na wspieranie                          

i finansowanie firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości, która jest rdzeniem 

rozwoju najlepiej prosperujących gospodarek. 

Temat sektora pożyczek społecznościowych jest również ważny dlatego, 

ponieważ w perspektywie kilku lat, może stać się alternatywą dla sektora bankowego,    

a z jego korzeni może narodzić się nowy nurt zwany bankowością społeczną, opartą na 

szerokim wachlarzu produktów bankowych, ale z jasną i uczciwą polityką 

oprocentowania opartego na pomocy społecznej.  

Problem pożyczek społecznościowych ważny jest także z uwagi na to, że nie 

powstała dotychczas żadna publikacja podejmująca w sposób systematyczny 

zagadnienia rozwoju idei social lending na rynku polskim. 

Niniejsza książka stanowi próbę uzupełnienia powyższej luki. Opisywany 

problem badawczy jest uzasadniony także dlatego, że dotychczas nie powstała żadna 
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polskojęzyczna publikacja dotyczących perspektyw, a także zagrożeń jakie niesie ze 

sobą nurt pożyczek społecznościowych. 

Główną tezą stawianą w niniejszej książce jest stwierdzenie, że kredyt udzielony 

za pomocą platformy specjalizującej się w usłudze tzw. social lending,                        

jest atrakcyjniejszy niż kredyt bankowy.  

W związku z tezami można sformułować następujące hipotezy: 

1. kredyty społeczne mają korzystniejsze warunki od kredytów bankowych 

2. wolumen pożyczek społecznych udzielonych oraz oczekujących na 

udzielenie co miesiąc systematycznie wzrasta 

3. zabezpieczenia stosowane przez platformy społecznościowe typu social 

lending nie odbiegają od zabezpieczeń stosowanych przez banki i są tak samo 

bezpieczne  

4. rekomendacja T znacznie odetnie ludzi od kredytu bankowego 

5. oprocentowanie środków inwestora oferowane przez platformę typu 

social lending jest korzystniejsze niż oprocentowanie depozytów oferowanych przez 

banki 

6. wysokość kosztów około odsetkowych na platformach typu social 

lending jest niższa niż w przypadku sektora bankowego 

7. w ciągu kilku lat może rozpocząć się tworzenie nowego trendu zwanego 

bankowością społeczną 

W oparciu o sformułowaną tezę i hipotezy przyjęto następujące cele badawcze: 

• ocena wielkości udzielonych pożyczek wolumenowo, ocena wielkości 

udzielonych pożyczek liczbowo, ocena wielkości oczekujących pożyczek wolumenowo 

(popyt na pożyczki), ocena liczby pozyskanych nowych użytkowników, ocena 

wysokości średniego oprocentowania pożyczki na podstawie obserwacji największego 

portalu pośredniczącego w kojarzeniu osób w ramach idei social lending tj. Kokos.pl. 

• porównanie i ocena zabezpieczeń stosowanych przez bank i platformę 

typu social lending przy udzielaniu pożyczki. 

• ocena wpływu rekomendacji T na rynek kredytowy.  

• porównanie i ocena stopy zwrotu lokaty terminowej oferowanej przez 

bank i platformę typu social lending. Punkt widzenia inwestora. 

• porównanie i ocena wysokości oprocentowania pożyczki oferowanej 

przez bank i platformę typu social lending. Punkt widzenia pożyczkobiorcy.  
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• porównanie i ocena dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem 

pożyczki, oraz założeniem lokaty terminowej. 

• porównanie i ocena czasu udzielenia pożyczki i założenia depozytu 

• porównanie i ocena kanału udzielenia pożyczki i założenia depozytu 

• próba odpowiedzi na pytanie, czy za kilka lat utworzy się nowy trend      

o nazwie bankowość społeczna, i czy nie zagrozi on tradycyjnej bankowości. 

Przedmiot książki stanowi analiza i ocena nurtu social lending, oraz jego 

perspektyw i zagrożeń na rynku polskim. Obiektem analizy empirycznej jest największa 

platforma pośrednicząca w kojarzeniu użytkowników korzystających z nurtu pożyczek 

społecznościowych działająca  na rynku polskim. Opracowanie analizuje aspekty 

działania serwisu, oraz wykorzystywane przez niego mechanizmy i funkcjonalności.  

Zakres przestrzenny książki obejmuje obszar Polski, oraz w bardzo 

ograniczonym stopniu także największe platformy social lending działające na terenie 

Europy, oraz Stanów Zjednoczonych. (w przypadku tych ostatnich podmiotów zakres 

dotyczy tylko analizy literatury przedmiotu). Zakres czasowy analizy obejmuje okres od 

lutego 2008 roku (kiedy powstała największa obecnie platforma pożyczek 

społecznościowych w Polsce) do maja 2011 roku.   

Przeprowadzone zostały szerokie badania literaturowe, gdzie przeanalizowano 

dostępne dane statystyczne, oraz wykorzystano metodę analizy porównawczej i 

opisowej. Uwzględniono najnowszą literaturę przedmiotu głównie z lat  2000-2012. 

Studia literaturowe obejmowały głównie anglojęzyczne, oraz w mniejszym stopniu 

polskojęzyczne, i śladowej ilości niemieckojęzyczne i włoskojęzyczne opracowania 

poświęcone tematyce:  

a. historii bankowości i pożyczania pieniędzy 

b. rozwój pożyczania w sieci 

c. rozwoju idei social lending 

d. perspektyw i zagrożeń jakie są związane z nurtem pożyczek 

społecznościowych  

W książce kluczowymi danymi były informacje od największej platformy 

zajmującej się pożyczkami społecznościowymi w Polsce tj. Kokos.pl. Dane zostały 

udostępnione od początku istnienia serwisu tj. od lutego 2008 roku do maja 2011 roku. 

Dzięki udostępnionym danym, można było obserwować ewoluowanie idei social 

lending w obszarze wysokości oprocentowania pożyczki, ilości użytkowników, ilości 
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pożyczek udzielonych oraz oczekujących, średniego oprocentowania, a także                 

w obszarze zabezpieczeń, obszarze stopy zwrotu inwestycji z punktu widzenia 

inwestora, obszarze wysokości oprocentowania z punktu widzenia pożyczkobiorcy, 

obszarze dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem pożyczki, oraz założeniem 

lokaty terminowej, żeby następnie dokonać porównania sektora pożyczek 

społecznościowych z największym przedstawicielem sektora bankowego, tj. bankiem 

PKO BP. 

Do ważnych metod pozyskiwania materiału do niniejszej pracy należały także: 

analiza różnego rodzaju sprawozdań i raportów przygotowanych przez instytucje 

monitujące i nadzorujące rynek finansowy (Biuro Informacji Gospodarczej 

InfoMonitor, Biuro Informacji Kredytowej, Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru 

Finansowego, Związek Banków Polskich, Europejski Rejestr Informacji Finansowej, 

Krajowy Rejestr Długów, Centralna Ewidencja Dłużników Ryzykownych, Główny 

Urząd Statystyczny), przez banki, oraz przez portale społecznościowe działające            

w segmencie social lending na rynku polskim i zagranicznym.  
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ROZDZIAŁ I 

 

POŻYCZANIE PIENIĘDZY W ŚWIETLE LITERATURY 

 

 

1.1.  Początki zjawiska pożyczania pieniędzy 

 

Według słownika języka polskiego pożyczanie pieniędzy jest transakcją 

finansową, w której jedna osoba pożycza drugiej osobie pewną sumę pieniędzy na 

określony czas, po którym pożyczona kwota zostaje zwrócona razem z odsetkami1.      

W praktyce umożliwia ludziom bez pieniędzy, korzystanie z bogactwa ludzi, którzy 

pieniądze posiadają. Kredytobiorca może wykorzystać pieniądze kredytodawcy na 

dowolny cel, a w zamian zobowiązuje się do oddania kwoty pożyczonej wraz                

z odsetkami, które są premia dla tego ostatniego, rekompensując mu czas, kiedy 

pieniądze nie były w jego posiadaniu.  

Zanim ludzie zaczęli pożyczać sobie pieniądze na procent pożyczali inne rzeczy 

takie jak: narzędzia, zwierzęta robocze, a w razie potrzeby również żywność. Zwrot 

pożyczonych dóbr następował w naturze. W małych wioskach wszyscy mieszkańcy 

znali się nawzajem i ufali sobie, dlatego nie było potrzeby poświadczania pożyczki 

pisemnym kontraktem. Nie istniał też termin odsetek, czyli zysku od pożyczonych dóbr. 

 

 

1.2.  Pożyczanie pieniędzy w Sumerze. 

 

Sytuacja wyglądała inaczej w dużych miastach. Przykładem jest miasto Uruk, 

leżące w Sumerze, które było ważnym ośrodkiem politycznym i religijnym2,                   

a największy rozkwit przeżyło w III tysiącleciu p.n.e. z uwagi na swój rozmiar nie 

wszyscy znali się tam osobiście. W ruinach miasta znaleziono gliniane żetony                

w kształcie przedmiotów powszedniego użytku: garnki, bochny chleba i zwierzęta. 

Znany badacz archeolog Denise Schmandt-Besserat wysunął hipotezę, mówiąca             

o symbolice tych znalezisk. Według niej żetony symbolizowały prawdziwe garnki, 

 
1 Dubisz, S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, T.III, s. 828 
2 Hoggson, N.F., 1926, Banking Through the Ages, Dodd, Mead & Company, s. 57-59 
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bochny chleba, oraz zwierzęta3. Przechowywano je w zamkniętych glinianych 

kopertach, zwanych bullami. Bulle funkcjonowały tylko w jedna stronie. Żeby 

sprawdzić co jest w środku, trzeba było je rozbić. Żeby zapobiec zbyt częstemu rozbiciu 

bulli, starożytni finansiści nakreślali na ich powierzchni specjalne oznaczenia 

wskazujące, na ilość i zawartość żetonów w środku.  

Idee pomysłu pożyczania pieniędzy na procent, należy szukać w starożytnych 

językach. Sumeryjskie słowo „mash” oznacza oprocentowanie. Oznacza również 

cielęta. Greckie „takos” także ma podwójne znaczenie (odsetki i krowy). Egipskie „ms” 

znaczy procent lub urodzić4. Starożytni już wtedy uważali, ze pieniądze może się 

rozmnażać, podobnie jak robią to zwierzęta. 

 

 

1.3.  Pożyczanie pieniędzy w Babilonie. 

 

W ruinach miasta Ur, odnaleziono archiwum antycznego finansisty Dumuzi-

gamila. Można się z niego dowiedzieć, że w 1796 roku p.n.e. Dumuzi-gamil i jego 

partner Shumi-abya pożyczyli od Shubi-abuna około pół kilograma srebra. Termin 

spłaty przypadał za pięć lat przy rocznym oprocentowaniu około 3,8 procent. Wszystkie 

trzy osoby mieszkały w centrum Ur, które z powodu ogromnej liczby glinianych 

tabliczek dokumentujących podobne transakcje jest określane jako starożytne Wall 

Street5.  

Dumuzi-gamil bywał nie tylko dłużnikiem. Z jego archiwum wynika, że udzielał 

on krótkoterminowych kredytów rybakom oraz rolnikom, którym zabrakło na opłacenie 

podatków. Wymagał przy tym aż 20 procent odsetek w skali miesiąca. Sposób 

naliczania odsetek w Ur, polegał na dopisaniu co miesiąc pewnej ustalonej kwoty. 

Dumuzi-gamil udzielał również pożyczek na przedsięwzięcia handlowe, w tym  na 

morskie wyprawy handlowe do portów nad Zatoką Perską. Ciekawostka jest fakt,         

że z uwagi na to, że za jego czasów nie wynaleziono jeszcze monet, a kawałki metalu 

były niewygodne w użyciu, wiele transakcji kredytowo- depozytowych zawieranych    

 
3 Schmandt-Besserat, D., 1976, The Legacy of Sumer, Undena Publications, s. 67 
4 McDermott, B., 2002, Odczytywanie hieroglifów egipskich, Muza, Warszawa, s. 22 
5 Majerkiewicz, W., 1997, Historia pożyczania, Muza, Warszawa, s. 83 
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w Ur i innych miastach Babilonii istniało tylko w formie zapisów księgowych na 

glinianych tabliczkach6. 

Spirala nadmiernego zadłużania się powodowała poważne konsekwencje 

finansowo-społeczne dla pożyczających ludzi, doprowadzając do bankructwa 

protoplastów idei pożyczania. Żeby ratować zadłużone społeczeństwo                               

w mezopotamskim Ur, w 1788 r. p.n.e., babiloński władca król Rim-Sin wydal dekret     

o darowaniu wszystkich zadłużeń. Dla Dumuzi-gamil i osób prowadzących podobna 

działalność, oznaczało to bankructwo. Po tych zdarzeniach Ur, nigdy nie osiągnęło 

swojej dawnej finansowej świetności. Przymusowe oddłużanie w tamtych czasach nie 

było niczym nadzwyczajnym. Kredytów potrzebowali również sami władcy.  

Przykładem jest perski książę Ochus, który zbuntował się przeciwko swemu 

przyrodniemu bratu, królowi Persji Sogdianusowi. W celu sfinansowania kampanii 

wojennej, Ochus zapożyczył się u mezopotamskiego klanu Murashu, dając w zastaw 

ziemie swoich zwolenników. Ochus osiągnął swoje cel, zwyciężając i wstępując na tron 

Persji jako Dariusz II. Wejście na tron zapoczątkowało poczet władców finansujących 

wydatki wojenne poprzez kredyt. 

 

 

1.4.  Pożyczanie pieniędzy w starożytnym Egipcie. 

 

W starożytnym Egipcie rolę pieniądza oprócz metali szlachetnych pełniło 

ziarno. Spichlerze państwowe funkcjonowały jako banki. W okresie 332-330 r. p.n.e., 

kiedy Egipt dostał się pod panowanie Grecji dynastii Ptolemeuszy, licznie rozproszone 

spichlerze rządu zamieniły się w sieć banków ziarna, scentralizowanego w Aleksandrii7. 

Relacje ze wszystkich spichlerzy banków ziarna były rejestrowane. Ta sieć bankowości 

funkcjonuje jako system kredytu kupieckiego, w którym płatności dokonują się przez 

przeniesienie z jednego konta na drugie bez przechodzenia pieniędzy. System 

funkcjonował podobnie do współcześnie znanego systemu giro8.  

W Egipcie rozwinęły się także pożyczki pod zastaw. Jednak  pojęcie zastawu 

miało znaczenie o wiele szersze niż ma ono dzisiaj. Bardzo długo przetrwała 

 
6 Majerkiewicz, W., 2008, Historia życia na kredyt, http://nbportal.pl, [dostęp: 15.02.2008] 
7 Huerta de Soto, J., 2009, Money, Bank Credit and Economic Cycles, Ludwig von Mises Institute, 

Auburn, s. 51 
8 Dało to początek nazwie "bank żyrowy" ("giro"=krąg). 
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przykładowo instytucja tzw. niewoli za długi. Wiązało się to z oddawaniem w nią 

dzieci, ale często wolność tracił również sam dłużnik9. 

Instrumenty płatnicze i mechanizmy mają bardzo długą historię w Indiach.  

Najwcześniejszymi ze znanych instrumentów płatniczych, które zostały użyte w Indiach 

były monety, które nie były dziurkowane a jedynie odlewane w srebrze i miedzi.  

 

 

1.5.  Pożyczanie pieniędzy w starożytnych Indiach. 

 

W starożytnych Indiach, forma aktu pożyczki zwane rnapatra lub rnalekhya 

były w użyciu codziennym10. Zawierały one informacje takie jak: nazwa dłużnika          

i wierzyciela, kwota kredytu, oprocentowanie, warunki spłaty oraz termin spłaty.        

Akt pożyczki przyznawany był osobie ze względu na szacunek do niej a zatwierdzany 

był przez świadka pożyczki. 

Udzielanie pożyczek kontynuowane było w okresie buddyjskim, gdzie były one 

nazywane inapanna. 

Najważniejszą klasa instrumentów kredytowych, która powstała w Indiach 

nazwano terminem Hundis. Ich użycie najbardziej rozpowszechniono w XII wieku.      

W pewnym sensie reprezentują one najstarszą formę instrumentu kredytowego.  

Hundis zostały wykorzystane: 

 

• jako instrumenty kredytowe (do pożyczania pieniędzy) 

• jako instrumenty przekazu (transfer środków z jednego miejsca do 

drugiego) 

• w transakcjach handlowych jako weksle  

 

Wg danych zgromadzonych przez Reserve Bank Of India, Hundis były różnego 

rodzaju i każdy rodzaj miał pewne cechy wyróżniające11.  

 

 Darshani Hundi: Był to rachunek zapotrzebowania na walutę, wymagany        

w dniu prezentacji zgodnie z zastosowaniem i obowiązującymi zwyczajami.  

 
9 http://tanie-kredyty.biz.pl 
10 Reserve Bank of India,  2009, Evolution of Payment Systems In India 
11 http://rbi.org.in 
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 Występowały jego cztery główne rodzaje: 

 1. Sah-jog – był to hundi zbywalny w drodze zatwierdzenia i realizacji, ale 

wypłacany tylko Sah lub na jego zamówienie.  Sah była to osoba szanowana                   

i odpowiedzialna, człowiek o wartości i treści, który był znany na rynku.  

 2. Dhanni-jog – był to rachunek na żądanie wymiany wypłacany tylko dhanni,                

tj. odbiorcy.  Ten rodzaj hundi nie był do negocjacji. 

  3. Firman-jog – ten rodzaj hundis powstał w okresie muzułmańskim. Firman 

jest perskim słowem znaczącym rozkaz, a więc hundis ten znaczył wypłatę kwoty na 

zlecenie osoby wskazanej. Ten rodzaj hundis mógł być negocjowany. 

  4. Dekhavanhar – był to rachunek wymiany płatny osobie, która go posiadała.  

 

 Muddati Hundi: był to rachunek płatny po ustalonym terminie lub                      

w określonym momencie w przyszłości, w przypadku zaistnienia zdarzeń 

nieprzewidzianych.  

Muddati hundis of Sah-jog, dhanni-jog, oraz firman-jog, pełniły takie same 

funkcje jak ich odpowiedniki Darshani Hindi. Jednak najważniejszym z Muddati Hindi 

był Joklami Hund, który był dokumentem wymiany walutowej bieżącego rachunku 

przewozowego. 

  

 

1.6.  Pożyczanie pieniędzy w starożytnych Chinach. 

 

Historia pożyczania w Chinach jest bardzo stara. Chiny górowały o kilka 

wieków doświadczeniem nad Europą, jeśli chodzi o operacje związane z pożyczaniem. 

Używanie weksli jest tak wiekowe jak technika druku i na potrzeby tego wielkiego 

imperium doprowadziło do bogactwa klasę handlową. Włoscy kupcy uczyli się            

w Chinach sztuki prowadzenia księgowości, oraz łączenia jej z bankowością. 

Ludzie po raz pierwszy użyli muszli kauri jako pieniędzy w Chinach w około 

1800 r.p.n.e., podczas panowania dynastii Shang. Potem używali metalowych imitacji 

muszli kauri, które powiązane metalowymi strunami, tworzyły paciorki, które nazwali 

gotówką. W 400 r.p.n.e. podczas panowania dynastii Chou, wprowadzono monety         

z brązu12.  

 
12 Sage, S.F., 1992, Ancient Sichuan and the Unification of China, Albany, State University of New York 

Press, s. 120-127 
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Od okresu liczonego od panowania dynastii Qin, chińska waluta rozwinęła się 

przekształcając się w ustandaryzowaną monetę, dzięki której wymiana handlowa 

wewnątrz kraju stała się łatwiejsza. W dalszym okresie pozwoliło to rozwinąć               

się akredytywie. Akredytywy te były wydawane przez kupców, i działały w sposób       

w jaki dziś funkcjonują te instrumenty w bankach13.  

 

 

1.7.  Pożyczanie pieniędzy w starożytnej Grecji. 

 

Starożytna Grecja posiada świadectwa na istnienie operacji bankowych. Greckie 

świątynie, tak dobrze jak prywatne i obywatelskie podmioty, prowadziły transakcje 

finansowe w zakresie: udzielania pożyczek, zbierania depozytów, wymiany walut oraz 

zatwierdzania monet. Z powodu finansowania handlowych wypraw morskich, już         

w V w.p.n.e. w Atenach rozwinął się rynek finansowy. Oprocentowanie kredytów 

wynosiło 25 procent14. Wysokie oprocentowanie było premią za ryzyko, związane            

z kredytowaniem zamorskiej wyprawy. W przypadku zatonięcia statku, dłużnik nie 

musiał zwracać pożyczonych pieniędzy15.  

Około 371 r.p.n.e. najbardziej znanym finansistą był Pasion. Był on 

niewolnikiem i własnością dwóch bankierów: Antystenesa i Archestratusa16. Szybko 

nauczył się od nich zawodu. Podczas ciężkiej pracy zarobił na wykup siebie z niewoli      

i stał się bogatym człowiekiem. Oprócz pożyczania pieniędzy, pożyczał również 

ubrania i luksusowe meble. Rozwinął proces pożyczania na tyle dobrze, że po pewnym 

czasie sta się poważanym obywatelem Aten, gdzie przyjmowały go wysoko postawione 

osoby w hierarchii społecznej.  

Finansowym centrum Grecji stała się wyspa Delos, która znana była ze świątyni 

Apolla i wspaniałego portu. W czasach starożytnych świątynie były uważane za 

bezpieczne miejsca17. Fakt ten został wykorzystany przez kapłanów, którzy  na masową 

skalę wykorzystali swoją pozycję. Zajmowali się magazynowaniem pieniędzy (zbierali 

depozyty), oraz rozwinęli działalność kredytową. Z biegiem czasu na wyspie pojawiła 

 
13 Schuettinger, R.L., Butler, E.F., 2009, Forty Centuries of Wage and Price Controls, Ludwig von Mises 

Institute, s. 9-11 
14 Majerkiewicz, W., 2008, Historia życia na kredyt, http://nbportal.pl, [dostęp: 15.02.2008] 
15 Cohen, E., 1992, Athenian Economy and Society: A Banking Perspective, Princeton, NJ: Princeton 

University Press 
16 Meltzer, M., 1993, Slavery: A World History, Da Capo 
17 Thomas, C.G., 1988, Paths from ancient Greece, Brill, s. 29  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DEdward_E._Cohen%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhirub_O8CtFVvUyZURN0zJXd74OOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://books.google.com/books%3Fid%3DNAwVAAAAIAAJ%26pg%3DPA27&usg=ALkJrhh5o4uqVD9z6L0IBxXKiou5G3JCVg
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się konkurencja, w postaci świeckich bankierów. Zajmowali się oni nie tylko 

transakcjami gotówkowymi, ale również udzielali kredytów przy pomocy instrukcji, 

opisanych na papierze, które były odpowiednikami dzisiejszych wekslów. Głównymi 

centrami finansowymi były Korynt i Kartagina. Rozkwit pożyczania pieniędzy trwał do 

momentu zburzenia tych miast przez Rzymian w 146 r. p.n.e18. Przetrwało centrum 

finansowe na wyspie Delos, które oprócz modelu dominującego w Imperium 

Rzymskim, stało się również jednym z najważniejszych miast handlowych i portowych. 

 

 

1.8.  Pożyczanie pieniędzy w starożytnym Rzymie. 

 

Rzymianie byli pojętnymi uczniami w zakresie gospodarki pieniężnej, podziału 

pracy i handlu. Wszystkiego uczyli się od Greków, Fenicjan i Kartagińczyków. Od 

Greków przejęli też pieniądz metalowy19. Na początku najbardziej rozpowszechnionym 

środkiem wymiany handlowej były woły. Około 600 r.  p.n.e., tłoczono pierwsze 

monety. Były one z wizerunkiem wołu, celem podkreślenia przeznaczenia pieniądza. 

Nazwa tego bydlęcego środka płatności przeszła na nowy ośrodek wymiany i przywarła 

do niego: Pecus = pecunia20.  

W starożytnym Rzymie kredytodawcy ustawiali swoje stragany na środku 

zamkniętych podwórz zwanych macella, na długich ławach zwanych a bancu, od 

którego to pochodzi obecnie używane słowo bank. Kupiec jako właściciel straganu, na 

ławie (a bancu) nie inwestował w wymianę walut, ale w złote monety produkowane 

przez Roman Imperial Mint21. Oprocentowanie pożyczki przeważnie mieściło się         

w przedziale 4 – 12%. Czasami oprocentowanie było wyższe od tego przedziału,               

i zwykle wynosiło 15-16%, chociaż zdarzały się i wysokości rzędu 24% a nawet 48%22.  

Cesarstwo rzymskie sformalizowało administracyjne aspekty bankowości           

i ustanowiło większość regulacji i praktyk finansowych. Pobieranie opłat od pożyczek, 

oraz płacenie odsetek od depozytów rozwinęło się i stało się bardziej konkurencyjne. 

Rozwój bankowości w starożytnym Rzymie był ograniczony, z uwagi na preferencje 

 
18 Grant, M., 1995, Greek and Roman historians: information and misinformation, Routledge, s.74 
19 Walker, K., 2009, Das Geld in der Geschichte, Nikol Verlagsges GmbH, s. 57 
20 (łac., od pecus, „bydło“), pierwotnie ruchomy majątek, składający się z bydła; potem w ogóle majątek, 

pieniądze. 
21 Matyszak, P., 2007, Ancient Rome on Five Denarii a Day, New York: Thames & Hudson, s.144 
22 Zgur, A., 2007, The economy of the Roman Empire in the first two centuries AD, An examination of 

market capitalism in the Roman economy, Aarhus School of Business , s. 253-255 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://books.google.com/%3Fid%3DIUNxvi0kbd8C%26dq%3D&usg=ALkJrhgAsSmc1gOlP58-LphhovLH_GgkaQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://www.amazon.com/Ancient-Rome-Five-Denarii-Day/dp/050005147X&usg=ALkJrhi6exNiJ4BXiXhEFxrTSnRAYXTBgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://theses.asb.dk/projekter/fbspretrieve/2448/Economy_of_Roman_Empire.pdf&usg=ALkJrhhMaT1QptBxhytnBoJAuRcJx2UqXQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://theses.asb.dk/projekter/fbspretrieve/2448/Economy_of_Roman_Empire.pdf&usg=ALkJrhhMaT1QptBxhytnBoJAuRcJx2UqXQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aarhus_School_of_Business&usg=ALkJrhhdvotOW9zkJZgl5plbE5cUarUQYg
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Rzymian w kierunku transakcji gotówkowych. Podczas panowania cesarza Gallienusa 

(260-268 r.), nastąpiło chwilowe załamanie rzymskiego systemu bankowego, po tym 

jak banki odrzuciły płatki miedziane produkowane przez jego mennice23. Z nadejściem 

chrześcijaństwa, bankowość stała się przedmiotem dodatkowych ograniczeń. 

Spowodowane one były ideologią chrześcijaństwa, wg której pobieranie odsetek było 

niemoralne. Po upadku cesarstwa rzymskiego, upadła również bankowość. Ponownie 

odrodziła się podczas wypraw krzyżowych, które były bardzo drogie i wymagały 

dużych nakładów finansowych.  

 

 

1.9.  Religie ograniczeń procentowych 

 

Większość wczesnych systemów religijnych w starożytnym Bliskim Wschodzie, 

a także nowe świeckie kodeksy wyrastające na ich bazie nie zakazywały pożyczania     

w tamtych czasach. Pożyczanie co prawda było na bardzo wysoki procent i było ono 

nazywane lichwą24, co ma też odpowiednie znaczenie w obecnych czasach25. Materia 

uważana za pieniądze, znana była już w starożytności w III tysiącleciu p.n.e. i były nią: 

oliwki, daktyle, wszelkiego rodzaju nasiona oraz zwierzęta. Społeczeństwa te uważały 

tę materię zdolną do samo produkcji (rozmnażania). Dlatego też, jeśli osoba pożyczała 

taką materię drugiej osobie, miała prawo naliczać odsetki za okres, kiedy była jej 

pozbawiona26. Wśród Mezopotańczyków, Hetytów, Fenicjan i Egipcjan, odsetki były 

legalne i często ustalane przez państwo. 

 

 

1.9.1.  Judaizm 

 

Tora i dalsze rozdziały Biblii Hebrajskiej, krytykują pobieranie odsetek od 

udzielonych pożyczek, jednak wykładnia biblijna mówi co innego. Mianowicie Żydom 

nie wolno pobierać odsetek od pożyczek udzielonych innym Żydom, oraz od 

 
23 Rostovtzev, M.I., 1963, The Social and economic history of the Roman empire, T. 2, Biblo & Tannen 

Publisher, s. 318 
24 Forma wyzysku dłużnika przez wierzyciela, polegająca na pobieraniu wygórowanych procentów za 

pożyczone pieniądze.  
25 Dubisz, S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, T.III, s. 639 
26 Heichelheim, F.M., 1968, An Ancient Economic History, T. II, Leiden, s. 104 

 

http://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mikhail+Ivanovitch+Rostovtzev%22
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wszystkiego co można pożyczyć i uzyskać od tego odsetki. Księga Powtórzonego 

Prawa mówi:  

 

Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek     

z czegokolwiek, co się pożycza na procent27.  

 

Ta sama księga traktuje również o odsetkach od pożyczek udzielonych            

nie-Żydom. Od tych osób odsetki mogą zostać pobrane. W zamian Żydzi dostaną od 

Boga wszelkie błogosławieństwo. W Księdze Powtórzonego Prawa jest napisane:  

 

Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci 

Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, 

którą idziesz posiąść28. 

 

W tej samej księdze, można również przeczytać, że co siedem lat długi mają 

zostać darowane bliźnim. Lecz nie wszystkim. Bliźnim jest bowiem brat Żyd, natomiast 

od nie Żyda długu należy się nadal domagać, aż do jego całkowitej spłaty.  

 

Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. Na tym będzie 

polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną 

bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, 

ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana. Od obcego możesz się 

domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twa ręka29. 

 

W Księdze Powtórzonego Prawa, występuję także zachęta do pożyczania innym 

narodom, co zapewni Izraelitom panowanie nad nimi.  

 

Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał 

wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad 

wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują30. 

 
27 Biblia Tysiąclecia, 2003, Poznań, Księga Powtórzonego Prawa (23:20) 
28 Biblia Tysiąclecia, 2003, Poznań, Księga Powtórzonego Prawa (23:21) 
29 Biblia Tysiąclecia, 2003, Poznań, Księga Powtórzonego Prawa (15:1-4) 
30 Biblia Tysiąclecia, 2003, Poznań, Księga Powtórzonego Prawa (15:6) 
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W starożytnym Izraelu Zakon zabraniał też naliczania procentów na jednej 

kategorii pożyczek tj. tych dla najbiedniejszych. W Księdze Kapłańskiej jest napisane:  

 

Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć   

z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. Nie będziesz brał od niego odsetek 

ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. Nie 

będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na 

lichwę31.  

 

Prawo to wynikało z sytuacji w jakiej znalazła się najbiedniejsza część 

społeczeństwa. Prawo rzeczywiście starało się pomóc najbiedniejszym poprzez nie 

pogarszanie ich już i tak ciężkiej sytuacji. Sam fakt, że ktoś popadł w biedę było 

wystarczająco złą sytuacją, i szukanie pomocy mogło być upokarzające dla takiej 

osoby. Dodatkowo, przy zwrocie pożyczki osoba uboga musiała zapłacić ogromne 

odsetki, a więc wyjście z takiej z sytuacji byłoby dla niej bardziej krzywdzące niż 

pomocne. 

 
 

 

1.9.2.  Chrześcijaństwo  

 

Paweł w Liście do Rzymian, nakłada odpowiedzialność, żeby nic (podatki, 

opłaty oraz taryfy nałożone przez państwo na społeczeństwo) nikomu nie być dłużnym 

oprócz miłości32. Jest to przypomnienie o Bożym stosunku do wszelkich form długów 

niespłaconych we właściwym czasie. 

Często na pożyczone pieniądze naliczony jest duży procent. Jednak w Biblii, są 

przykłady pokazujące naliczoną uczciwą stawkę za pożyczone pieniądze. Ukazuje to 

Przypowieść o Talentach.  

 

Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym 

z zyskiem odebrał swoją własność33. 

 

 
31 Biblia Tysiąclecia, 2003, Poznań, Księga Kapłańska (25:35-37) 
32 Biblia Tysiąclecia, 2003, Poznań , List do Rzymian (13:1-10) 
33 Biblia Tysiąclecia, 2003, Poznań, Ewangelia wg św. Mateusza (25:27) 
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Pobieranie procentu byli przeciwni i potępiali dwaj najwięksi myśliciele 

wczesnego chrześcijaństwa - św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu. Św. Augustyn 

bezwzględnie zakazywał pożyczania innym i czerpania z tego tytułu odsetek. Wg niego 

tak prowadzona działalność niczym nie różniła się od złodziejstwa.. Św. Tomasz            

z Akwinu był bardziej tolerancyjny. Dopuszczał możliwość pożyczania dóbr trwałych 

w zamian za czynsz dzierżawny. Warunkowo zgadzał się na pobieranie procentu 

rozumianego jako wynagrodzenie za ryzyko utraty pożyczonego kapitału. Późniejsi 

myśliciele jeszcze bardziej złagodzili postawę wobec odsetek, potępiając już tylko 

lichwę34. 

Wg chrześcijaństwa życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, zapłaciły za 

grzech ludzi. Dlatego chrześcijanie mają teraz okazję, żeby pomóc innym w potrzebie 

dzięki pożyczkom, szczególnie współbraciom wierzącym, w celu ulżenia ich losowi.  

Biblia ani nie zakazuje, ani nie pozwala na pożyczanie pieniędzy. Naucza 

jedynie, że nie jest dobrze popaść w długi. Dług powoduje bowiem, że stajemy się 

poddanymi względem osoby, która pożyczki udzieliła. W niektórych sytuacjach 

popadnięcie w dług jest konieczne. Jeżeli jednak wzięte pieniądze są rozporządzane      

w mądry sposób, a warunki spłaty są możliwe do zaakceptowania, chrześcijanin może 

skorzystać z tej formy finansowej35. 

 

 

 

1.9.3.  Islam 

 

Islam kategorycznie zakazuje lichwy (Riba)36.  

 

O wy, którzy wierzycie! Nie zdzierajcie lichwy podwójnie podwojonej. I bójcie 

się Boga! Być może, wy będziecie szczęśliwi!37.  

 

Riba uważana jest przez Muzułmanów za większy grzech, niż jedzenie 

wieprzowiny czy picie alkoholu. 

 
34 Majerkiewicz, W., 2008, Historia życia na kredyt, http://nbportal.pl, [dostęp: 15.02.2008] 
35 http://gotquestions.org 
36 Dawniej „riba” była praktykowana w niektórych formach w okresie przed islamskim na terenie Arabii. 

Później została potępiona i zabroniona przez Koran. 
37 Bielawski, J., (przekład i opracowanie), 1986, Warszawa, Koran (3:130) 
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Pożyczki w islamie udziela się nie po to, żeby pomnażać majątek, ale po to, żeby 

czcić Allaha. Allah mówi, że ktokolwiek udziela pożyczki (bez lichwy) innej osobie,    

to działa to w tatki sam sposób, jakby udzielał jej samemu Allahowi. W zamian za to 

Allah pomnaża nagrodę temu, kto udziela tej pożyczki.  

 

A kto da Bogu piękną pożyczkę, to On powiększy ją wielokrotnie 38. 

 

Koran wyjaśnia również, że handel i lichwa to nie to samo. Bóg zakazał „riba”, 

ale zezwolił na handel.  

 

Lecz Bóg dozwolił handel, a zakazał lichwy 39. 

 

 

 1.10.  Pożyczanie pieniędzy w średniowiecznej Europie.  

 

Banki kupieckie, zostały stworzone w średniowieczu przez włoskich kupców 

zbożowych. W Lombardii, kupcy i bankierzy rośli w siłę, opartą na uprawach 

zbożowych lombardzkich równin. Wielu przesiedlonych Żydów uciekających przed 

prześladowaniem hiszpańskim zajęło się handlem. Przywieźli ze sobą wiele 

starożytnych praktyk z Bliskiego i Dalekiego Wschodu z tras jedwabnych. Pierwotnie 

metody przeznaczone na finansowanie długich podróży handlowych, zostały 

zaszczepione do finansowania produkcji i handlu zbożem40.  

Żydzi nie mogli posiadać ziemi we Włoszech, więc weszli do wielkiego handlu 

lombardzkich hal obok lokalnych kupców. Mieli jednak nad nimi ogromną przewagę. 

Chrześcijaństwo surowo potępiało grzech lichwy, definiowanej jako pożyczanie na 

wysoki procent. Podobnie było z islamem. Kupcy żydowscy mogli pożyczać farmerom 

na uprawy zbożowe. Kredyt o podwyższonym ryzyku (brak wysokich plonów                 

z powodu klęski żywiołowej), cechował się wysokim oprocentowaniem, co przez 

kościół mogło zostać zinterpretowane jako lichwa. Żydzi jednak nie podlegali po dyktat 

kościoła. Pobierali również wysokie zaliczki na poczet wysłanego zboża do odległych 

portów. W ten sposób zysk został wypracowany obecnie w odniesieniu do tego co się 

 
38 Bielawski, J., (przekład i opracowanie), 1986, Warszawa, Koran (2:245) 
39 Bielawski, J., (przekład i opracowanie), 1986, Warszawa, Koran (2:275) 
40 Wechsberg, J., 1966, The Merchant Bankers, Boston, Little, Brown and Company, s. 43-51 
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zdarzy w przyszłości. W niedługim czasie, powstała klasa kupców, którzy handlowali 

długiem zboża zamiast samym zbożem.  

Żydowski kupiec inicjował zarówno transakcję kredytową, jak i transakcję 

ubezpieczeniową. Finansował uprawę na początku sezonu wegetacyjnego, aż do końca 

co pozwoliło rolnikowi rozwinąć produkcję. Ubezpieczenie towaru gwarantowało 

dostarczenie towaru do kupca, przeważnie hurtownika. Dodatkowo podmioty 

dokonywały uzgodnień dostarczenia plonu do sklepów lub rynków alternatywnych        

w przypadku nieurodzaju41.  

Weksel jako dokument kredytowy pojawił się we Włoszech ok. XII i XIII wieku 

w transakcjach kupców i bankierów. Północne Włochy podzielone były na szereg 

drobnych suwerennych państw. Każde z nich miało swoją monetę. Kupiec zmuszony 

był do ciągłej wymiany jednych pieniędzy na drugie, gdy tylko udawał się na zakupy do 

sąsiadów. Korzystał w tym celu z usług bankierów. Gdy chciał otrzymać  obcą walutę 

udawał się do bankiera, składał u niego gotówkę, a w zamian otrzymywał dokument, 

w którym bankier zobowiązywał się do wypłacenia kupcowi równoważnej ilości 

gotówki w żądanej walucie, poza miejscem jego zamieszkania, np. na jarmarku            

w innym państwie42. 

W XIII w. wykształciła się inna forma weksla, z powodu niebezpieczeństw na 

jakie byli narażeni kupcy przy przewożeniu monet z jednego państwa do drugiego.      

Za otrzymaną gotówkę zamiast pieniędzy innego państwa bankierzy wręczali kupcowi 

list zamienny, skierowany do swojej filii lub innego współpracującego bankiera, aby ten 

wypłacił na miejscu odpowiednią sumę w walucie danego państwa. Ten list to trata43. 

Był to pierwowzór weksla trasowanego - ciągnionego, który w obrocie handlowym 

wyparł weksel własny. Na początku obrót wekslowy prowadzili między sobą bankierzy, 

na jarmarkach odbywających się w zachodniej Europie. Potem pojawiły się jarmarki, 

gdzie przedmiotem obrotu były weksle tzw. targi wekslowe, gdzie handel na nich 

prowadzili campsores czyli wekslerze44.  

Bankowość kupiecka rozwinęła się. Od finansowania handlu we własnym 

imieniu, poprzez rozliczanie transakcji na rzecz innych aż do gromadzenia depozytów. 

Ławki kupieckie stały się profesjonalnym centrami finansowymi. Prowadziły 

 
41 Dimont, M.I., 1962, Jews, God, and History, New York, New American Library, s.273 
42 http://weksel.pl/historia-weksli.html 
43 Weksel, w którym wystawca (trasant) wskazuje dłużnika (trasata), mającego zapłacić sumę wekslową 

na rzecz wierzyciela. 
44 http://weksel.pl/historia-weksli.html 
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działalność w obszarze depozytów, pożyczek, wymiany walut oraz weksli. Gromadzone 

pieniądze miały zabezpieczać transakcję finansowe na zbożu, lecz czasami były 

wykorzystywane przez kupców. Takie zachowanie było nie do zaakceptowania. 

Czasami zdarzało się, że kupiec bankrutował, a złamana ława było symbolem 

zdefraudowania zgromadzonych pieniędzy klientów45. 

XIII w. to także wyprawy krzyżowe. Uczestnictwo w nich pozwalało odkupić 

grzechy. Wymagały jednak dużego finansowania, które pochodziło z pożyczek. 

Najbardziej znany w tym okresie zakon to templariusze46. Po wygnaniu ich z Palestyny, 

przenieśli się do Francji, gdzie dzięki darowiznom posiadali ogromne środki. Dzięki 

pożyczkom, ich majątek stał się jeszcze większy.  

Zadłużali się także monarchowie, oraz osoby z najwyższych kręgów 

duchowieństwa . Bankierzy z uwagi na możliwość niewypłacalności, żądali 

zabezpieczeń nawet od głów państwa jak i kościoła. Znany jest przypadek zastawienia 

tronu przez Fryderyka II, czy tiary przez papieża Benedykta IX. Jednak i to czasami nie 

wystarczyło. W 1324 r. angielski król Edward III, zadłużony na 1,5 miliona florenów 

ogłosił niewypłacalność i doprowadził do bankructwa kilka banków47.  

 

 

 1.11.  Pożyczanie pieniędzy. Historia nowożytna.  

 

XV wiek to zmiana europejskiego centrum pożyczania z Włoch na Holandię, 

gdzie największym centrum kredytowym stał się Amsterdam. Podboje kolonialne, oraz 

odkrycia geograficzne sprawiły, że bardzo dynamicznie rozwinął się handel 

międzynarodowy. Dzięki niemu wzrosło zapotrzebowanie na kredyt konsumpcyjny48. 

Pożyczki były udzielane również innym państwom: Anglii, Rosji, Szwecji                     

a, także Polsce. Rządy państw były bardziej wiarygodnym i bezpiecznym dłużnikiem 

niż osoby prywatne, którzy inwestowali pieniądze w zamorskie podróże. Sytuacja ta ma 

miejsce również odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach. Regułą jest, że im więcej 

 
45 Ferris, P., 1984, Gentlemen of Fortune: The World's Merchant and Investment Bankers, Londyn, 

Weidenfeld & Nicolson, s.377 
46 Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona (łac. Fratres Militiae Templi, Pauperes 

Commilitones Christi Templique Salomonis). Średniowieczny zakon rycerski, działający od XII do XIV 

wieku. 
47 Majerkiewicz, W., 2008, Historia życia na kredyt, http://nbportal.pl, [dostęp: 15.02.2008] 
48 Majerkiewicz, W., 1997, Historia pożyczania, Muza, Warszawa, s. 59 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_rycerski
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obligacji rządowych znajduje się na rynku, tym trudniej uzyskać pożyczkę 

przedsiębiorcom prywatnym49. 

31 stycznia 1609 roku, powstał Bank Amsterdamski, działający pod nazwą Bank 

Wekslowy50. Bank ten cechował się ścisłym przestrzeganiem uniwersalnym zasad 

prawnych rządzących nieprawidłowym depozytem pieniężnym51. Oparty został na 

zasadzie, że obowiązkiem banku depozytowego w przypadku umowy nieprawidłowego 

depozytu pieniężnego jest zapewnienie deponentowi stałej dostępności tantudem,            

a więc nieprzerwane utrzymanie stuprocentowej stopy rezerw dla depozytu na żądanie. 

Środek ten miał zagwarantować ciągłą działalność bankową, oraz zapobiegać 

nadużyciom i upadłościom banków, w których dochodziło do tego typu 

nieprawidłowości. Znaczy to, że państwo nie dbało o to, by zakazywać defraudowania 

pieniędzy złożonych w bankach jako depozyty na żądanie i nie uznawało takich działań 

za nielegalne. Finalnie kończyło się to na przyznaniu bankierom licznych przywilejów    

i licencji, które pozwalały im prowadzić krzywdzące operacje względem klientów        

w zamian za możliwość ich fiskalnego wykorzystania.  

W ciągu pierwszych lat istnienia banku, w latach 1610 – 1616, zarówno 

depozyty jak i rezerwy gotówkowe wynosiły blisko 1 milion florenów. W latach 1619 – 

1635 depozyty sięgnęły 4 miliony florenów, a rezerwy gotówkowe przekraczały          

3,5 miliona florenów. Po małych perturbacjach rezerwę odtworzono w 1645 roku, kiedy 

to depozyty wyniosły 11,288 miliona florenów, natomiast rezerwy gotówkowe 11,80 

miliona florenów. Równowaga i rozwój były stabilne i w XVIII wieku, w latach 1721 – 

1722, depozyty banku wynosiły łącznie 28 milionów florenów, a zapas gotówki wynosił 

prawie tyle samo tj. 27 milionów florenów52. 

W 1611 roku powstała w Amsterdamie również giełda. Ciekawym 

rozwiązaniem było oddzielenie miejsca transakcji giełdowych od punktów 

zajmowanych przez kupców53. Z tego powodu budynek giełdy był zlokalizowany         

w innym miejscu niż miejsce prowadzenia handlu. W celu podniesienia zaufania do 

instytucji giełdy, oraz uniknięcia niejasnych sytuacji, godziny jej otwarcia podlegały 

 
49 Majerkiewicz, W., 2008, Historia życia na kredyt, http://nbportal.pl, [dostęp: 15.02.2008] 
50 Quinn, S., Roberds, W., 2005, The Big Problem of Large Bills: The Bank of Amsterdam and the 

Origins of Central Banking, Federal Reserve Bank of Atlanta, s. 11 
51 Depozyt dóbr określonych co do gatunku, którego cechy charakterystyczne pokrywają się w większości 

z kontraktem przechowania, nazywa się depozytem nieprawidłowym. 
52 Huerta de Soto, J., 2009, Money, Bank Credit and Economic Cycles, Ludwig von Mises Institute, 

Auburn, s. 73-74 
53 Chaunu, P., 1993, Cywilizacja wieku Oświecenia, PIW, Warszawa, s. 397 
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ścisłej kontroli. Ceny giełdy amsterdamskiej były wyznacznikiem cen nie tylko            

w Holandii, ale również w całej Europie54.  

Na giełdzie amsterdamskiej doszło wówczas do realizacji pierwszej transakcji 

terminowej. Część handlarzy, operujących na giełdzie zaczęła sprzedawać w znacznych 

ilościach akcje, których nie posiadała w momencie zawierania transakcji. Ich realizacja 

miała bowiem nastąpić po pewnym czasie. Handel tego typu, a także handel papierami 

wartościowymi, akcjami i obligacjami stał się bardzo powszechny55. W latach 1634 – 

1680 notowano 191 artykułów, a w roku 1680 ogólna liczba notowanych artykułów 

wyniosła 550. W ten sposób giełda amsterdamska stała się ona pierwszą giełdą 

pieniężną z prawdziwego zdarzenia56. 

Zanim na Wyspach powstały pierwsze banki, rolę pożyczających pełnili 

złotnicy. Przyjmowali w depozyt złoto, dzięki czemu dysponowali nadwyżkami 

kapitału i mogli udzielać pożyczek. Przynosiło im to wysokie dochody, do tego stopnia, 

że mogli zrezygnować z pracy złotnika i zajmować się tylko pośrednictwem 

finansowym.  

Holendrzy skupieni na pożyczaniu pieniędzy monarchom i ratowaniu ich 

budżetów, nie zauważyli nadciągających zmian. Inaczej sytuacja wyglądała                     

w Londynie, który widział swoją szansę na stanie się światowym centrum pożyczania. 

W XVII wieku centrum pożyczkowe świata przeniosło się z Amsterdamu do Londynu. 

Pieniądze były pożyczane  właścicielom kopalni i manufaktur. Dzięki temu ogromnemu 

zastrzykowi gotówki dokonała się rewolucja przemysłowa57. 

W XVII wieku w Anglii wprowadzono banknoty w formie biletów. Stanowiły 

one zobowiązanie się banku do wypłaty na żądanie złotych monet lub złota - złożonych 

wcześniej w depozyt. W celu zwiększenia bezpieczeństwa obrotów finansowych, banki 

będące pod kontrolą państwa przejęły emisję banknotów pod zastaw złota i srebra. 

Stopniowa rezygnacja z wymiany banknotów na złoto, spowodowała ich 

przekształcenie się w pieniądz papierowy58.  

 
54 Początki bankowości europejskiej – czyli jak powstawały pierwsze banki?, Serwis Finansowo-

Edukacyjny www.pulspieniadza.pl, 2011, s.7 
55 http://stud.wsi.edu.pl 
56 Początki bankowości europejskiej – czyli jak powstawały pierwsze banki?, Serwis Finansowo-

Edukacyjny www.pulspieniadza.pl, 2011, s.7 
57 Majerkiewicz, W., 2008, Historia życia na kredyt, http://nbportal.pl, [dostęp: 15.02.2008] 
58 http://ebank.info.pl 

http://www.pulspieniadza.pl/
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Powiększaniu kapitału handlowego służyły nie tylko banki. W XVII wieku         

w organizacji handlu pojawia się nowość tzn. towarzystwa akcyjne59. Kompanie 

handlowe,  tworzone na początku XVII wieku w Holandii i Anglii, a później także we 

Francji i innych krajach, nie były już związkami niezależnych kupców, ale 

towarzystwami operującymi wspólnym kapitałem różnych właścicieli. Kapitał tych 

przedsiębiorstw stanowił sumę udziałów, zwanych akcjami, które mógł nabyć każdy 

dysponujący kwotą, na którą opiewała akcja. Akcje przybierające postać 

uwierzytelnionych dokumentów, jak weksle i banknoty, stały się przedmiotem obrotu 

handlowego. Przyczyniło się to do powstania giełdy pieniężnej, czyli giełdy papierów 

wartościowych60. 

W 1694 roku założony został Bank Anglii, wzorowany na Banku 

Amsterdamskim. Różnił się on jednak od banku, na którym był wzorowany.                

Od początku jego powołania jednym z jego głównych celów było finansowanie 

wydatków publicznych. Zadaniem miało być także ukrócenie powszechnych nadużyć 

popełnianych przez rząd i bankierów prywatnych61. Jednak cel ten nie został nigdy 

osiągnięty. Spowodowało to ostatecznie upadek Banku Anglii, mimo że posiadał 

ograniczoną odpowiedzialność, a także wyłączne prawo do emisji banknotów62.            

Z powodu ciągłego lekceważenia obowiązku bezpiecznego przechowywania 

depozytów, oraz przyznawania skarbowi państwa kredytów z depozytów bankowych, 

bank zawiesił płatności w 1797 roku. Także w tym samym roku, postanowiono,            

że podatki i długi mają być płacone przez noty wyemitowane przez Bank Anglii ,          

a także podjęto próbę ograniczania przyznawania pożyczek dla rządu63.  

Bank Anglii emitował również banknoty, w tym również oparte na prywatnym 

kredycie (ponieważ był spółką akcyjną) i nie miał monopolu w tym obszarze. Z uwagi 

na to, że Bank Anglii nie miał oddziałów w mniejszych miastach aż do połowy XVIII 

wieku, powstawały mniejsze banki zakładane przy firmach handlowych, oraz banki 

ziemskie. W latach 1825 – 1870 powstało wiele atrakcyjnych banków zarówno             

w Londynie jak i na prowincji. Zajmowały się przeważnie udzielaniem kredytów dla 

 
59 Zrzeszenie kapitałowe (kampanie, towarzystwa akcyjne), które zarobkowo prowadzą wspólne interesy. 
60 http://historia.na6.pl 
61 Kindleberger, C.P., 2006, A Financial History of Western Europe, Taylor & Francis, s. 53–54 
62 Taylor, J., 1970, Construction Construed and Constitutions Vindicated, Shepherd and Polland, 

Richmond, s. 182–183 
63 Huerta de Soto, J., 2009, Money, Bank Credit and Economic Cycles, Ludwig von Mises Institute, 

Auburn, s. 82 
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przedsiębiorców. Londyn był także skupiskiem prywatnych banków kupieckich takich 

jak: J.P. Morgan & Co., N.M. Rothschild & Sons, oraz Baring Brothers64.  

Historia rozwoju pożyczania pieniędzy XVIII wiecznej Francji to historia 

związana z Johnem Lawem i wcieleniem jego poglądów na temat pieniądza w życie. 

John Law propagował politykę dostatku pieniędzy na rynku, co miało rzekomo ożywić 

handel a także zwiększyć zatrudnienie i produkcję. Twierdził, że pieniądz to tylko 

wyrób rządowy bez żadnej wartości wewnętrznej wynikającej z bycia metalem. Jego 

jedyną funkcją jest bycie środkiem wymiany, a nie żadną lokatą wartości na przyszłość. 

Twierdził, że zwiększenie ilości pieniędzy i kredytów nie spowoduje wzrostu cen. 

Wzrost ilości pieniędzy wpłynie na rozwój zatrudnienia oraz wzrost produkcji, więc na 

pewno zwiększy również eksport, tworząc tym samym korzystny bilans płatniczy,         

z kruszcami przypływającymi do kraju. Wzrost ilości papierowego pieniądza,                

a w konsekwencji inflacja papierowych pieniędzy doprowadzi do stabilizacji wartości 

płac lub siły nabywczej pieniądza65.  

W 1716 roku regent, Książe Orleanu ustanowił Johna Lawa głową Banque 

Générale – swoistego banku centralnego z wyłącznym prawem do produkowania 

banknotów we Francji66. W 1718 r. bank został znacjonalizowany stając się Banque 

Royale. Zaczął wydawać coraz więcej biletów i przyznawać coraz więcej pożyczek. 

Wywołało to powszechną spekulację giełdową, a w szczególności spekulacyjne kupno   

i sprzedaż akcji Kompanii Zachodniej do handlu z Luizjaną założonej przez Lawa, 

zwanej też Kompanią Handlową Missisipi, mającej na celu ożywienie handlu w tym 

francuskim terytorium w Ameryce i wspieranie jego kolonizacji67. W latach 1717 – 

1720 nominały banknotów, kredyty, ceny oraz kursy walutowe mocno poszybowały      

w górę. Ostatecznie zakończyło się to katastrofą w roku 1720, a John Law pozostał        

z długami bez środków do życia68.  

Straty były tak wielkie, a szkody tak dotkliwe, że we Francji przez ponad sto lat 

wypowiedzenie słowa bank uznawane było za faux pas69. Przez pewien czas było ono 

nawet synonimem oszustwa70. 

 
64 Zwierz-Furtak, J., 2000, Historyczne ujęcie roli kredytu w gospodarce, Kredyt i Bank, s. 5 
65 Rothbard, M.N., 2010, John Law: Proto-Keynesian, Mises Daily, s. 3 
66 Gaettens, R., 1982, Geschichte der Inflationen vom Altertum bis zur Gegenwart, Battenberg, München, 

s. 106 
67 Huerta de Soto, J., 2009, Money, Bank Credit and Economic Cycles, Ludwig von Mises Institute, 

Auburn, s. 83 
68 Rothbard, M.N., 2010, John Law: Proto-Keynesian, Mises Daily, s. 5 
69 Z  języka francuskiego – fałszywy krok. Nietakt, niezręczność, gafa. Uniwersalny słownik języka 

polskiego, PWN, Warszawa 2003, T.II, s.883 

http://mises.org/daily/author/299/Murray-N-Rothbard
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XIX wiek to domena działalności kredytowej w wykonaniu prywatnych 

bankierów, oraz domów kredytowych. Na początku łączyli operacje kredytowe                

z handlem towarami, działalnością komisową, spedytorską, oraz operacjami 

wekslowymi. Stopniowo rezygnowali z działalności handlowej, zajmując się 

rozwijaniem tylko działalności kredytowej. Pozycję dominującą osiągnęła rodzina 

Rothschildów i jej dom bankowy z centralą we Frankfurcie. Dzięki posiadaniu filii        

w Neapolu, Paryżu, Wiedniu i Londynie mogli oferować pożyczki w prawie każdej 

walucie. Dzięki rozlokowaniu działalności kredytowej powstaje pierwszy nowoczesny 

holding finansowy, działający w całej Europie oraz poza nią71. 

Dom kredytowy Rothschildów był największym emitentem obligacji dla 

państwa. Od 1820 roku organizują emisje obligacji rządowych, co stanie się ich główną 

działalnością72. Dzięki swojej filii w Londynie w latach 1820–1832 wyemitował 

obligacje na sumę 25 mln funtów. Była to suma udzielonych pożyczek większa niż 

suma pożyczek zaciągniętych na giełdzie amsterdamskiej przez cały XVIII wiek. 

Emisja przeprowadzona w 1875 roku umożliwiła Koronie Brytyjskiej sfinansowanie 

budowy Kanału Sueskiego73. 

Z czasem dom kredytowy Rothschildów finansował towarzystwa ubezpieczeń, 

oraz towarzystwa budowy kolei w wielu krajach, m.in. we Francji i Austrii.                 

Po zdobyciu silnej pozycji w całej Europie Zachodniej, Rothschildowie wyruszyli na 

podbój świata. Kolejne pokolenia inwestują w kolej żelazną i w huty (m.in.                   

w Czechach), eksploatują złoża ropy naftowej, posiadają już znaczące udziały               

w kopalniach rud. Rodzina gromadzi w 1887 roku kapitały niezbędne do założenia 

kopalni diamentów De Bers74. 

Na kontynencie dopiero w 1848 roku powstały banki akcyjne, które zajmowały 

się udzielaniem kredytu zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla 

przedsiębiorców przemysłowych. W 1830 roku powstał Societe Générale de Belgique,   

a w 1835 roku Banque de Belgique. W ciągu kilku następnych lat utworzyły one 

kilkadziesiąt przedsiębiorstw (m.in. kopalnie węgla, zakłady metalurgiczne, huty szkła, 

 
70 Steuart, J., 2005, An Inquiry into the Principles of Political Economy, book presented based on Rod 

Hay's Archive for the History of Economic Thought, McMaster University, http://.marxists.org 
71 Półkarz, R., 2009, Bankierzy i filantropi, http://.bankier.pl 
72 Ferguson, N., 1988, The House of Rothschild:  The World's Banker 1849-1999,Penguin Books, New 

York, s. 53-54 
73 Półkarz, R., 2009, Bankierzy i filantropi, http://.bankier.pl 
74 Ferguson, N., 1988, The House of Rothschild:  The World's Banker 1849-1999,Penguin Books, New 

York, s. 67-69 
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wytwórnie maszyn, fabryki włókiennicze, oraz rafinerie cukru) działających na zasadzie 

spółek akcyjnych. Przyczyniły się one do uprzemysłowienia kraju i jego rozwoju 

gospodarczego. W połowie XIX wieku obok imperium finansowego rodziny 

Rothschildów, zaczęły także powstawać inne banki handlowe i inwestycyjne75.  

W 1852 roku powstał Societe Générale de Crédit Mobilier, który był 

zwieńczeniem nowej idei organizacji kredytu76. Służył on finansowaniu przedsiębiorstw 

przemysłowych i kolejowych, a cały system finansowy opierał się na trzech filarach: 

 

• Crédit Foncier – instytucja kredytu ziemskiego i hipotecznego 

• Crédit Mutuel – instytucja kredytująca rzemieślników i kupców 

• Crédit Mobilier – instytucja dla przedsiębiorców, pełniąca także funkcję 

centrali 

 

W 1876 roku bank zakończył działalność, jednak za jego okresu zostało 

powołanych do życia wiele przedsiębiorstw. Bank ponadto finansował budowę kanałów 

i gazowni, zakładał spółki budowlane, a także wspierał budowę kolei. W tym okresie 

działały również inne banki, które oprócz kredytowania przedsiębiorstw 

przemysłowych i kolejowych, prowadziły mniej ryzykowne operacje (emisja pożyczek 

państwowych, a także prowadzenie operacji bankowych takich jak kredyt lombardowy   

i dyskonto weksli)77.  

 

W tym okresie wykształciły się dwa rodzaje banków: 

 

• banques des depots – wzorowane na bankach anglosaskich 

• banques d’affaires – zajmujące się finansowaniem przemysłu poprzez 

kredyt dyskontowy, oraz kredyt inwestycyjny, a także udział                              

w przedsiębiorstwach 

 

Europa XIX wieku to także powstawanie banków kredytowych, które 

zajmowały się udzielaniem krótkoterminowych kredytów handlowych, oraz 

długoterminową działalnością inwestycyjną, oraz promocyjną. Przykładem jest 

 
75 Zwierz-Furtak, J., 2000, Historyczne ujęcie roli kredytu w gospodarce, Kredyt i Bank, s. 6 
76 Newmarch, W., 1858, On the Recent History of the Crédit Mobilier, Journal of the Statistical Society of 

London, Vol. 21, No. 4, s. 445, http://jstor.org/stable/2338328 
77 Zwierz-Furtak, J., 2000, Historyczne ujęcie roli kredytu w gospodarce, Kredyt i Bank, s. 8-11 
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założony w 1855 roku Österreichische Kreditanstalt für Handel und Gewerbe, czy 

utworzony w 1855 roku Schweizerische Creditanstalt78.  

W Niemczech i krajach Europy Wschodniej, gdzie długo utrzymywał się ustrój 

feudalny, powszechny był kredyt ziemski, udzielany przez towarzystwa kredytowe 

ziemskie, powoływane w Niemczech na Śląsku, Rosji, a także Królestwie Polskim. 

Druga połowa XIX wieku to początki bankowości komercyjnej w Niemczech, kiedy to 

zaczęły powstawać pierwsze banki uniwersalne. Zajmowały się kredytowaniem handlu, 

kolei i przemysłu. Przykładem jest założony w 1848 roku w Kolonii A. Schaffhausen 

Bankverein AG79. 

Kredytowa działalność banków wpłynęła na ogromny rozwój przemysłu, 

transportu, oraz handlu co w konsekwencji doprowadziło do rozwoju gospodarczego 

poszczególnych krajów80. Bilateralne korzyści płynące ze współpracy instytucji 

kredytowych i przemysłu, oraz połączenia wspólnych kapitałów doprowadziły do 

powstania tzw. oligarchii finansowych, które miały znaczny wpływ na życie 

gospodarcze. Jednocześnie jednak istniało zapotrzebowanie na drobny, ale bezpieczny 

kredyt. Zjawisko to spowodowało powstanie małych, komunalnych spółdzielni 

kredytowych81. Z tego nurtu wywodzi się założona w roku 1872 przez W.F. Raiffeisena 

pierwszą regionalna, spółdzielcza unia kredytowa - Nadreński Rolniczy Bank 

Spółdzielczy w Neuwied82, a w Polsce kasy F. Stefczyka83.  

Istotne zjawisko wiążące się z historią pożyczania w XIX wieku o którym warto 

wspomnieć to tzw. grynderstwo84. Wiązało się ono z obniżką oprocentowania kredytu, 

które pod koniec XIX wieku w Anglii i Francji oscylowało pomiędzy 3–6%. Dla 

gospodarki była to dobra koniunktura, i w tym czasie powstawały liczne 

przedsiębiorstwa oparte jedynie na kredycie. Ich dość częste bankructwo pociągało za 

sobą również upadki banków. Zbyt ścisłe powiązania kapitału bankowego z kapitałem 

przemysłowym, okazywały się niebezpieczne zwłaszcza w przypadku sytuacji 

 
78 Zwierz-Furtak, J., 2000, Historyczne ujęcie roli kredytu w gospodarce, Kredyt i Bank, s. 11 
79 Popławski, A., 1917, Długoterminowy kredyt ziemski w Prusach i Królestwie Polskim: („Landszafty”    

i Towarzystwo Kredytowe Ziemskie), skład główny w administracji miesięcznika "Sfinks", Warszawa, s. 

31-33 
80 Grossman, R.S., 2010, The Evolution of Banking in the Industrialized World Since 1800, Princeton 

University Press, s. 169-171 
81 Zwierz-Furtak, J., 2000, Historyczne ujęcie roli kredytu w gospodarce, Kredyt i Bank, s. 13 
82 http://raiffeisen.pl/o-banku/friedrich-wilhelm-raiffeisen 
83 http://kasastefczyka.pl 
84 Rozpowszechnione na przełomie XIX i XX w., w okresach dobrej koniunktury gospodarczej, zjawisko 

zakładania spółek akcyjnych zapewniających wysoki zysk jej założycielom (zysk grynderski), głównie 

poprzez sprzedaż akcji znacznie powyżej wartości nominalnej, zawyżenie wartości kapitału 

założycielskiego, fałszowanie dokumentów, posługiwanie się podstawionymi osobami itp. 
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kryzysowych. Od XIX wielu pojawiały się one cyklicznie, jednak najgroźniejszy          

w skutkach dla całej gospodarki, był kryzys w latach 1929–1933, który doprowadził do 

poważnej recesji i załamania systemu kredytowego85. 

Pierwsza dekada finansowa XX wieku to tzw. Panika roku 1907. Ten kryzys 

finansowy miał miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdy giełda nowojorska zanotowała 

rekordowe spadki cen akcji, w wysokości około 50% w stosunku do szczytu z roku 

poprzedniego86. To co spowodowało panikę to trwająca wówczas recesja, a także liczne 

mające wcześniej miejsce paniki bankowe i upadki trustów87.  

Panika roku 1907 rozprzestrzeniła się na cały kraj. W tym okresie wiele 

stanowych i lokalnych banków, a także przedsiębiorstw ogłosiło stan bankructwa. 

Głównymi przyczynami paniki było ogłoszenie niewypłacalności przez kilka 

nowojorskich banków, a także spadek zaufania depozytariuszy88, dodatkowo pogłębiony 

nieregulowanymi zakładami89 oferowanymi przez spekulacyjne biura maklerskie typu 

bucket shop90. 

Najgroźniejszym był wielki kryzys z lat 1929-1933, obejmujący swoim 

zasięgiem wszystkie dziedziny gospodarki, jednocześnie doprowadzając do załamania 

systemu kredytowego91. 

Pod koniec roku 1928, występowały pewne symptomy świadczące                          

o nadchodzącym załamaniu gospodarczym, tj. tworzenie się zapasów oraz coraz 

trudniejsze ich upłynnienie. Latem 1928 roku, amerykańscy bankierzy przestali 

kupować niemieckie oraz inne zagraniczne obligacje, i zaczęli lokować swoje środki na 

giełdzie nowojorskiej. Taki stan rzeczy wywołał m. in. wielki przyrost produkcji. 

 
85 Zwierz-Furtak, J., 2000, Historyczne ujęcie roli kredytu w gospodarce, Kredyt i Bank, s. 15 
86 Braunstein, Y.M., 2009, The Role of Information Failures in the Financial Meltdown, School of 

Information, UC Berkeley 
87 Forma monopolu polegająca na połączeniu w jedno wielkie przedsiębiorstwo nadrzędne kilku 

przedsiębiorstw, które tracą samodzielność gospodarczą i których dotychczasowi właściciele stają się 

akcjonariuszami. Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003, T.IV, s.879 
88 Osoba, instytucja przyjmująca depozyt. Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003, 

T.I, s.589 
89 Schweikart, L., 1991, US Commercial Banking: A Historiographical Survey, Business History Review, 

Autumn, Vol. 65 Issue 3, s. 606 
90 Nieuczciwe biuro maklerskie, gdzie spekuluje się akcjami, obligacjami i innymi aktywami 

finansowymi klientów bez ich wiedzy i pozwolenia. Biuro to również oszukuje ludzi, sprzedając 

bezwartościowe lub nieistniejące akcje http://ling.pl 
91 Stanley, B.J., 2007, Why Don't Entrepreneurs Outsmart the Business Cycle?, Mises Daily 

 

http://mises.org/daily/author/1005/Brian-J-Stanley
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Produkcja towarów była wynikiem nadmiernego rozwoju inwestycji opartej na tanim 

kredycie92. 

Załamanie koniunktury rozpoczęło się na giełdzie nowojorskiej 24 października 

1929 roku, kiedy to ogromna podaż akcji przy zmniejszonym popycie doprowadziła do 

paniki wśród inwestorów. Panika została na krótko opanowana dzięki interwencji 

banków, które interwencyjnie skupowały akcje. Jednak na niewiele się to zdało i 29 

października 1929 roku, zwanego “czarnym wtorkiem” doszło ponownie do załamania 

na giełdzie. Spadające ceny akcji spowodowały panikę, która w konsekwencji 

doprowadziła wiele osób i przedsiębiorstw do bankructwa93.  

Winą za ten stan rzeczy obarczono złą politykę kredytową, charakteryzującą się 

niskimi stopami procentowymi kredytów w latach wcześniejszych. Pozwalała ona 

każdemu uzyskać tani kredyt bankowy. Środki z tego kredytu przeznaczone były na 

zakup tanich akcji, które z czasem traciły na swojej wartości94. Benjamin M. Anderson 

opisując wielkość ekspansji kredytowej wywołanej przez amerykański system 

bankowy, podaje że w ciągu niewiele ponad pięciu lat kwota pożyczek stworzonych 

przez system bankowy wzrosła z 33 mld dolarów do ponad 47 mld dolarów95.  

Kryzys odcisnął piętno na całej światowej gospodarce. Nastąpił spadek 

produkcji przemysłowej o około 33%. Najbardziej ucierpiała produkcja w Ameryce 

Północnej i Południowej, kolejno w Europie, a najmniej jej spadek odczuła Azja. 

Spośród państw największych spadek produkcji odnotowały Niemcy o 57%, USA           

i Polska o 46%, oraz Kanada o 42%. Wolumen handlu światowego zmalał w 1929 roku 

z ówczesnych 3 mld dolarów do mniej niż 1 mld w 193396.  

Zmniejszenie produkcji spowodowało wystąpienie zjawiska bezrobocia. 

Położenie bezrobotnych i ich rodzin było ciężkie, ponieważ w większości krajów 

uprzemysłowionych nie otrzymywali oni zasiłków. Taka sytuacja sprzyjała natomiast 

producentom i pracodawcom. Mogli oni obniżać zarobki i wymuszać większą 

 
92 Knoop, T.A., 2010, Recessions and depressions. Understanding business cycles, Greenwood 

Publishing Group, s. 148 
93 Kindleberger, C.P., 1986, The world in depression 1929-1939, University of California Press, Ltd.,       

s. 97-98 
94 Knoop, T.A., 2010, Recessions and depressions. Understanding business cycles, Greenwood 

Publishing Group, s. 149-150 
95 Anderson, B.M., 1980, Economics and the Public Welfare: A Financial and Economic History of The 

United States 1914 - 1946, Liberty Fund Inc., s.146 
96 Kindleberger, C.P., 1986, The world in depression 1929-1939, University of California Press, Ltd.,       

s. 99-102 
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wydajność pracownika. Spadające ceny towarów z powodu spadku popytu zmusiły 

producentów do umacniania monopolu, który eliminował konkurencję.  

Kryzys oprócz strefy produkcji przemysłowej, dotknął również rolnictwo. 

Spadek cen na artykuły rolne spowodował zubożenie wsi. Wiele gospodarstw 

chłopskich nie wytrzymało warunków finansowych i przeszło w ręce wierzycieli, 

natomiast wielcy plantatorzy niszczyli zapasy i plony. Dramatycznie wyglądała sytuacja 

w krajach, w których przeważała ludność wiejska m.in. w Europie Środkowej, gdzie 

załamanie cen artykułów rolnych trwało do 1935 roku97.  

Kryzys w latach 1929-1933 objął swym zasięgiem również handel 

międzynarodowy. Celem polityki w handlu zagranicznym wszystkich państw było 

ograniczenie importu i zwiększenie eksportu, celem pozbycia się zapasów towarów.     

W konsekwencji tych działań nastąpił olbrzymi spadek obrotów handlu zagranicznego. 

Kraje przemysłowe w celu ożywienia eksportu zaczęły sprzedawać towary za granicą 

poniżej cen światowych, a wszelkie straty z tego tytułu zaczęto rekompensować 

dotacjami ze skarbu państwa. Stosowanie tego rodzaju polityki doprowadziło do 

wprowadzenia ceł na towary importowane. Między innymi w 1931 roku Wielka 

Brytania wprowadziła 50% cło na towary, których import był za wysoki98. 

Omawiając skutki taniego kredytu i w konsekwencji kryzysu gospodarczego, 

trzeba również  wspomnieć o załamaniu walutowym. Złoto, które było podstawą 

systemu walutowego zaczęło niekontrolowanie wypływać z banków99. W takiej sytuacji 

kryzys nastąpił w krajach Ameryki Południkowej, a we wrześniu 1931 roku w Wielkiej 

Brytanii. Niektóre państwa broniły się przed spadkiem wartości waluty poprzez 

stosowanie polityki deflacyjnej, polegającej na sztucznym utrzymywaniu wysokiej 

wartości pieniądza. Takie zabiegi powodowały podwyższenie stóp kredytowych              

i utrzymywanie się zastoju gospodarczego100. Poprawa sytuacji gospodarczej nastąpiła 

dopiero w 1933 roku. W Stanach Zjednoczonych skutki kryzysu zostały złagodzone 

przez tzw. Nowy Ład Gospodarczy101, czyli program reform ekonomiczno-społecznych 

wprowadzonych w USA przez prezydenta T. Roosevelta w latach 1933-1939. 

 
97 Knoop, T.A., 2010, Recessions and depressions. Understanding business cycles, Greenwood 

Publishing Group, s. 161-163 
98 Friedman, M., Schwartz, A.J., 1993, A monetary history of the United States: 1867-1960, Princeton 

University Press, s. 343-345 
99 Kindleberger, C.P., 1986, The world in depression 1929-1939, University of California Press, Ltd.,      

s. 99 
100 Friedman, M., Schwartz, A.J., 1993, A monetary history of the United States: 1867-1960, Princeton 

University Press, s. 368-371 
101 Reed, W., 2009, Wielkie mity wielkiego kryzysu, Prohibita, Warszawa, s. 72-74 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1933
http://pl.wikipedia.org/wiki/New_Deal
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
http://pl.wikipedia.org/wiki/1933
http://pl.wikipedia.org/wiki/1939
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Popularność zyskała wówczas doktryna ekonomiczna zwana keynesizmem102, 

zakładająca interwencję państwa w gospodarce, która przez wiele lat dominowała 

potem w teorii i praktyce gospodarczej krajów kapitalistycznych103.  

 

 

 1.12.  Pożyczanie pieniędzy. Historia najnowsza. 

 

Podczas okresu po drugiej wojnie światowej i wraz z wprowadzeniem systemu   

z Bretton Woods w 1944 r. zostały utworzone dwie organizacje: Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy (WB)104. Zachęcone przez te instytucje, 

banki komercyjne zaczęły pożyczać pieniądze państwom trzeciego świata. Było to        

w tym samym czasie, kiedy inflacja zaczęła rosnąć na zachodzie.   

Był to również czas coraz częstszego korzystania z technologii w bankowości 

detalicznej. W 1959 roku banki uzgodniły standard do odczytu maszynowego znaków           

(MICR), który został opatentowany w Stanach Zjednoczonych do użytku z czekami , 

które doprowadziły do powstania pierwszych zautomatyzowanych czytających maszyn 

sortujących. W 1960r., została zaprojektowana pierwsza zautomatyzowana maszyna 

licząca. Zaczęto ją udoskonalać i pod koniec dekady wprowadzono do obiegu105. 

Banki zaczęły wprowadzać nowe systemy elektroniczne, co spowodowało,        

że z wielkich urzędniczych instytucji stały się w pełni zautomatyzowanymi 

instytucjami. W 1970r. zaczęły się rozwijać pierwsze systemy płatności, które z czasem 

się rozwinęły i przekształciły w krajowe i międzynarodowe systemy płatności 

elektronicznych. Międzynarodowa sieć płatnicza SWIFT, została utworzona w 1970r.     

 
102 System poglądów ekonomicznych, którego twórcą był J.M. Keynes. Punktem wyjścia tych poglądów 

jest stwierdzenie, że ogólny poziom produkcji, zatrudnienia i dochodów uzależniony jest od inwestycji. 

Mechanizm rynkowy nie zapewnia jednak automatycznie takiego poziomu inwestycji, który 

gwarantowałby pełne zatrudnienie wszystkich czynników wytwórczych, a dzięki temu maksymalny 

produkt społeczny. Niezbędna jest więc ingerencja państwa, polegająca na pobudzaniu popytu 

globalnego, w tym również inwestycyjnego (interwencjonizm państwowy). Instrumentami tej interwencji 

są: polityka pieniężna, polityka fiskalna, a także bezpośrednie oddziaływanie państwa na proces 

inwestycji, poprzez podejmowanie inwestycji publicznych. Na podstawie David Begg, Stanley Fischer, 

Rudiger Dornbusch, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003, s. 51, oraz 

Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra http://fogra.com.pl 
103 Rothbard, M.N., 2000, America’s Great Depression, Ludwig von Mises Institute, s. 296-298 
104 Goldman, M., 2005, Imperial Nature: The World Bank and Struggles for Social Justice in the Age of 

Globalization, Yale University Press, s. 52-54 
105 Brown, S.A., 2001, Revolution at the Checkout Counter: The Explosion of the Bar Code, Harvard 

University Press, s. 44-47 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Interwencjonizm_pa%C5%84stwowy
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Retail_banking&usg=ALkJrhiEUdA5JeUa-V8044CGO5Q7voFnJQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Retail_banking&usg=ALkJrhiEUdA5JeUa-V8044CGO5Q7voFnJQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MICR&usg=ALkJrhja3isdU4s7khzgLdVhLiNmCNaktg
http://portalwiedzy.onet.pl/4461,,,,keynes_john_maynard,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/51325,,,,mechanizm_rynkowy,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/36389,,,,interwencjonizm_panstwowy,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/36389,,,,interwencjonizm_panstwowy,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/11413,,,,polityka_fiskalna,haslo.html
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i przy współpracy rządów i banków zostały opracowane standardy systemów 

płatniczych na całym świecie106.  

Globalna bankowość i rynek usług kapitałowych, rozkwitły w latach 80-tych, 

kiedy nastąpiła deregulacja rynku finansowego w wielu krajach. W 1986r. tzw. Big 

Bang107 w Londynie spowodował uwolnienie rynków finansowych. Dzięki temu 

zabiegowi Londyn, stał się najważniejszym centrum finansowym świata, obok Nowego 

Yorku i Tokio. Połączenie bankowości komercyjnej z detaliczną i deregulacja, 

spowodowały że sektor bankowy zaczął czerpać coraz większe zyski. Pieniądze dzięki 

lewarowaniu ulegały zwiększeniu w bardzo szybkim czasie, co w konsekwencji 

spowodowało szybkie uzależnienie gospodarki światowej od sektora finansowego108.  

Rynek usług finansowych utrzymuje ciągły wzrost w latach 80-tych i 90-tych,   

ze względu na wysoki popyt ze strony firm, rządu państw, instytucji finansowych, ale 

również dlatego, że oferowane warunki finansowe produktów są bardzo korzystne. 

Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zmalały na dwuletnich obligacjach z 15% 

do około 5% w okresie 20 letnim, a aktywa finansowe wzrosły dwukrotnie szybciej niż 

stopa wzrostu gospodarki światowej. Wzrost amerykańskich inwestycji zagranicznych  

z Japonii nie tylko dostarcza funduszy do amerykańskich korporacji, ale także pomaga 

sfinansować rząd federalny. 

Dominacja amerykańskich rynków finansowych zaczęła powoli zanikać,          

na rzecz rosnącego zainteresowania zagranicznymi rynkami kapitałowymi. Niezwykły 

wzrost zagranicznych rynków finansowych wynika z dużych podwyżek w puli 

oszczędności w obcych krajach, takich jak np. Japonia, oraz z deregulacji zagranicznych 

rynków finansowych, co pozwoliło im rozwinąć swoją działalność. Dlatego 

amerykańskie korporacje i banki zaczęły poszukiwania możliwości inwestycyjnych za 

granicą, co spowodowało rozwój w Stanach Zjednoczonych funduszy inwestycyjnych 

specjalizujących się w obrocie na zagranicznych rynkach akcji109.  

Rosnące umiędzynarodowienie i możliwości w zakresie usług finansowych 

zmieniło krajobraz konkurencyjny. Wiele banków wykazywało, że preferuje model 

„bankowości uniwersalnej” jaki panuje w Europie. Banki uniwersalne mają swobodę   

w angażowaniu się we wszystkie formy usług finansowych, dokonywaniu inwestycji    

 
106 http://swift.com/about_swift/company_information/swift_history.page?lang=en 
107 http://news.independent.co.uk/business/analysis_and_features/article1938279.ece 
108 http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,10564228,Wielka_reforma_rynkow_znow_potrzebna.html 
109 Schweikart, L., 1991, US Commercial Banking: A Historiographical Survey, Business History 

Review, Autumn, Vol. 65 Issue 3, s. 606-610 
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w firmach klientów, oraz mogą pełnić funkcję dostawcy usług finansowych, zarówno 

detalicznych jak i hurtowych. 

Początki 2000 roku upłynęły pod znakiem konsolidacji istniejących banków       

i wejście do obrotu innych finansowych pośredników: pozabankowych instytucji 

finansowych.  Korporacyjni gracze rozpoczęli szukać drogi dotarcia do sprzedaży usług 

finansowych, rozpoczynając konkurencję z największymi bankami. Główne oferowane 

usługi to: ubezpieczenia, programy emerytalne, ubezpieczenia wzajemne, fundusze typu 

hedge, pożyczki, kredyty i papiery wartościowe. W rzeczywistości pod koniec 2001 

roku kapitalizacja rynkowa na świecie 15 największych dostawców usług finansowych 

zawierała aż cztery podmioty nie bankowe110. 

Proces rentowności instytucji poza bankowych oraz innowacyjności produktów 

przez nie oferowanych, skłonił Biuro Kontrolera Waluty (OCC)111, do podjęcia decyzji 

o zachęcaniu sektora bankowego do tworzenia innowacyjnych instrumentów 

finansowych, dywersyfikacji działalności, oraz do poprawy kondycji sektora 

bankowego. W konsekwencji powstało wiele instrumentów finansowych 

zaczerpniętych również przez instytucje poza bankowe112. Pierwsza dekada XXI wieku, 

to także kulminacja innowacji technologicznych w bankowości największa od 30-stu 

lat, oraz duże odejście bankowości tradycyjnej w stronę bankowości elektronicznej.  

Koniec pierwszej dekady XXI wieku w bankowości to zarazem początek 

światowej recesji, spowodowany kryzysem rynku kredytów subprime. Krach na rynku 

kredytów subprime, wywołał szereg negatywnych zdarzeń na rynkach kapitałowych 

świata113. Inwestorzy zaczęli nerwowo reagować i wyprzedawać collaterized debt 

obligations (CDO)114. To pociągnęło za sobą kolejne spadki na wszystkich giełdach 

 
110 Grossman, R.S., 2010, The Evolution of Banking in the Industrialized World Since 1800, Princeton 

University Press, s. 334-340 

111 Biuro Kontrolera Waluty (OCC) jest niezależnym biurem w amerykańskim Departamencie Skarbu , 

który zostało powołąne przez Ustawy Walutową z 1863 r. i służy do regulowania i nadzorowania 

wszystkich krajowych banków, federalnych oddziałów i agencji banków zagranicznych w Stanach 

Zjednoczonych. 

112 http://occ.treas.gov 
113 http://gazetaprawna.pl 
114 Papiery wartościowe oparte na długu (CDO) są instrumentami specjalnego przeznaczenia (SPV) 

konstruowanymi przez instytucje finansowe i firmy zarządzające funduszami do wykorzystywania 

kredytów i innego rodzaju długów (aktywów) jako zabezpieczenia oraz do sprzedawania pakietów 

przepływów pieniężnych z tych aktywów inwestorom. Tak więc korzenie tego produktu leżą 

w sekurytyzacji, która jest umową o pożyczkę gotówki pod zastaw środków pieniężnych, które zgodnie 

z przewidywaniami zostaną uzyskane w  przyszłości. Środki pieniężne pochodzą z puli aktywów 

oprocentowanych, takich jak hipoteczne kredyty mieszkaniowe i komercyjne, zadłużenie nieruchomości 

komercyjnych oraz obligacje korporacyjne o wysokiej stopie dochodu. Te  przepływy pieniężne są 

następnie reklasyfikowane na różne kategorie papierów wartościowych i sprzedawane inwestorom. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Comptroller&usg=ALkJrhiK7LJbjEbtncwMi1h8gtvMyZ2QPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_the_Treasury&usg=ALkJrhipltqPTyWSp9FFPtSQ2L3dgsvosQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/National_Currency_Act_of_1863&usg=ALkJrhgsuaEli0S149h4k2eFsFr4bAuiSQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhiv1Hvbsvw09Lv_sHTGYRUKegD5sA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&rurl=translate.google.pl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhiv1Hvbsvw09Lv_sHTGYRUKegD5sA
http://occ.treas.gov/
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świata, i możliwości szukania alternatywnych źródeł zarobku, gwarantujących 

zachowanie kapitału i zdywersyfikowanie ryzyka inwestycyjnego do minimum115.  

Upadek i sprzedaż Bear Stearns do JP Morgan Chale w marcu 2008r.,            

oraz spektakularny upadek Lehman Brothers we wrześniu tego samego roku 

doprowadził do krachu kredytowego i globalnego kryzysu bankowego. Część banków 

upadła, część została dotowana przez państwo z pieniędzy podatników, a cześć została 

znacjonalizowana. Cały biznes kredytowy zamarł i dopiero teraz powoli się odradza.  

Wydarzenia te są tematem ciągłych debat na najwyższych szczeblach władzy 

zarówno finansowej jak i poza finansowej, dotyczących nadużyć ze strony sektora 

bankowego i spowodowanie światowego kryzysu gospodarczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Płatności na rzecz inwestorów są więc powiązane z wynikami finansowymi sekurytyzowanej puli 

aktywów, która służy jako zabezpieczenie dla zobowiązań CDO. 
115 http://federalreserve.gov 
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ROZDZIAŁ II 

 

POŻYCZANIE PIENIĘDZY W POLSCE 

 

 

 Początki pożyczania pieniędzy w Polsce szacuje się na późne średniowiecze, 

kiedy to zjawili się bogaci kupcy, którzy obok działalności handlowej prowadzili 

również działalność kredytową. Obie te formy działalności tj. handlowa i kredytowa 

trwały aż do wieku XVIII116. Osobno rozwijała się bankowość chrześcijańska, której 

poważnym ograniczeniem był zakaz lichwy ustanowiony prze kościół, a także 

bankowość żydowska, która pomimo braku ograniczeń, skutecznie była blokowana 

przez statut warecki z roku 1423, który to zakazywał Żydom udzielania pożyczek pod 

zastaw ruchomości.  

Zakaz lichwy ustanowiony przez kościół był poważnym organicznikiem rozwo-

ju bankowości, ale istniały sposoby jego obejścia. Jednym ze sposobów było tzw. 

datum  emergens, tj. odszkodowanie za opóźnione spłaty117. Kontrahenci umawiali się 

na nierealnie krótki termin spłaty, który następnie był przekraczany. Pod pozorem 

odszkodowania za zwłokę wypłacano procent.  

Innym sposobem było tzw. lucrum cessans, tj. odszkodowanie za zyski, które 

pożyczający utracił z uwagi na to, że nie dysponował przez pewien okres czasu 

kapitałem118. Kościół miał jednak wątpliwości dotyczące zasadności formuły lucrum 

cessans. W przypadku pożyczki długoterminowej formą oprocentowania był              

tzw. wyderkaf, tj. dzierżawa renty feudalnej119. Poważnymi dostawcami kredytu były 

również niektóre zakony katolickie a także poszczególni możnowładcy. 

W przypadku bankowości żydowskiej dostawcą kredytu inwestycyjnego były 

gminy żydowskie tzw. kahały, których nie obejmowały przepisy dotyczące lichwy120. 

Tworzyli je najbogatsi członkowie gmin żydowskich, a wszyscy członkowie 

zgromadzenia kahału byli solidarnie odpowiedzialni za długi każdego z nich. Pożyczki 

 
116 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/historia_bankowosci.html 
117 Zimmermann, R., Visser, D., 1996, Southern Cross: Civil Law and Common Law in South Africa, 

Oxford University Press, New York, s. 33 

 
118 Sondel, J., 2006, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Universitas, Kraków, s. 590 
119 Boreczka, K.A., Witusik, A.A., 2001, Grzegorz Piramowicz i jego epoka, Kurowskie Towarzystwo 

Regionalne, Kurów, s. 112 
120 Braffman, F., 1914, Żydzi i kahały, Synów St. Niemiry, Warszawa, s. 58 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Sondel
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udzielane przez kahały miały za zadanie finansować handel i były zazwyczaj 

oprocentowane na 22%121. 

Końcem XVI wieku powstała kościelna forma instytucji kredytowej tzw. montes 

pietatis122. Podczas epoki stanisławowskiej pojawiły się liczne domy bankowe. 

Większość z nich jednak upadła, jako ofiary kryzysu bankowego z 1793 roku. Koniec 

epoki przedrozbiorowej to pierwsze projekty banku publicznego, oraz pierwsze 

doświadczenia polskiej bankowości w obszarze emisji pieniędzy papierowych. 

Banki pobożne (monter pietatis) to pierwsze banki w Polsce organizowane przez 

kościół. Udzielały kredytu bez procestu na tzw. fanty123, a środki na działalność 

kredytową uzyskiwały dzięki dobrowolnym ofiarom, oraz fundacjom osób prywatnych. 

Założycielem tego typu instytucji udzielających pożyczek był Piotr Skarga. Działały 

one m.in. w Krakowie (1573 rok założenia, przetrwał do roku 1948), Wilnie (1579 rok 

założenia), w Warszawie (założony w 1589r., przetrwał do roku 1753), oraz                   

w Poznaniu, Lwowie, Łowiczu. Instytucje te charakteryzowały się krótkim okresem 

pożyczania pieniędzy, około 1 roku oraz brakiem odsetek w większości przypadków.  

XVII wiek to odchodzenie od pożyczanie bez procentu w kierunku pożyczki 

procentowej (ok.7%). Pierwszym bankiem pobożnym, który naliczał odsetki to bank 

przy bractwie św. Benona w Warszawie. Kres działalności tego tupu instytucjom 

położyły rozbiory i konfiskata majątku kościelnego.  

Okres pomiędzy pierwszym a drugim rozbiorem Polski to dynamiczny rozwój 

polskiej bankowości. Warszawa staje się jednym z ważniejszych centrów finansowych 

Europy. Poziom oraz kapitałowe możliwości polskiej bankowości nie odbiegają od 

ówczesnych obowiązujących standardów europejskich.  

Podczas Sejmu Czteroletniego zostaje złożony projekt Banku Narodowego, 

który ma emitować pieniądz papierowy zabezpieczony sprzedawanymi starostwami. 

Idea powołania Banku Narodowego nie została jednak zrealizowana, zyskała jednak 

popularność i była podwaliną do prac w przyszłości124. 

XIX wiek to konkurencja dwóch modeli bankowości: modelu „angielskiego"       

i modelu „niemieckiego”. Na ziemiach polskich najbardziej zbliżone do zasady 

 
121 Jezierski, A., Leszczyńska, C., 2003, Rzeczpospolita na drodze do upadku ( od połowy XVII w do 1795 

r.), Key Text, Warszawa, s. 73 
122 Toaff, A., 2004, Jews, Franciscans and the First monti di Pieta in Italy, S.J. McMichael & S. E. 

Myers, Milan, s. 239 
123 Wypożyczone pieniądze należało zagwarantować zastawem. 
124 Jezierski, A., Leszczyńska, C., 2003, Rzeczpospolita na drodze do upadku ( od połowy XVII w do 1795 

r.), Key Text, Warszawa, s. 92-96 
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działania bankowości modelu „angielskiego" było prawo rosyjskie. Do roku 1860 roku 

władze rosyjskie wyrażały negatywną opinię do idei bankowości prywatnej w formie 

spółek akcyjnych. Z czasem dopuściły jednak zasadę ich działania, ale ślady 

zamierzchłego braku zaufania można dostrzec w prawie bankowym. Było ono oparte na 

systemie koncesji, udzielanych przez Ministerstwo Finansów, które sugerowało też 

nadzór nad działalnością banków. Ustawowo określone były: minimalny oraz 

maksymalny kapitał akcyjny (odpowiednio 500 tys. oraz 5 milionów rubli), wysokość 

pogotowia kasowego (10% zobowiązań), stosunek kapitałów własnych do obcych 

(stosunek 1:5) a także maksymalne rozmiary kredytu dla jednego klienta (14% 

kapitału).  

Istniał również ścisły podział na banki handlowe, zajmujące się kredytem 

krótkoterminowym, oraz banki ziemskie, które specjalizowały się w udzielaniu kredytu 

hipotecznego a także emisji listów zastawnych. Banki handlowe nie mogły nabywać 

listów zastawnych, obligacji oraz akcji (ograniczenia te dotyczyły tylko nowych emisji, 

można było natomiast kupować papiery z rynku wtórnego).  

Regulacje prawne w pozostałych zaborach były dużo łagodniejsze. Austriackie 

prawo bankowe, również oparte na systemie koncesji, było jednak bardziej liberalne od 

rosyjskiego. Pozwalało na łączenie działalności w zakresie kredytu hipotecznego oraz 

dyskontowego, czego efektem ubocznym był niski stopień bezpieczeństwa banków. 

Najbardziej liberalne było niemieckie prawo bankowe oparte nie na systemie koncesji 

ale na systemie rejestracji. Obowiązkiem banków było przestrzeganie kodeksu 

handlowego oraz swoich własnych statutów.  

Powstanie niepodległego państwa polskiego w 1918 r. wymusiło konieczność 

powołania banku centralnego. W dniu 7 grudnia 1918 r. ukazał się dekret Naczelnika 

Państwa, który stwarzał podstawy prawne do dalszego funkcjonowania Polskiej 

Krajowej Kasy Pożyczkowej jako banku emisyjnego, aż do czasu powołania nowej 

instytucji emisyjnej tj. Banku Polskiego. Polska marka została pełnoprawnym środkiem 

płatniczym, na który wymieniano waluty państw zaborczych. Dnia 28 lutego 1919 r. na 

mocy ustawy, przyszłej polskiej jednostce pieniężnej nadano nazwę złoty125.  

Pomysł powołania Banku Polskiego S.A. jako państwowej instytucji emisyjnej 

został przedstawiony na forum parlamentu w maju 1919 r. Zagadnienie było 

wielokrotnie omawiane, jednak rozwiązanie nastąpiło 11 stycznia 1924 r., kiedy została 

 
125 Leszczyńska, C., 2009, Rzut oka na dzieje polskiej bankowości centralnej, Narodowy Bank Polski, 

Warszawa, s. 28-33 

http://www.nbpnews.pl/r/nbpnews/Pliki_PDF/NBP/Publikacje/analityczne/rzut.pdf
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wydana ustawa "O naprawie skarbu państwa i reformie walutowej", która przewidywała 

m.in. wprowadzenie nowego systemu pieniężnego opartego na monometalizmie złotym 

oraz powołanie do życia banku emisyjnego na mocy specjalnego statutu jako banku 

akcyjnego z udziałem państwa126.  

Dnia 28 kwietnia 1924 r. Bank Polski S.A. rozpoczął swoją działalność. We 

wrześniu 1939 r. władze banku ewakuowały się do Rumunii, potem do Francji i dalej 

do Londynu, gdzie przebywały tam do początków 1946 r., kiedy to kierownictwo 

Banku z jego majątkiem wróciło do kraju (oficjalnie Bank Polski S.A. został 

zlikwidowany dnia 7 stycznia 1952r.). 

Podczas wojny na ziemiach polskich włączonych do ZSRR i Niemiec, władze 

okupacyjne wprowadziły swoją własną walutę. W części okupowanej przez Niemców 

zwanej Generalną Gubernią w grudniu 1939 r. powołano Bank Emisyjny. Działalność 

rozpoczął w kwietniu 1940 r. wprowadzając do obiegu złote, tzw. krakowskie, które 

miały zastąpić bilety Banku Polskiego127.  

Obok działalności emisyjnej Bank ten wykonywał również zwykłe czynności 

bankowe. Na terenach wyzwalanych przez Armię Czerwoną spod okupacji niemieckiej 

powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, znajdujący się w orbicie wpływów 

moskiewskich, który zamierzał powołać własną instytucję emisyjną niezależną od 

Banku Polskiego S.A., związanego z rządem RP w Londynie. Polski Komitet 

Wyzwolenia Narodowego został następnie przekształcony w Rząd Tymczasowy RP       

z siedzibą w Lublinie, który dekretem z 15 stycznia 1945 r. powołał do życia bank 

państwowy tj. Narodowy Bank Polski zaopatrując go w monopol emisji nowej waluty 

tj. złotego. Od momentu swojego powstania bank był uzależniony od resortu finansów, 

rządu oraz ośrodka decyzyjnego, którym było kierownictwo partii komunistycznej. Na 

jego czele stał pochodzący z nominacji władz państwowych prezes128.  

Narodowy Bank Polski odegrał dużą rolę w procesie odbudowy gospodarczej 

państwa i integracji ziem zachodnich. W początkowym okresie zadaniem banku było 

regulowanie emisji oraz uruchomienie kredytów na odbudowę gospodarki. Bank od 

1946 r. rozpoczął na coraz szerszą skalę bezpośrednie finansowanie przemysłu zgodnie 

z państwowymi planami gospodarczo-finansowymi.  

 
126 Ustawa z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz.U. nr 4, poz. 

28) 
127 Kałkowski, T., 1974, Tysiąc lat monety polskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 279 

 
128 Dekret z dnia 15 stycznia 1945 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. nr 4, poz. 14) 
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W kolejnych latach stał się centralą finansową, określającą działalność całego 

systemu kredytowego na podstawie planowania kredytowego, będącego pochodną 

planowania rzeczowego. Lata 1946-1947 to funkcjonowanie banku w gospodarce 

wielosektorowej w systemie przejściowym pomiędzy gospodarką zachodnią,                 

a gospodarką radziecką. 

Koniec lat czterdziestych to zwrot polityczny, który sprowadzał się do 

bezkrytycznej akceptacji metod budowy socjalizmu zastosowanych wcześniej w ZSRR. 

Dla bankowości oznaczało to przejęcie wzorca organizacyjnego ukształtowanego          

w latach 30-tych. Zgodnie z tym wzorcem uznano, że w nowym ustroju polityczno-

gospodarczym w Polsce nie powinna funkcjonować bankowość wywodząca się             

z innego systemu.  

Idąc tą tezą Ministerstwo Skarbu przygotowało reformę bankową dostosowującą 

bankowość do wymogów gospodarki centralnie planowanej. Owo dostosowanie 

oznaczało zapewnienie centralnej dyspozycyjności zasobów pieniężnych, uzależnianie 

procesu kredytowania od szczebla centralnego, wprowadzenie rygorystycznego 

podziału kompetencji pomiędzy bankami a także ujednolicenie regulacji i procedur 

bankowych.  

Finalny kształt bankowości zalegalizowano ustawami przyjętymi 22 marca i 25 

maja 1951 roku. Rdzeń bankowości stworzyło sześć banków państwowych. Decyzyjna 

rola przypadła Narodowemu Bankowi Polskiemu. Został on określony jako państwowy 

organ kontroli finansowej oraz centralę rozrachunku pieniężnego w obrocie 

wewnętrznym i zewnętrznym. Narodowy Bank Polski obok funkcji banku emisyjnego, 

posiadał funkcję obsługi obrotu kasowego Skarbu Państwa, funkcję planowania 

kredytowego, funkcję kontroli realizacji kredytowania przez banki, oraz funkcję 

kontroli gospodarki finansowej na zlecenie Ministerstwa Skarbu.  

Został powołany Bank Inwestycyjny z szerokimi uprawnieniami w obszarze 

administrowania środkami, finansowania oraz kontroli działalności inwestycyjnej. 

Został utworzony Bank Rolny, jako instytucję kredytu rolnego. Powołany został Bank 

Komunalny do finansowania samorządu terytorialnego, Bank Rzemiosła i Handlu do 

finansowania drobnego przemysłu, rzemiosła i handlu. Lista banków państwowych 

została powiększona o Powszechną Kasę Oszczędności, której głównym zadaniem była 

koncentracja oszczędności i obrót przekazowo-czekowy129. 

 
129 Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zmianie przepisów o reformie bankowej (Dz. U. nr 18, poz. 143) 
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Pomocniczy człon bankowości utworzyły trzy rodzaje spółdzielni kredytowych. 

Kontrolę nad nimi powierzono bankom państwowym. Były to gminne kasy spółdzielcze 

obsługujące rolników indywidualnych, a pieczę nad nimi sprawował Bank Rolny. 

Powołano do życia pracownicze kasy spółdzielcze przy zakładach pracy i związkach 

zawodowych, jako samopomocowe instytucje finansowe pracowników, nad którymi 

nadzór sprawowała Powszechna Kasa Oszczędności.  

Powstały również miejskie spółdzielnie kredytowe, jako samopomocowe 

instytucje finansowe rzemieślników, które zostały podporządkowane nadzorowi ze 

strony Banku Rzemiosła i Handlu. Ostatnią grupę stanowiły banki w formie spółek 

akcyjnych. Jednak nie określano ich zadań, a zapowiedziano jedynie ich powołanie. 

Zostały: przedwojenny bank centralny Bank Polski S.A., Bank Handlowy w Warszawie 

S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A., do czasu ustalenia ich statusu. 

W dniach 30 października do 8 listopada została przeprowadzona wymiana 

znaków pieniężnych. Stare banknoty wymieniono w stosunku 100: 1, natomiast ceny     

a także płace zostały przeliczone w stosunku 100:3. Po tej wymianie złoty stał się 

walutą wewnętrzną, z uwagi na brak zaufania do jego wartości. Związek ze światem 

walut, został uznany za zbędny po wycofaniu się Polski z Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego i Banku Światowego 14 marca 1950 roku. 

Reforma pieniężna została uzupełniona drakońskimi unormowaniami 

dewizowymi. 28 marca 1952 roku weszła w życie ustawa, na mocy której 

wprowadzono zakaz posiadania w kraju zagranicznych środków płatniczych, a także 

złota i platyny w postaci innej niż wyroby użytkowe. Ustawa nie zlikwidowała czarnego 

rynku, na którym przez długie lata posługiwano się dolarem amerykańskim, wartym 

pięciokrotnie więcej niż wynikało to z oficjalnie ogłaszanych kursów złotego130. 

Reforma bankowa podlegała korektom w dalszej realizacji w latach 1950-1951, 

podczas kiedy Ministerstwo Skarbu zostało zastąpione przez Ministerstwo Finansów. 

Na początku 1952 roku sektor bankowy tworzyło już niewiele banków: cztery banki 

państwowe (Narodowy Bank Polski, Bank Inwestycyjny, Powszechna Kasa Oszczęd-

ności i Bank Rolny z podporządkowanymi gminnymi kasami spółdzielczymi), oraz dwa 

ocalałe banki w formie spółek akcyjnych (Bank Handlowy w Warszawie S.A. a także 

Bank Polska Kasa Opieki S.A.). Bankowość w opisanej strukturze bez większych zmian 

przetrwała do końca 1969 roku. 

 
130 Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na rok 1952 (Dz. U. nr 20, poz. 

128) 
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Niezadowalające rezultaty gospodarki wywołały próby dalszych zmian w końcu 

lat sześćdziesiątych. Nie ominęły one także bankowości. Brak zadowalających 

rezultatów gospodarki końcem lat 60-tych, przeniósł się także na grunt bankowy. 

Ustalono, że potrzeby gospodarki narodowej potrzebują kolejnego dostosowania 

struktury aparatu bankowego, a mianowicie że w jednej instytucji kredytowej należy 

skoncentrować finansowanie działalności bieżącej oraz inwestycyjnej jednostek 

gospodarczych. Konieczne jest zapewnienie przez jeden bank obsługi ludności, która 

obejmuje gromadzenie oszczędności a także udzielanie pożyczek.  

1 stycznia 1970 roku została przeprowadzona reforma obejmująca te zmiany.     

W jej wyniku nastąpiła likwidacja Banku Inwestycyjnego. Agendy likwidowanej 

instytucji zostały przejęte przez Narodowy Bank Polski, bez agendy kredytowania 

budownictwa indywidualnego, która została włączona do Powszechnej Kasy Oszczęd-

ności oraz agendy finansowania inwestycji przedsiębiorstw handlu zagranicznego, którą 

włączono do Banku Handlowego S.A. w Warszawie131. 

Końcem 1970 roku miał miejsce kryzys polityczny, w wyniku którego przyjęto 

nowy program gospodarczy, nazwany strategią przyspieszonego rozwoju a jej realizacji 

podporządkowano banki. 12 czerwca 1975 roku uchwalono ustawę o prawie 

bankowym, która to zreorganizowała aparat bankowy. Do Narodowego Banku 

Polskiego włączono Powszechną Kasę Oszczędności. Został zlikwidowany              

Bank Rolny, a w jego miejsce powołano Bank Gospodarki Żywnościowej, jako bank 

państwowo-spółdzielczy, specjalizujący się w obsłudze rolnictwa oraz pokrewnych 

sektorów. Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe zostały przekształcone w banki 

spółdzielcze. Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych został 

zlikwidowany, a rolę centrali banków spółdzielczych objął Bank Gospodarki 

Żywnościowej132. 

Po reformie systemu bankowego, w połowie lat 70-tych pozostały tylko cztery 

banki: Narodowy Bank Polski, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Polska Kasa 

Opieki S.A. oraz Bank Gospodarki Żywnościowej z siecią banków spółdzielczych. Był 

to efekt panującej wtedy tezy, że system bankowy powinien zostać zdecentralizowany 

podobnie jak zdecentralizowana jest gospodarka. 

 
131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji 

Banku Inwestycyjnego (Dz. U. nr 31, poz. 252) 
132 Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. Prawo bankowe (Dz. U. nr 20, poz. 108) 
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Masowe strajki oraz protesty w połowie lat 80-tych, były wyraźnym znakiem 

braku społecznej akceptacji dla systemu politycznego, sposobu prowadzenia polityki 

gospodarczej i jej zarządzania. Próba stabilizowania gospodarki zostały podjęta pod 

osłoną stanu wojennego, wprowadzanego w grudniu 1981 roku. 

Zmiany gospodarcze były realizowane pod hasłem samodzielności, 

samorządności, oraz samofinansowania przedsiębiorstw. Na bazie zmian gospodarczych 

uznano również potrzebę dostosowanie sektora bankowego do istniejącej sytuacji,          

i 26 lutego 1982 roku uchwalano ustawy o prawie bankowym i o statucie Narodowego 

Banku Polskiego. Dzięki temu została wzmocniona pozycja NBP.  

Zadaniem Narodowego Banku Polskiego było przedkładanie Sejmowi założeń 

polityki pieniężno-kredytowej po ich rozpatrzeniu przez rząd. Została  powołana Rada 

Banków jako organ koordynacyjny, konsultacyjny oraz opiniodawczy. Zostało 

dopuszczone tworzenie nowych banków w formie spółek akcyjnych (także z kapitałem 

zagranicznym) na mocy decyzji rządowych, ale na wykorzystanie tej regulacji trzeba 

było czekać jeszcze przez cztery lata. Została wprowadzona zasada umownego 

kształtowania stosunków pomiędzy bankami i przedsiębiorstwami, ale ze względu na 

ścisłe powiązania jednostek gospodarczych z konkretnymi oddziałami banków,           

nie miała praktycznego znaczenia133.  

 Lata 1990 do 1992, był to okres sprzyjający zakładaniu banków zagranicznych. 

Dodatkowym elementem zachęcającym kapitał zagraniczny do inwestowania               

w polskich realiach były ulgi podatkowe do wysokości wniesionego kapitału w ciągu 

pierwszych trzech lat działalności. Dodatkowo istniała możliwość wnoszenia                    

i utrzymywania kapitału w walucie obcej, a także swoboda transferu 15% zysków. 

Kapitał zagraniczny inwestował w tym okresie głównie w postaci zakładanych spółek 

akcyjnych z przeważającym udziałem zagranicznych inwestorów . 

 Lata 1993 – 1994 to zahamowanie wzrostu liczby banków, na skutek 

restrykcyjnej polityki licencyjnej prowadzonej przez bank centralny, spowodowanej 

trudną sytuacją finansową wielu banków, która zagrażała stabilności sektora 

bankowego. Podczas tego okresu udzielano tylko jednej licencji rocznie. Priorytetem 

Narodowego Banku polskiego było wzmocnienie rodzimego sektora bankowego przez 

restrukturyzację banków zagrożonych upadłością, oraz poprzez sanację z pomocą 

kapitału zagranicznego134.  

 
133 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe (Dz.U. nr 7, poz. 56) 
134 Raport NBP, 2001, System bankowy w Polsce w latach 90-tych, NBP, Warszawa 
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 Tworzenie nowych banków dzięki kapitałowi zagranicznemu zatrzymano            

z powodu obawy przed nadmiernym wzrostem konkurencji względem słabych 

ekonomicznie banków polskich. W tym samym czasie trwały także prace nad 

zrównaniem praw banków polskich i zagranicznych, między innymi poprzez 

zniwelowanie korzyści wynikających z możliwości utrzymywania kapitału w walucie 

zagranicznej135.  

 Lata 1995 – 1998 charakteryzowały się wolniejszym wzrostem liczby banków. 

Inicjatywę w tym zakresie przejął kapitał zagraniczny. Zostało w tym czasie 

utworzonych przez niego dziesięć nowych banków, a siedem kolejnych zostało 

przejętych na skutek ich dokapitalizowania. Żeby otrzymać licencję, minimum 

kapitałowe wynosiło w tamtym okresie równowartość 5 mln ECU136. Polityka banku 

centralnego realizowana w tamtym okresie polegała na uzależnieniu wydania licencji 

bądź zgody na kupno kontrolnego pakietu banku krajowego przez bank ubiegający się    

o wejście na rynek od jego udziału w restrukturyzacji polskiego sektora bankowego137. 

W zwiadu z zobowiązaniami zaakceptowanymi przez Polskę do przystąpieniu do 

 
135 Raport NBP, 2002, Polityka pieniężna w Polsce w latach 90-tych, NBP, Warszawa 
136 Europejska Jednostka Walutowa (ang. European Currency Unit), utworzona w 1979 wraz z wejściem 

w życie Europejskiego Systemu Walutowego, zastąpiła Europejską Jednostkę Rozliczeniową (ang. 

European Unit of Account – EUA) funkcjonującą od 1975. ECU nie była samodzielną walutą, a jedynie 

jednostką złożoną z tzw. koszyka walutowego poszczególnych państw, których udział w koszu zależał od 

gospodarczej siły danego kraju. W 1979 koszyk tworzyło 9 walut, w 1984 roku włączono do niego grecką 

drachmę, a w 1989 hiszpańską pesetę i portugalskie escudo. Traktat o Unii Europejskiej (Traktat              

z Maastricht) postanowił, iż udział poszczególnych walut w koszu będzie stały i nie może ulegać 

zmianom. Kosz tworzyły więc ostatecznie (1991): w 33,2 proc. marka niemiecka, w 20,7 proc. frank 

francuski, w 10,4 proc. gulden holenderski, w 10,3 proc. funt brytyjski, w 8,5 proc. frank belgijski, w 7,3 

proc. lir włoski, w 4,3 proc. peseta hiszpańska, w 2,7 proc. korona duńska, w 1 proc. funt irlandzki, w 0,7 

proc. escudo portugalskie, w 0,5 proc. drachma grecka oraz w 0,3 proc. frank luksemburski. Waluty 

trzech krajów, które przystąpiły do UE w 1995 (Austria, Finlandia, Szwecja) nie znalazły się w koszu 

walutowym. ECU służyła więc do wyznaczania kursów walut należących do systemu, wyrażała 

należności i wszelkie zobowiązania banków centralnych, jak też była środkiem obrachunkowym                  

i płatniczym w operacjach międzybankowych (z powodu łatwości w porównaniach) oraz środkiem 

służącym gromadzeniu rezerw walutowych. Z tego niematerialnego pieniądza korzystały przede 

wszystkim duże banki i przedsiębiorstwa, ale także obywatele państw członkowskich, którzy mogli 

korzystać z czeków wystawionych w ECU. Ten bezgotówkowy środek przeliczeń walutowych został 

zastąpiony przez euro będące obecnie wspólną walutą europejską. 
137 Raport NBP, 2003, Rola NBP w procesie integracji europejskiej, NBP, Warszawa 

http://portalwiedzy.onet.pl/124476,,,,europejski_system_walutowy,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/40942,,,,unia_europejska,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/74128,,,,traktat_z_maastricht,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/74128,,,,traktat_z_maastricht,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/124462,,,,euro,haslo.html
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OECD138, wraz z początkiem roku 1999 nastąpiło zniesienie ograniczeń w stosunku do 

banków zagranicznych w zakresie powoływania oddziałów139.  

 W okresie tym też występuje pierwsza odsłona bankowości elektronicznej na 

rynku polskim. Świadczenie usług przez Internet jako pierwszy zaoferował                    

w październiku 1998 roku Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi. W 1999 roku 

elektroniczny oddział tego banku w wyniku fuzji zostaje włączony do banku Pekao S.A. 

W 2000 roku uruchomiony został pierwszy bank wirtualny w Polsce – mBank, 

natomiast w 2001 roku dołączyły do niego dwie kolejne instytucje finansowe                

tj. Volkswagen Bank Direct, oraz Inteligo Financial Services, które od listopada 2002 

roku stało się własnością PKO BP. 

 

 

2.1.  Narodowy Bank Polski 

 

 Podstawowym celem działalności Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie 

stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną Strategią Polityki Pieniężnej po roku 

2003 przez Radę Polityki Pieniężnej, celem NBP jest stabilizacja poziomu inflacji na 

pułapie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1%140. 

 

Do głównych obszarów działalności Narodowego Banku Polskiego należą: 

 

• polityka pieniężna 

• działalność emisyjna 

• nadzór bankowy 

• działania na rzecz systemu płatniczego 

• zarządzanie rezerwami dewizowymi 

• działalność edukacyjna i informacyjna 

 
138 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and 

Development) – organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte 

i demokratyczne państwa. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej           

i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960. OECD zastąpiła Organizację Europejskiej 

Współpracy Gospodarczej (OEEC), powstałą w 16 kwietnia 1948 dla integrowania odbudowujących się 

ze zniszczeń wojennych gospodarek państw europejskich, korzystających z pomocy w ramach Planu 

Marshalla. 
139 Łoś-Nowak, T., 2004, Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota - mechanizmy działania – 

zasięg, Wyd. 4., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 364-365 
140 http://seoteka.pl/a1.php/1 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fuzja_(ekonomia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/MBank
http://pl.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Bank_Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligo_Financial_Services
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_mi%C4%99dzynarodowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Konwencja_Paryska&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Konwencja_Paryska&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1960
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Europejskiej_Wsp%C3%B3%C5%82pracy_Gospodarczej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Europejskiej_Wsp%C3%B3%C5%82pracy_Gospodarczej
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1948
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshalla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshalla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teresa_%C5%81o%C5%9B-Nowak
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• obsługa Skarbu Państwa 

 

Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność narodowego 

pieniądza, oraz opracowuje oraz realizuje strategię polityki pieniężnej. Dzięki 

zarządzaniu rezerwami dewizowymi utrzymuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa 

finansowego państwa. Poprzez emisję znaków pieniężnych zabezpiecza płynność 

obrotu gotówkowego. Ważnym celem Narodowego Banku Polskiego jest także dbałość 

o stabilność systemu finansowego. Poprzez realizację tego celu, Komisja Nadzoru 

Bankowego a także będący w strukturze NBP Generalny Inspektorat Nadzoru 

Bankowego pełnią nadzór nad sektorem bankowym, oraz zapewniają bezpieczeństwo 

środków powierzonych bankom przez klientów. Oprócz tego Narodowy Bank Polski 

podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, poprzez 

udostępnianie informacji na swojej stronie internetowej, oraz stronach pochodnych 

m.in. www.nbportal.pl141. 

W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa kluczową rolę. 

Pełni trzy podstawowe funkcje jako bank emisyjny. Narodowy Bank Polski ma 

wyłączne prawo do emisji znaków pieniężnych będących prawnym środkiem 

płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski określa wielkość tej emisji, a także 

moment wprowadzenia środków pieniężnych do obiegu, za którego płynność jest 

odpowiedzialny. Poza tym organizuje obieg pieniężny i reguluje wielkość pieniądza      

w tym obiegu.  

Narodowy Bank Polski pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne,      

które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytom zgromadzonym w bankach,          

a także zapewnienie  stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń 

pieniężnych, zarządza bieżącymi rozrachunkami międzybankowymi, oraz aktywnie 

uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym142.  

Narodowy Bank Polski jest także odpowiedzialny za stabilizację oraz 

bezpieczeństwo całego systemu bankowego. Pełniąc funkcję zarządczą nad innymi 

bankami, sprawuje kontrolę nad działalnością tych instytucji, a w szczególności nad 

przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów prawa bankowego. Poza tym Narodowy 

Bank Polski nadzoruje systemy płatności w Polsce. Prowadzi obsługę bankową budżetu 

państwa, prowadzi i realizuje zlecenia płatnicze na rachunkach bankowych rządu oraz 

 
141 http://seoteka.pl/a1.php/1 
142 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html 

http://www.nbportal.pl/
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centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych, a także 

państwowych jednostek budżetowych. 

Bank centralny jest odpowiedzialny za politykę pieniężną. Głównym celem tej 

polityki jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Od roku 1999 do realizacji polityki 

pieniężnej wykorzystuje się strategię bezpośredniego celu inflacyjnego. W jej ramach 

Rada Polityki Pieniężnej ustanawia cel inflacyjny, a następnie dostosowuje poziom 

podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego w taki sposób, żeby 

maksymalizować prawdopodobieństwo osiągnięcia założonego przez siebie celu.       

Od początku roku 2004 Narodowy Bank Polski realizuje cel inflacyjny na poziomie 

2,5%    z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1%143.  

Narodowy Bank Polski dba o stabilizację poziomu stóp procentowych spójnego 

z realizowanym celem inflacyjnym. Wysokość stopy rynku pieniężnego wpływa na 

wysokość oprocentowania kredytów i depozytów oferowanych przez banki komercyjne, 

a co z kolei przekłada się na rozmiary kredytu, wysokość popytu w gospodarce oraz 

wysokość stopy inflacji. Zestaw instrumentów polityki pieniężnej wykorzystywany 

przez Narodowy Bank Polski, pozwala na kształtowanie wysokości rynkowych stóp 

procentowych. W skład instrumentów wchodzą operacje otwartego rynku, rezerwy 

obowiązkowe a także operacje depozytowo-kredytowe.  

Operacje otwartego rynku są to transakcje dokonywane z bankami 

komercyjnymi z inicjatywy banku centralnego. W skład ich wchodzi warunkowa            

i bezwarunkowa sprzedaż lub kupno papierów wartościowych lub dewiz, oraz emisje 

własnych papierów dłużnych banku centralnego. Operacje te mają za zadanie 

równoważyć popyt i podaż środków utrzymywanych przez banki komercyjne w banku 

centralnym, dzięki czemu bank centralny wpływa na wysokość krótkoterminowych stóp 

procentowych na rynku międzybankowym144.  

Narodowy Bank Polski nakłada na banki komercyjne, obowiązek utrzymywania 

rezerwy obowiązkowej. Rezerwa ta ma za zadanie łagodzenie wpływu bieżących zmian 

płynności sektora bankowego na wysokość stopy procentowej na rynku 

międzybankowym. Służy także ograniczaniu zjawiska zwanego nadpłynnością banków. 

Rezerwa obowiązkowa jest częścią środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunkach bankowych oraz uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych i jest 

 
143 http://seoteka.pl/a1.php/3 
144 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_pieniezna.html 
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ona utrzymywana na rachunkach w banku centralnym. Wysokość stopy rezerwy 

obowiązkowej zostaje ustalona przez Radę Polityki Pieniężnej.  

W przypadku prowadzenia przez Narodowy Bank Polski podstawowych 

operacji otwartego rynku z siedmio dniowym terminem zapadalności, mogą mieć 

miejsce znaczne wahania. Żeby je złagodzić potrzebne są operacje kredytowo-

depozytowe, które są prowadzone z bankami komercyjnymi. Są to: kredyt lombardowy 

a także lokaty terminowe banków komercyjnych zawierane z Narodowym Bankiem 

Polskim145.  

Operacje kredytowo-depozytowe banku centralnego mają wpływ na wysokość 

stóp procentowych na rynku pieniężnym, gdzie ich górną granicę stanowi 

oprocentowanie kredytu lombardowego, natomiast dolną oprocentowanie depozytu       

w banku centralnym.  

Narodowy Bank Polski udziela bankom komercyjnym kredytu lombardowego 

pod zastaw skarbowych papierów wartościowych. Kredyt lombardowy umożliwia 

bankom komercyjnym pokrywanie krótkookresowych niedoborów płynności146.  

 

Udzielany jest na następujących zasadach: 

 

• zastawem są skarbowe papiery wartościowe, a wysokość kredytu 

lombardowego nie może przekroczyć 80% ich wartości nominalnej 

• termin spłaty kredytu lombardowego przypada w następnym dniu 

operacyjnym po dniu jego udzielenia 

• warunkiem udzielenia kredytu lombardowego jest wcześniejsza spłata 

kredytu zaciągniętego w przeszłości  

 

Narodowy Bank Polski proponuje też bankom komercyjnym możliwość 

złożenia jednodniowego depozytu. Depozyty takie są przyjmowane do końca dnia 

operacyjnego, a jego zwrot wraz z należnymi odsetkami ma miejsce w kolejnym dniu 

operacyjnym. Depozyty są oprocentowane wg zmiennej stopy ustalonej przez Radę 

Polityki Pieniężnej147. 

 
145 http://seoteka.pl/a1.php/3 
146 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html 
147 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html 



 57 

Począwszy od 12 kwietnia 2000 roku, kurs złotego jest kursem płynnym i nie 

podlega żadnym ograniczeniom. Narodowy Bank Polski nie stawia sobie za priorytet 

określenia z góry poziomu kursu złotego do innych walut świata. Wstępując w struktury 

Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się przystąpić do strefy euro. Z tego też powodu 

w przyszłości, polski złoty zostanie zastąpiony wspólną europejską walutą, a polityka 

pieniężna będzie kształtowana przez Europejski Bank Centralny. Jednym z warunków 

przystąpienia do strefy euro jest spełnienie kryterium stabilności kursu walutowego.      

Z tego powodu, w okresie poprzedzającym przyjęcie wspólnej waluty kurs złotego do 

euro zostanie usztywniony minimum na dwa lata. W tym czasie bank centralny będzie 

utrzymywał rynkowy kurs polskiego złotego wobec kursu euro, w przedziale 

dopuszczalnych wahań w stosunku do ustalonego kursu centralnego. 

Narodowy Bank Polski posiada wyłączne prawo do emitowania znaków 

pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Znaczy to, że jest jedyną instytucją uprawnioną 

do wprowadzania do obiegu pieniężnego złotych oraz groszy jako prawnych środków 

płatniczych na obszarze Polski. Znaki pieniężne mają ustawową moc zwalniania ze 

wszystkich zobowiązań i nikt nie może odmówić ich przyjęcia jako zapłaty148.  

Znakami pieniężnymi emitowanymi przez bank centralny są banknoty i monety. 

Monety emitowane są w dwóch grupach. Pierwszą tworzą stanowią monety 

powszechnego obiegu, a drugą grupę stanowią monety kolekcjonerskie, emitowane       

w niskich nakładach. Wprowadzenie nowego znaku pieniężnego odbywa się na 

podstawie zarządzenia prezesa Narodowego Banku Polskiego i jest ogłaszane                

w Monitorze Polskim.  

 

W zarządzeniu tym zostają ustalone następujące elementy:  

 

• termin wprowadzenia do obiegu 

• wielkość emisji 

• wzór i wartość nominalna znaków pieniężnych, a w przypadku monet 

także stop, próba oraz masa 

 

Do obowiązków banku centralnego należy także wycofywanie z obiegu 

poszczególnych znaków pieniężnych. Odbywa się ono na mocy zarządzenia prezesa 

 
148 http://seoteka.pl/a1.php/4 
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Narodowego Banku Polskiego, publikowanego w Monitorze Polskim, które to 

zarządzenie określa znak pieniężny, termin jego wycofania z obiegu a także zasady 

wymiany we wskazanych bankach.  

Narodowy Bank Polski ustala także zasady wymiany zużytych oraz 

uszkodzonych znaków pieniężnych, a także zasady zatrzymywania fałszywych znaków 

pieniężnych. Znaki zużyte oraz uszkodzone tracą moc prawnego środka płatniczego        

i należy je wymienić. Fałszywe znaki pieniężne należy natomiast niezwłocznie 

zatrzymywać bez prawa zwrotu ich równowartości. W memencie kiedy Polska przyjmie 

euro jako prawny środek płatniczy, emitentem banknotów będzie Europejski Bank 

Centralny, a Narodowy Bank Polski pozostanie emitentem monet149. 

Głównym zadaniem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa 

środków zgromadzonych w bankach komercyjnych, a także dbanie o stabilność sektora 

bankowego. Nadzór nad działalnością banków komercyjnych sprawuje Komisja 

Nadzoru Bankowego, a także jej organ wykonawczy tj. Generalny Inspektorat Nadzoru 

Bankowego. Cele oraz zadania GINB są realizowane za pomocą prowadzenia polityki 

nadzorczej, a także dzięki sprawowaniu nadzoru analitycznego i inspekcyjnego nad 

sektorem bankowym. W ramach prowadzonej polityki nadzorczej tworzone są regulacje 

prawne, których zadaniem jest zapewnienie stosowania przez banki komercyjne norm 

bezpiecznego funkcjonowania. Regulacje te skierowane są przede wszystkim do 

wysokości kapitału i płynności banków komercyjnych, jakości udzielanych kredytów     

i pożyczek, a także tworzenia odpowiednich rezerw.  

Wprowadzone obecnie regulacje są w pełni dostosowane do wymogów Unii 

Europejskiej. Permanentna analiza sektora bankowego w pełni zapewnia 

bezpieczeństwo całego systemu bankowego. W ramach analiz kompleksowych 

oceniane są sytuacja sektora bankowego, a także wpływ polityki pieniężnej, podatkowej 

i nadzorczej na cały sektor bankowy. Nadzór inspekcyjny sprawowany nad 

działalnością banków polega na analizie oraz ocenie ryzyka, a także na przestrzeganiu 

przez banki norm bezpiecznego funkcjonowania150.  

Po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej, weszły w życie przepisy 

normujące zasady podejmowania oraz prowadzenia działalności na terenie Polski 

instytucji kredytowych, które mają siedzibę w innych krajach Unii Europejskiej. 

Obowiązuje zasada jednej licencji, która oznacza że bank mający licencję wydaną        

 
149 http://seoteka.pl/a1.php/4 
150 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_pieniezna.html 
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w jednym z krajów Unii Europejskiej, może podjąć działalność na terenie wszystkich 

państw UE, po wcześniejszym zawiadomieniu kraju na którego terenie będzie 

znajdowała się jego placówka. 

Działania Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego 

polegają na organizowaniu rozliczeń pieniężnych w gospodarce, zarówno pomiędzy 

osobami fizycznymi jak i pomiędzy podmiotami gospodarczymi.  

 

Do najważniejszych działań należą: 

 

• organizowanie rozliczeń pieniężnych 

• działania regulacyjne 

• nadzór nad systemami płatności a także systemami rozrachunku 

papierów wartościowych 

 

Narodowy Bank Polski prowadzi system płatności SORBNET, który obejmuje 

rachunki bieżące banków. Dzięki niemu możliwy jest szybki i nieodwołalny 

rozrachunek transakcji dokonywanych na rynkach międzybankowych. W systemie 

SORBNET dokonuje się również rozrachunku zleceń płatniczych obsługiwanych przez 

pośredników rozliczeniowych, do których należą m.in. Krajowa Izba Rozliczeniowa 

oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych151. 

Narodowy Bank Polski przygotowuje także przepisy dotyczące rozliczeń 

pieniężnych oraz wydaje opinię dotyczącą przepisów tworzonych przez inne instytucje. 

Głównym celem nadzoru nad krajowymi systemami płatności jest zadbanie o ich 

sprawne i bezpieczne funkcjonowanie152. Bank Centralny wydaje pozwolenia na 

uruchamianie nowych systemów płatności, ocenia zasady działania poszczególnych 

systemów, prowadzi rejestr delegowany danym statystycznym, oraz wydaje zalecenia    

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które stwarzają ryzyko dla określonego 

systemu. NBP współpracuje także z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd              

w obszarach związanych z nadzorem nad systemami rozrachunku papierów 

wartościowych.  

W związku z wejściem Polski do struktur UE, NBP uruchomił nowy system 

SORBNET-EURO, służący do obsługi rachunków bieżących banków w euro. 

 
151 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/system_platniczy.html 
152 http://seoteka.pl/a1.php/4 
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Umożliwia on także obsługę płatności pomiędzy bankami polskimi i bankami z krajów 

Unii Europejskiej. SORBNET-EURO pozwala także na rozrachunek zleceń 

płatniczych, które są obsługiwane przez Krajową Izbę Rozliczeniową w nowym 

systemie obsługi płatności detalicznych w euro (EURO-ELIXIR)153. 

Narodowy Bank Polski zajmuję się także zarządzaniem rezerwami walutowymi, 

które zapewniają pełną wymienialność polskiego złotego. Pozwalają również na 

dokonywanie płatności wynikających z tytułu zobowiązań międzynarodowych państwa 

oraz wzmacniają wiarygodność finansową kraju. Rezerwy walutowe są utrzymywane   

w walutach obcych i złocie.  

 

Kryteria brane pod uwagę w przypadku inwestowaniu rezerw na 

międzynarodowych rynkach finansowych przez Narodowy Bank Polski to: 

 

• bezpieczeństwo inwestowanych środków 

• płynność rezerw 

• dochodowość rezerw przy nie przekraczaniu dopuszczalnego stopnia 

ryzyka 

 

Bank centralny inwestuje głównie w papiery wartościowe emitowane przez 

rządy państw oraz międzynarodowe instytucje finansowe, a także lokuje rezerwy           

w bankach. Uczestnictwo Narodowego Banku Polskiego w Europejskim Systemie 

Banków Centralnych, niesie za sobą konieczność wniesienia przez NBP stosownego 

wkładu do kapitału Europejskiego Banku Centralnego. Po wejściu Polski do struktur 

Unii Gospodarczej i Walutowej oraz przyjęciu euro, bank centralny wniesie wkład do 

rezerw dewizowych EBC. Narodowy Bank Polski będzie nadal zarządzał swoimi 

rezerwami, ale w odniesieniu do rezerw Europejskiego Banku Centralnego, będzie 

pełnił funkcję agenta i dokonywał transakcji na rzecz EBC oraz w jego imieniu154. 

Narodowy Bank Polski prowadzi również obsługę bankową budżetu państwa      

w obszarze określonym w ustawie o finansach publicznych. Bank Centralny prowadzi 

centralny rachunek bieżący budżetu państwa a także rachunki bieżące państwowych 

jednostek budżetowych, urzędów skarbowych oraz państwowych funduszy celowych.  

 
153 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/system_platniczy.html 
154 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/rezerwy_dewizowe.html 
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Od roku 2002 Narodowy Bank Polski wprowadza system bankowości 

elektronicznej, oraz prowadzi prace związane z przygotowaniem i wprowadzeniem 

Zintegrowanego Systemu Księgowego, którego zadaniem jest dostosowanie 

oprogramowania operacyjno-księgowego oraz ewidencyjno-zarządczego do wymagań 

współczesnej rachunkowości oraz zasad współpracy Narodowego Banku Polskiego        

z Europejskim Bankiem Centralnym. Od chwili przystąpienia Polski do struktur Unii 

Europejskiej, NBP prowadzi także rachunki bankowe przeznaczone do obsługi środków 

finansowych przekazywanych z funduszy UE a także środków przelewanych z tytułu 

składki członkowskiej Polski155.  

Współpraca Narodowego Banku Polskiego z Międzynarodowym Funduszem 

Walutowym skupia się na opracowywaniu stanowiska Polski w obszarze 

najważniejszych kwestii związanych z członkostwem w MFW. Bank centralny 

współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Finansów. Narodowy Bank Polski 

pokrywa ze środków własnych wydatki, które wiążą się z przynależnością Polski do tej 

instytucji. Bank centralny bierze udział w corocznych przeglądach stanu gospodarki, 

które są dokonywane przez ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 

Efektem tych prac są raporty oraz prognozy dotyczące rozwoju polskiej gospodarki. 

NBP współpracuje również z MFW w zakresie programów oceny kondycji sektora 

finansowego oraz rozszerzania międzynarodowych standardów statystycznych.  

We władzach Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 

Polskę reprezentuje prezes NBP. Narodowy Bank Polski przedstawia stanowisko Polski 

w kwestii najważniejszych problemów omawianych przez BŚ i EBOR. Ponadto 

przedstawiciele NBP uczestniczą w dorocznych spotkaniach grupy Banku Światowego 

a także w obradach   EBOR-u156.  

Bank centralny obsługuje zobowiązania oraz należności zagraniczne Skarbu 

Państwa względem międzynarodowych instytucji finansowych. Jest także 

akcjonariuszem Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, który odgrywa 

istotną rolę w organizowaniu współpracy banków centralnych . NBP współpracuje        

z BRM w obszarze nowych instrumentów finansowych, a także w zakresie oferty 

depozytowej BRM.  

Wraz z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w UE, NBP stał się częścią 

Europejskiego Systemu Banków Centralnych, dlatego też rozpoczął współpracę             

 
155 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/mif.html 
156 http://seoteka.pl/a1.php/5 
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z Europejskim Bankiem Centralnym oraz innymi bankami centralnymi krajów Unii 

Europejskiej. Prezes NBP bierze udział w pracach Rady Ogólnej EBC, która obok Rady 

Zarządzającej oraz Zarządu, jest jednym z trzech organów decyzyjnych EBC. Natomiast 

eksperci NBP biorą udział w pracach komitetów a także grup roboczych ESBC, które 

zajmują się przygotowaniem stanowiska merytorycznego w kwestiach dotyczących 

działalności ESBC157.  

Udział w pracach z EBC polega również na kontaktowaniu się ekspertów      

NBP i EBC, konsultowaniu projektów aktów prawnych,                                  

tłumaczeniu opracowań analitycznych i regulacji prawnych a także na organizowaniu 

różnych form szkoleń. Narodowy Bank Polski przekazuje Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu dane statystyczne w obszarze finansów i bankowości,  które to 

umożliwiają ocenę sytuacji gospodarczej w skali Unii Europejskiej. 

 

Główne zadania statystyczne NBP polegają na gromadzeniu, przetwarzaniu oraz 

bieżącej analizie danych dotyczących158:  

 

• bilansu płatniczego 

• zadłużenia zagranicznego 

• międzynarodowej pozycji inwestycyjnej 

• informacji zawartej w bilansach banków wykorzystywanych                    

w prowadzeniu polityki pieniężnej oraz nadzorze nad bankami 

• sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w tym koniunktury gospodarczej  

i mechanizmów transmisji polityki pieniężnej 

• kwartalnych rachunków finansowych 

• parabankowych instytucji finansowych 

• emisji papierów wartościowych 

 

Informacje po opracowaniu zostają przekazywane są organizacji 

międzynarodowych: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i Bank Rozrachunków 

Międzynarodowych.  

 
157 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/mif.html 
158 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/dzialalnosc_statystyczna.html 



 63 

Najintensywniejsza jest współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym,           

z powodu uczestnictwa Narodowego Banku Polskiego w Europejskim Systemie 

Banków Centralnych. Głównym zadaniem w tym obszarze jest pełne dostosowanie 

opracowywanej statystyki do wymogów Unii Europejskiej. 

Działalność analityczna i badawcza NBP, służy głównie w celu prowadzeniu 

polityki pieniężnej. Jednym z kluczowych obszarów badań są modelowe studia 

mechanizmu transmisji polityki pieniężnej a także modelowanie i prognozowanie  

wysokości inflacji. Polityka pieniężna wymaga przede wszystkim wnikliwego badania 

konkurencyjności gospodarki, bilansu płatniczego, zmian w strukturze gospodarki oraz 

jak te zmiany na procesy inflacyjne i rynek pracy. Kluczowym elementem badań są 

dane dotyczące gospodarstw domowych oraz popytu konsumpcyjnego. Badania 

obejmują także sytuację sektora finansów publicznych i relacje między polityką 

pieniężną i fiskalną. 

Obszar prac analityczno-badawczych obejmuje również polski system 

finansowy, który tworzony jest przez instytucje i rynki finansowe, a także regulacje 

prawne, które określają zasady ich funkcjonowania i powiązań jakie występują między 

nimi. Badane są również potencjalne zagrożenia stabilności systemu finansowego          

i skutek jaki mogą wywołać. Istotnym przedmiotem badań jest wzajemna relacja 

między sytuacją instytucji finansowych a polityką pieniężną prowadzoną przez 

Narodowy Bank Polski. Analizie podlegają oczekiwania rynków finansowych wobec 

polityki stóp procentowych kształtowanych przez NBP oraz politykę kursu walutowego. 

Wyniki tych badań Narodowy Bank Polski, wykorzystuje do tworzenia systemu 

wczesnego ostrzegania przed sytuacjami, które mogą spowodować zachwianie 

stabilnością systemu finansowego oraz całej gospodarki159. 

 

 

2.2.  Bankowość komercyjna 

 

Polski system bankowy opiera się na funkcjonowaniu Narodowego Banku 

Polskiego, jako banku centralnego, a także banków komercyjnych, których podstawą 

funkcjonowania jest zysk ich właścicieli. Banki komercyjne nie posiadają wszystkich 

uprawnień, które posiada Narodowy Bank Polski i dlatego na przykład nie mogą one 

 
159 http://nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/dzialalnosc_statystyczna.html 
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emitować banknotów oraz monet. Jednakże ich obecność na rynku jest bardzo istotna, 

ponieważ przeciwdziała monopolowi na rynku bankowym, który to jest niezgodny         

z zasadami gospodarki rynkowej oraz ustroju kapitalistycznego. Bankowość 

komercyjna stanowi podstawę polskiego systemu bankowego, a banki komercyjne 

udzielają aż 94% kredytów oraz gromadzą depozyty.  

Głównym celem działania banków komercyjnych jest przede wszystkim 

uzyskiwanie przez nie zysku z działalności operacyjnej. Banki komercyjne działają       

w formie spółek akcyjnych (czasami się zdarza funkcjonowanie w ramach spółek          

z ograniczoną odpowiedzialnością)160.  

Przychody uzyskane z działalności bankowej mogą występować w dwóch 

rodzajach. Są to przychody bezpośrednie oraz przychody pośrednie. Zysk bezpośredni 

jest wyrażony w uzyskiwaniu dochodu z przeprowadzanych przez bank operacji 

finansowych. Uzyskiwane w taki sposób pieniądze, bank przeznacza na rozwój swojej 

działalności otwierając na przykład nowe oddziały. Inwestycja w poszerzanie 

działalności bankowej, związana jest ze wzrostem wartości banku, co przekłada się na 

wzrost wartości akcji. To rozwiązanie jest najlepsze dla organów właścicielskich banku, 

które bezpośrednio korzystają ze wzrostu wartości instytucji finansowej i jego akcji.  

Zysk osiągany z zysku bezpośredniego, jest najważniejszym rodzajem zysku, 

który jest uzyskiwanym z działalności bankowej, i jest on charakterystyczny dla 

systemów bankowych państw europejskich. Charakterystyczne jest także to, że jest to 

zysk długoterminowy. Dla banków komercyjnych ważna jest rozpoznawalność marki, 

dlatego żeby przekonać do siebie inwestorów muszą generować zysk brutto, który 

świadczy o dobrej kondycji finansowej banku. 

Zyski bezpośrednie generowane przez banki komercyjne uzyskiwane są              

z przeprowadzanych przez bank operacji finansowych. Są one głównym                          

i najistotniejszym źródłem dochodu dla właścicieli banku oraz ich akcjonariuszy. Zyski 

bezpośrednie mogą być dzielone w formie dywidendy z uzyskanego zysku netto. Mogą 

również zostać trwale włączane do kapitałów własnych, na które składają się kapitał 

własny oraz fundusze rezerwowe. Większość banków funkcjonuje w taki sposób, że 

30% uzyskanego zysku bezpośredniego netto jest wypłacana akcjonariuszom w formie 

dywidendy, a pozostałe 70% zysku bezpośredniego netto pozostaje w banku w celu 

dalszego inwestowania i jego rozwoju. Innym rodzajem zysku są zyski pośrednie, które 

 
160 http://studenci.wwshe.edu.pl/wyklady/gotowce/bankowosc_1.doc 
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nie są wynikiem działalności wynikającej z operacji gotówkowych jakie przeprowadza 

bank. Są one uzyskiwane z działalności będącej działalnością dodatkową. Dzieje się tak 

w przypadku, gdy bank zajmuje się na przykład działalnością samochodową (np. 

Volkswagen Bank Polska, Toyota Bank, itp.). Głównym zadaniem tego rodzaju banków 

jest przede wszystkim udzielanie kredytów na zakup samochodów. Jest to korzystna 

sytuacja zarówno dla banku, który zarabia na odsetkach od kredytu na zakup auta,          

a koncern samochodowy na sprzedaży produkowanych samochodów161. 

W Polsce funkcjonuje wiele banków komercyjnych. Każdy z nich ma się dobrze 

i znajduje swoją niszę do funkcjonowania i rozwijania się. W początkowej fazie ilość 

banków wynosiła zaledwie cztery, natomiast późnej wraz z wejściem liberalnych 

przepisów prawa dotyczących kapitałów zakładowych obowiązujących dla nowo 

powstających banków, liczba ta powiększyła się i osiągnęła stan 85 banków 

komercyjnych. Liczba ta zaczęła jednak się zmniejszać, co związane było                       

z późniejszym zaostrzeniem polityki dotyczącej nowo powstających banków. Wiele 

banków komercyjnych w Polsce nie jest wystarczająco silnych fundamentów, dlatego 

następuję proces naturalnej konsolidacji przez instytucje silniejsze.  

Upadek banków mniejszych nie zawsze wynika z tego, że nie przynoszą one 

satysfakcjonujących zysków dla właścicieli i akcjonariuszy. Często związane jest to       

z faktem złego sposobu zarządzania przez kadrę zarządczą, oraz chęcią szybkiego 

uzyskania  zysku przez organ właścicielski, który nie bierze pod uwagę sytuacji 

rynkowej. W związku z tym można usłyszeć poglądy głoszone przez „ekspertów”, 

którzy są zwolennikami utworzenia na rynku kilku najsilniejszych instytucji. Trzeba 

mieć jednak na uwadze, że spowoduje to niekorzystną sytuację dla potencjalnych 

odbiorców usług bankowych (brak dużej konkurencji może spowodować wzrost opłat 

za usługi bankowe), a także trzeba spojrzeć na sytuację na lepiej rozwiniętym rynku 

europejskim, gdzie ilość banków komercyjnych jest zdecydowanie większa niż              

w Polsce, co zdecydowanie lepiej wpływa na jakość oraz cenę usług bankowych162. 

Banki komercyjne w Polsce zróżnicowane są pod względem wielkości, która 

wyrażona jest nie tylko za pomocą sumy aktywów i kapitałów zakładowych, ale 

również za pomocą  wielkości dotyczącej zatrudnianych pracowników, liczby 

oddziałów oraz filii. Różnice pomiędzy największym a najmniejszym bankiem w Polsce 

są bardzo wielkie i dotyczą każdego ze wspomnianych kryteriów.  

 
161 http://knf.gov.pl/Images/Banki_2010_tcm75-26414.pdf 
162 http://wib.org.pl/container/wydawnictwa/sklad_all_ok_1_wib2.pdf 
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Obecnie największym bankiem komercyjnym jest bank Polska Kasa 

Oszczędności Bank Państwowy. Jego suma bilansowa na koniec III kwartału 2012 roku 

wynosiła ponad 190 miliardów PLN. W przypadku liczby oddziałów prowadzącym jest 

również PKO BP, który posiada około 1200 placówek. Największe banki komercyjne 

zatrudniają w granicach 40 000 osób. W przypadku najmniejszych banków liczba 

zatrudnionych szacowana jest na kilkadziesiąt osób.  

W zależności od uzyskiwanych sum bilansowych, za duże bank uważa się takie, 

których suma bilansowa wynosi pomiędzy 15 a 50 miliardów PLN. Banki uznane za 

banki o średniej wielkości posiadają sumę bilansową w wysokości między 1 a 10 

miliardów PLN. Najmniejsze banki komercyjne, które funkcjonują na rynku posiadają 

sumę bilansową wynoszącą mniej niż 600 milionów PLN. Bez względu na wielkość, 

wszystkie banki komercyjne prowadzą ten sam rodzaj działalności opartej na tych 

samych zasadach i przepisach prawa. Wielkość kapitału zakładowego, wysokość 

aktywów a także ilość placówek, pozostawia znaczący wpływ na sposób osiągania 

zysku przez bank163. 

W XIX wieku wytworzył się podział na dwa rodzaje banków: banki 

inwestycyjne oraz banki detaliczne, z których to każdy miał ograniczoną oraz ściśle 

określoną działalność sankcjonowaną odpowiednimi przepisami prawa. Banki 

inwestycyjne nie zawsze oraz nie we wszystkich krajach nazywane były w ten sposób. 

Najważniejsze jednak jest to, że podział banków odbywał się według prawnie 

usankcjonowanych przepisów prawa, a oznacza to, że bank detaliczny nie mógł 

wykonywać operacji zarezerwowanych dla banków inwestycyjnych i odwrotnie164.  

W danym kraju mogły również funkcjonować inne rodzaje banków, zajmujące 

się jeszcze innym rodzajem działalności. Charakterystyka działania banków 

detalicznych opierała się na tym, że były one ukierunkowane na klienta masowego. 

Banki detaliczne zwane także bankami depozytowymi, przyjmowały depozyty od 

swoich klientów. Mogły także udzielać kredytów, ale tylko na krótki okres czasu, który 

wynosił mniej niż jeden rok. W przypadku kredytów udzielanych na dłuższy okres 

czasu były one ograniczone prawnie. Wpływy przez banki detaliczne były inwestowane 

na krótki okres czasu lub bezterminowo na rachunku bieżącym. W ten sposób zostało 

zminimalizowane ryzyko bankowe, jednak pojawiał się inny problem. Polegał on na 

 
163 http://knf.gov.pl/Images/RAPORT_2011_tcm75-31319.pdf 
164 http://mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C14A5DE8-7236-4770-A72D-

44D7A0454F93/31029/raportostaniegospodarki.pdf 
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tym, że zapotrzebowanie gospodarki na kredyty udzielane przez banki detaliczne było 

ograniczone. Inwestycje takie bowiem charakteryzują się potrzebą udzielenia kredytu 

długoterminowego. 

Podział banków dokonany w XIX wieku, definiował dwa rodzaje banków: banki 

detaliczne oraz banki inwestycyjne. Każdy z tych rodzajów banków miał określony 

podział zadań i praktycznie nie mógł pełnić innych funkcji niż te, które były przypisane 

mu przez przepisy prawa. Inwestycje oraz depozyty składane do banków detalicznych, 

przyczyniały się do powstawania nadwyżek finansowych, które lokowane były              

w bankach inwestycyjnych. Banki inwestycyjne różniły się od detalicznych tym, że 

mogły udzielać kredytów długoterminowych oraz przyjmować depozytów  tylko             

i wyłącznie na okres czasu dłuższy niż jeden rok. W przeciwieństwie do problemu, 

który powstawał w związku z nadwyżkami znajdującymi się w bankach detalicznych, 

depozytów które przyjmowane były wyłącznie na dłuższy okres czasu było zbyt mało. 

Dlatego banki inwestycyjne przyjmowały lokaty od banków detalicznych,                     

co spowodowało wyrównywany niedobór na rynku.  

Podział banków powodował, że ograniczeniu ulegało ryzyko bankowe. 

Zwiększały się jednak koszty, które w związku z tą formą działalności ponosiły banki. 

Podział banków na dwa rodzaje, z których każdy spełniał zasadniczo inne funkcje, był 

bardzo rygorystycznie przestrzegany aż do czasów I wojny światowej165. 

Według prawa oraz praktyki banki obecnie funkcjonujące w polskim systemie 

bankowym, można podzielić na dwie kategorie: banki wyspecjalizowane oraz banki 

uniwersalne. Banki uniwersalne specjalizują się w ogóle czynności bankowych, a co za 

tym idzie we wszelkiego rodzaju operacjach gotówkowych i finansowych. W Polsce 

prawie wszystkie banki uznawane są za banki komercyjne, dlatego że posiadają cały 

wachlarz usług bankowych w swojej ofercie. Działalność banków wyspecjalizowanych 

ograniczona jest tylko i wyłącznie do określonego pola działania, natomiast w zamian 

za to uzyskują one przywileje jakich nie posiadają inne banki.  

Do banków wyspecjalizowanych należą przykładowo banki hipoteczne. 

Możliwości działania takich banków zostały bardzo poważnie ograniczone. Oznacza to, 

że nie mogą one prowadzić większości operacji wykonywanych przez inne banki. Mogą 

natomiast zajmować się emisją listów zastawnych tj. papierów wartościowych 

dłużnych, które są zabezpieczone hipoteką. Oprócz tego banki wyspecjalizowane 

 
165 http://nbp.pl/publikacje/integracja_monetarna/raporty.pdf 
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koncentrują swoją działalność na czynnościach związanych z udzielaniem kredytów 

pod zastaw hipoteczny. W celu zmniejszenia ryzyka kredytowego, banki te posiadają 

przywilej gwarancji pierwszeństwa w postępowaniu hipotecznym. Możliwość emisji 

listów zastawnych pozwala tym bankom na tanie pozyskanie znacznych środków 

finansowych, dzięki którym mogą zwiększać swoje zaangażowanie w prowadzone 

przez siebie projekty. 

Banki można podzielić pod według kryterium struktury własności oraz kapitału. 

Po reformach transformacyjnych w Polsce, większość banków to banki komercyjne. 

Banki te z kolei można podzielić na banki prywatne, które funkcjonują jako spółki 

handlowe zgodnie z zasadami wyznaczanymi przez kodeks spółek handlowych, oraz na 

banki państwowe.  

Jeżeli dana jednostka należy do skarbu pastwa, jest zarządzana w swoisty sposób 

i podlega ona bezpośredniej kontroli rządu to jest to bank państwowy. Bank państwowy 

realizuje działania określone przez rząd. W systemie bankowym funkcjonuje w chwili 

obecnej tylko jeden taki bank, który spełnia funkcje banku państwowego i jest nim 

Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to bank o silnie rozbudowanej strukturze i zajmuje 

się przede wszystkim obsługą całego systemu kredytów udzielanych na preferencyjnych 

zasadach166.  

Pozostałe banki wchodzące w skład systemu bankowego w Polsce, to banki 

będące spółkami akcyjnymi, które podlegają takim samym prawom, którymi objęte są 

wszystkie przedsiębiorstwa prywatne. Nie zawsze jest jednak tak, że są one                   

w posiadaniu tylko i wyłącznie osób prywatnych. W niektórych większość kapitału jest 

w rękach skarbu państwa, różnego rodzaju przedsiębiorstw, oraz agencji i funduszy 

rządowych167. 

Wszystkie banki komercyjne, które działają w polskim systemie bankowym są 

bankami polskimi, co oznacza że są zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

i podlegają polskiemu nadzorowi bankowemu. W większości banków jest to 

uwypuklone w nazwie banku, gdzie przeważnie do nazwy banku dodawane jest słowo 

Polska (np. DZ Bank Polska S.A.). W przypadku jednak od ujęcia kryterium podziału 

 
166 Kołodko, G. (red.), 1991, Polityka Finansowa. Stabilizacja. Transformacja, Instytut Finansów, 

Warszawa, s. 175-177 
167 Balcerowicz, E., Kozłowski, E., Łaszek, J., 2004, Deregulacja rynku produktów, usług i 

nieruchomości, CASE, Warszawa, s. 55-57  
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może okazać się, że banki działające na terytorium Polski nie są bankami polskimi lub 

zagranicznymi, natomiast kraj pochodzenia ich właścicieli jest kluczową kwestią.  

Kryterium podziału może przebiegać według kryterium pochodzenia właścicieli 

banku. Na początku lat 90-tych przeprowadzana prywatyzacja banków przebiegała 

bardzo szybko z uwagi na to, że kontrolę nad bankami mogli przejmować właściciele 

zagraniczni. Akcje sprzedawane na polskim rynku były ograniczone ilościowo. 

Poszukiwano natomiast jednego, silnego i godnego zaufania partnera zagranicznego, 

któremu sprzedawano cały pakiet i który znacznie powiększał swój udział w kapitale. 

W rezultacie spowodowało to sytuację, że większość średnich i dużych banków             

w Polsce została przejęta przez inwestorów zagranicznych. Na początku był to proces 

bardzo korzystny, lecz dopiero z czasem zaczęły pojawiać się negatywne skutki tego 

działania. 

Udział aktywów banków z przewagą kapitału zagranicznego w aktywach całego 

sektora bankowego osiągnął na początku XX wieku około 70% i od tamtego okresu jest 

stabilny. W roku 2003 w Polsce inwestorzy zagraniczni kontrolowali 47 banków 

komercyjnych, których łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił 67,8%. 

Banki z przewagą kapitału zagranicznego zgromadziły w roku 2003 ponad 62% 

depozytów podmiotów nie finansowych, oraz udzieliły prawie 70% kredytów netto. 

Udział banków kontrolowanych przez kapitał zagraniczny w aktywach banków 

komercyjnych w Polsce, był znacznie wyższy niż w większości krajów Unii 

Europejskiej168. 

 

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności oraz grupę głównych klientów, 

banki komercyjne w Polsce można podzielić na:  

• banki uniwersalne 

• banki detaliczne 

• banki korporacyjne  

• banki specjalizujące się w obsłudze różnych segmentów rynku (np. banki 

hipoteczne, samochodowe, itp.).  

 

 
168 http://bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/034.pdf 
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W ostatnim okresie najbardziej dynamicznie rozwijał się segment bankowości 

detalicznej. W ten rodzaj działalność coraz mocniej angażują się te banki, które             

w przeszłości były zorientowane głównie na obsługę klientów instytucjonalnych. 

W działalności banków hipotecznych, zabezpieczeniem tego rodzaju banku 

podczas udzielania kredytów jest obciążenie hipoteki. Dodatkowe instrumenty 

charakterystyczne dla tych instytucji to listy zastawne. Listy zastawne są papierami 

wartościowymi, których podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego 

zabezpieczone hipotekami. Bank hipoteczny zobowiązuje się w emitowanych przez 

siebie listach do wypełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Te przyrzeczone 

świadczenia pieniężne polegają na wypłacie odsetek, a także wykupie listów 

zastawnych w określonym wcześniej terminie oraz na określonych wcześniej 

warunkach emisji. Emitowane listy zastawne są potem zbywane na rynku papierów 

wartościowych. Na skutek tego w banku pojawia się kapitał, który przeznaczany jest do 

udzielenie dalszych kredytów oraz emisji kolejnych listów zastawnych. Odbiorcą listów 

zastawnych są fundusze inwestycyjne a także inwestorzy, którzy poszukują trwałej oraz 

pewnej lokaty kapitału. 

Rola banków hipotecznych w finansowaniu nieruchomości na rynku polskim 

jest niewielka, ale systematycznie ulega wzrostowi. Udział banków hipotecznych          

w rynku kredytów hipotecznych na nieruchomości w roku 2002 wyniósł zaledwie 03%.  

Na początku XXI wieku najważniejszymi kategoriami o łącznym udziale w kredytach 

dla podmiotów gospodarczych wynoszącym blisko 60%, były kredyty operacyjne oraz 

inwestycyjne. W obu tych przypadkach, kategorie te miały podobne udziały wynoszące 

około 30%169. 

 

Głównymi kategoriami kredytów dla podmiotów gospodarczych były:  

• kredyty w rachunku bieżącym – wartość zobowiązań płatniczych 

pokrytych przez bank zgodnie z umową i dyspozycjami kredytobiorcy 

• kredyty eksportowe – kredyty na finansowanie eksportu tj. na realizację 

kontraktów eksportowych na dostawy towarów lub świadczenie usług dla krajowego 

dostawcy, oraz kredyty dla zagranicznego nabywcy udzielane w celu finansowania 

 
169 Raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2007, Ocena postępów Polski w zakresie spójności z 

Unią Europejską, MRR, Warszawa 
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umowy eksportowej. Obejmują one również kredyty dla krajowego dostawcy na 

refinansowanie udzielonych przez niego kredytów na rzecz zagranicznego nabywcy 

• kredyty operacyjne tj. kredyty na finansowanie podstawowej działalności 

firmy, służące finansowaniu należności wobec dostawców w dniu ich płatności, wypłat 

wynagrodzeń, kosztów bieżących, odsetek a także rat kapitałowych od pożyczek 

terminowych 

• kredyty na inwestycje tj. kredyty na finansowanie nowych oraz 

powiększenie istniejących zdolności wytwórczych kredytobiorcy a także inne 

przedsięwzięcia o charakterze inwestycji wspólnych i towarzyszących, udzielone na 

finansowanie przedsięwzięć zmierzających do odtworzenia, modernizacji oraz 

zwiększenia majątku trwałego z wyłączeniem kredytów na nieruchomości 

(wykazywanych odrębnie) 

• kredyty na nieruchomości mieszkaniowe czyli kredyty udzielane na 

budowę, adaptację, remonty oraz modernizację budynków mieszkalnych, a także 

nabycie działki budowlanej. 

• kredyty na nieruchomości pozostałe czyli kredyty na nabycie, budowę 

oraz przebudowę budynku, na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania 

gruntu pod budowę nieruchomości. 

• kredyty hipoteczne tj. kredyty, których zabezpieczeniem jest 

ustanowiona wcześniej hipoteka 

 

Po roku 2000 wśród wszystkich kategorii kredytów dla gospodarstw domowych, 

najdynamiczniej dynamicznie rozwijały się kredyty na zakup nieruchomości. W efekcie 

czego udział kredytów na zakup nieruchomości w ogólnej sumie kredytów dla 

gospodarstw domowych zwiększył się z 17 do 31% na koniec roku 2003.  

Lata 2002 i 2003 to zmiana oferty bankowej, która to wiązała się                          

z dostosowywaniem strategii marketingowej do zmieniającego się otoczenia 

gospodarczego, a także do zwiększenia przychodów dzięki poszerzaniu bazy klientów 

oraz sprzedaży nowych produktów bankowych170.  

 

Banki swoją ofertę kierowały do nowych segmentów rynku: 

 
170 Raport Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, 5 lat polski w Unii Europejskiej, Urząd 

Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 
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• segment ludzi młodych (kredyty mieszkaniowe) 

• segment nastolatków i emerytów (specjalne konta bankowe) 

• segment małych i średnich przedsiębiorstw (pakiety usług)  

 

Pomimo nowej segmentacji rynku, banki skoncentrowały się także na obsłudze 

najbardziej zamożnych grup klientów dedykując im promocyjną ofertę kart 

kredytowych, oraz rozwijając bankowość prywatną.  

Polityka marketingowa sektora finansowego opata była na wyodrębnianiu 

względnie jednorodnych grup klientów oraz określaniu dla każdej z tych grup 

specyficznej oferty produktowej. Banki unowocześniały także swoją ofertę dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych technologii, zwłaszcza w obszarze bankowości 

internetowej. 

W obszarze rozwoju usług finansujących dla ludności, największa dynamiką 

charakteryzowały się kredyty mieszkaniowe, których wzrost 2002 i 2003 był 

wyjątkowo wysoki. Spowodowane to było przede wszystkim spadkiem oprocentowania 

kredytów mieszkaniowych, a także wzrostem popytu na mieszkania spowodowanym 

m.in. obawami przed skutkami zmian podatkowych tj. podwyższeniem stawek VAT z 7 

do 22%, oraz wzrostem cen nieruchomości po wejściu Polski do struktur Unii 

Europejskiej171. 

Obok obniżki wysokości oprocentowania kredytów udzielanych w złotych i w 

walutach obcych, banki stosowały także inne formy zachęcania klientów do zaciągania 

kredytów na zakup nieruchomości. W ramach oferty promocyjnej, banki oferowały 

niższe oprocentowanie w początkowym okresie kredytowania (przeważnie był to 

pierwszy rok), karencję w spłacie kapitału sięgającą dwóch lat, a także przerwę             

w spłacie kapitału w przypadku wystąpienia trudności finansowych u kredytobiorcy.  

Promocje polegały także na braku opłaty związanej z rozpatrzeniem wniosku       

i braku prowizji za udzielenie kredytu, braku opłaty związanej z przewalutowaniem 

kredytu, oraz braku opłaty związanej z wcześniejszą spłatę kredytu. Banki znacząco 

przyspieszyły proces podejmowania decyzji kredytowej, a także znacznie wydłużyły 

maksymalny okres spłaty kredytu.  

Banki wprowadziły także uproszczone systemy rozliczeń kredytów.                   

W przypadku kredytów na budowę domu nie były wymagane faktury, lecz wystarczyły 

 
171 Raport Warszawskiego Instytutu Bankowości, 2011, Banki 2010, WIB, Warszawa 
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zdjęcia wykonanych prac. Inne rozwiązanie to możliwość skredytowania prowizji za 

udzielenie kredytu, a także brak opłaty związanej z wyceną nieruchomości. W ramach 

umowy kredytowej banki dołączały pakiety ubezpieczeń (ubezpieczenie od ryzyka 

utraty pracy przez kredytobiorcę, ubezpieczenie od nagłych zdarzeń losowych, itp.). 

Znaczącym zainteresowaniem klientów cieszył się także kredyt konsolidacyjny 

zabezpieczony hipoteką, który był przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny umożliwiał zgromadzenie w jednym banku 

wszystkich dotychczasowo zaciągniętych zobowiązań kredytowych klienta. Przy 

pomocy oprocentowania, które było zdecydowanie mniejsze niż oprocentowanie 

dotychczasowych zobowiązań, raty kredytu konsolidacyjnego były znacznie niższe od 

sumy rat płaconych wcześniej innym bankom172. 

Obok kredytów konsolidacyjnych, ważną formą kredytowania stanowiły ratalne 

kredyty samochodowe. 

 

Banki starały się przyciągnąć nowych klientów dzięki:  

• skracaniu czasu oczekiwania na kredyt 

• wydłużenia okresu spłaty 

• uproszczeniu procedury przyznawania kredytu samochodowego 

• wliczaniu prowizji oraz ubezpieczenia do kwoty kredytu 

• rezygnacji z wymogu wniesienia wkładu własnego 

 

Wraz z rozwojem rynku usług bankowych na rynku polskim, oraz wzrostem 

zamożności najbogatszej części społeczeństwa, część banków zwiększyła 

zainteresowanie segmentem bankowości prywatnej tzw. private banking. Żeby 

wyodrębnić grupę najzamożniejszych klientów, banki stosowały kryterium posiadane 

aktywów płynnych na poziomie od 100 000 do 500 000 PLN, ewentualnie wysokość 

miesięcznych dochodów netto powyżej 10 000 PLN. Progi te, były wielokrotnie 

mniejsze niż progi stosowane w krajach Europy Zachodniej, gdzie wynosiły one około 

1 000 000 EURO. Banki brały jednak pod uwagę niższy poziom dochodów, potencjał 

wzrostu zamożności klienta w przyszłości, a także prestiż klienta w środowisku 

zawodowym. Klienci segmentu private banking mieli do dyspozycji więcej produktów 

 
172 http://mainelawquestions.com/?tag=pozabankowe 
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finansowych powiązanych z rynkiem walutowym, kapitałowym, a także z rynkiem 

produktów strukturyzowanych, powiązanych z ceną surowców oraz walut173.  

Strategia sektora bankowego w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw 

opierała się na pogłębionej segmentacji klientów z ww. grupy. Większość banków 

oddzieliła segment firm małych od średnich, często traktując tych drugich jako klientów 

korporacyjnych, a małe firmy zaliczając do segmentu detalicznego. Podstawowym 

kryterium segmentacji była wielkość rocznych obrotów firmy. Część banków 

wprowadziła segmentację kilkupoziomową, stosując dodatkowy podział wewnątrz grup 

małych oraz średnich firm. Dla każdego z tych poziomów bank przygotował specjalne 

oferty produktowe, które różniły się ceną oraz zakresem oferowanych usług. Pakiety 

zawierały standardowe produkty w skład których wchodziły: rachunek bieżący, lokaty 

bankowe, karty kredytowe, limit debetowy, dostęp do rachunku bankowego za pomocą 

telefonicznego centrum obsługi klienta, lub za pomocą Internetu. Pakiety mogły zostać 

uzupełnione o inne produkty w postaci rachunku pomocniczego, a także przelewy 

zagraniczne.  

Mając na uwadze szczególne potrzeby klientów, banki na bieżąco uzupełniały 

ofertę produktową wzbogacając swoje usługi o: produkty ubezpieczeniowe, leasing, 

faktoring, możliwość inwestowania na rynku kapitałowym oraz udzielanie gwarancji 

bankowych. Oprócz standardowych pakietów wiele banków oferowało najbardziej 

rentownym klientom, indywidualne usługi doradcze w postaci usług inwestycyjnych, 

oraz  podatkowych174. 

Część z banków wprowadziła udogodnienia przy udzielaniu kredytów na 

bieżącą działalność oraz inwestycje. W ofercie dla klientów firmowych znalazły się 

kredyty preferencyjne dofinansowywane z różnego rodzaju funduszy pomocowych. 

Instytucje udzielające subsydiów kredytowych to Komisja Europejska, Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju a także Europejski Bank Inwestycyjny. Do zalet kredytów tego 

rodzaju należało atrakcyjne oprocentowanie, długi okres kredytowania oraz 

dofinansowanie części kosztów inwestycji lub odsetek. 

 

Korzystanie z usług bankowych możliwe było dzięki bankomatom. Za ich  

pośrednictwem klient mógł mieć dostęp do różnych usług bankowych:  

• wpłaty na rachunek i wypłaty z rachunku 

 
173 Raport Warszawskiego Instytutu Bankowości, 2011, Banki 2010, WIB, Warszawa 
174 http://kredytgo.pl/t/finansowe 



 75 

• zakładanie lokat 

• sprawdzanie salda 

• oglądanie historii konta. 

 

W roku 2003 na rynku usług bankowych pojawiła się innowacja w postaci 

dystrybucji produktów bankowych przez sieć tzw. kiosków, rozlokowanych w galeriach 

i centrach handlowych. Debiutujący na rynku Euro Bank opracował koncepcję kiosku 

bankowego, czyli tzw. punktu obsługi klienta w postaci stoiska zlokalizowanego          

w hipermarkecie bądź w galerii handlowej, czynnego przez siedem dni w tygodniu. 

Kiosk obsługiwany był przez mały zespół pracowników, wyposażonych w komputer, 

sejf oraz bankomat z funkcją przyjmowania depozytów (tzw. wpłatomat).  

W założeniach twórców Euro Banku, którego pierwszym głównym produktem 

były kredyty konsumenckie, lokaty oraz rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, 

atutem takiego sposobu dystrybucji miały być bliskość oraz dostępność dla 

potencjalnych klientów, szybkość dokonywania oceny zdolności kredytowej                    

i podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu a także minimalne formalności związane    

z zakupem produktów bankowych. Istotną cechą kiosków bankowych był także 

znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnych placówek bankowych koszt 

utrzymania175. 

Lata 2002 i 2003 to także wytworzenie się nowego nurtu sprzedaży produktów 

ubezpieczeniowych przez banki przy współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi 

(tzw. bancassurance). Do oferty typowych produktów takich jak konta osobiste, 

kredyty, lokaty banki dołączały pakiety usług ubezpieczeniowych. Tendencja ta była 

szczególnie silna w przypadkach, gdy bank i towarzystwo ubezpieczeniowe należały do 

jednej grupy kapitałowej. Banki przyjmowały więc rolę sieci dystrybucji produktów 

ubezpieczeniowych176. 

Banki w coraz większej skali oferowały również ubezpieczenia towarzyszące 

udzielanym kredytom. Do typowych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez 

banki należały: ubezpieczenie kredytu do czasu uzyskania wpisu do hipoteki, 

ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym pozwalające 

kredytobiorcy na zaciągnięcie kredytu w wysokości 100% wartości nieruchomości,       

 
175 http://pszw.edu.pl/eng/images/stories/ksiazki/pdf/T_50.pdf 
176 Swacha-Lech, M., 2008, Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, 

CeDeWu, Warszawa, s. 11-12 
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a także ubezpieczenie kredytobiorcy od ryzyka utraty stałego źródła utrzymania, oraz 

następstw nieszczęśliwego wypadku. Oprócz tego banki oferowały klientom 

ubezpieczenia majątkowe nabywanej nieruchomości.  

W przypadku udzielania kredytów konsumenckich na zakup samochodów, banki 

tradycyjnie oferowały pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych AC/OC, a także 

ubezpieczeń na życie dla kredytobiorcy. W ofercie bankowej pojawiły się również 

produkty łączące usługi ubezpieczeniowe z kredytami ratalnymi i gotówkowymi. 

Innego rodzaju produktem typu bancassurance były polisy lokacyjne, umożliwiające 

osiągnięcie zysku wolnego od podatku, łączące cechy produktu ubezpieczeniowego       

i inwestycyjnego tzw. polisolokaty. 

Prywatyzacja banków na początku lat dziewięćdziesiątych była bardzo 

pożądanym zjawiskiem. Rząd dążył do tego, żeby prywatyzacja przebiegała jak 

najszybciej oraz żeby jak najwięcej banków przeszło w ręce prywatnego inwestora. 

Dlatego też poczyniono wiele starań, żeby prywatyzacja była procesem łatwym do 

przeprowadzenia i skutecznym, a także żeby zaowocowała przejęciem całości własności 

banku przez prywatnych właścicieli.  

Dużą pokusą okazało się odstępowanie polskich banków w ręce inwestorów 

zagranicznych, którzy chętnie wstępowali na stosunkowo niedawno otwarty rynek 

polski. Z tego też powodu czyniono takie działania, które polegały na tym, że na rynek 

polski dla polskich inwestorów wypuszczano ściśle ograniczoną liczbę akcji danego 

banku, a głównego kontrahenta szukano w partnerach zagranicznych, którym 

oferowano pakiet większościowy akcji. Sytuacja ta początkowo była bardzo korzystna, 

natomiast później zauważono, że większość krajów europejskich nie pozwala na tak 

duże liczbowo inwestycje obcego kapitału w akcje rodzimych przedsiębiorstw.  

W początkowej fazie wchodzenia na rynek polski, banki posiadające 

zagranicznych udziałowców, zakładały w Polsce tylko i wyłącznie filie w których 

skupiały się przede wszystkim na obsłudze przedsiębiorstw zagranicznych, które 

działały na terenie Polski. Z czasem banki te zainteresowały się wykupem banków, 

które były kontrolowane przez państwo i które dysponowały rozbudowaną siecią 

swoich własnych placówek177.  

 
177 Swacha-Lech, M., 2008, Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDeWu, 

Warszawa, s. 29-32 
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Działania te doprowadziły do sukcesu i w związku z tym banki posiadały dwa 

podmioty w Polsce: swój bank macierzysty oraz bank, który udało im się wykupić od 

polskiego właściciela. Wtedy powstawała sytuacja mało korzystna dla banku, albowiem 

utrzymywanie dwóch odrębnych placówek było zbyt dużym obciążeniem finansowym. 

W związku z zaistniałą sytuacją banki decydowały się na połączenie dwóch lub więcej 

banków w jeden bank.  

W polskim systemie bankowym działają nie tylko banki, które są bankami 

zagranicznymi. Działają także banki, które posiadają oddziały których centrale 

zlokalizowane są za granicą. Oddziały te nie są przedsiębiorstwami w rozumieniu 

prawa, nie mogą zatem być rozpatrywane jako przedsiębiorstwa polskie. Muszą one 

jednak stosować się do polskich przepisów oraz norm działania. Otwarcie oddziału 

banku zagranicznego w Polsce także związane jest z zastosowaniem się do procedur 

wynikających z Prawa Bankowego. Zezwolenie na otwarcie w Polsce takiego oddziału 

wydaje Komisja Nadzoru Bankowego, która uzgadnia wcześniej swojej stanowisko        

z Ministerstwem Finansów. Uzyskanie jednak takiego zezwolenia nie jest sprawą prostą 

i obwarowane jest różnego rodzaju ograniczeniami formalnymi i prawnymi178.  

Tak samo jak banki zagraniczne mają swoje przedstawicielstwa w Polsce, tak 

samo banki polskie posiadają swoje oddziały zlokalizowane za granicą. Jednak 

funkcjonowanie tego typu oddziałów jest znacznie ograniczone przepisami prawa. 

Prawo bankowe nakłada na tego typu placówki zakaz wykonywania jakiegokolwiek 

rodzaju czynności bankowych.  

 

 

2.3.  Bankowość elektroniczna 

 

Bankowość elektroniczna zwana również powszechnie e-banking-iem sprawuje 

wiele funkcji. Jest narzędziem marketingowym oraz dystrybucyjnym. Pełni rolę 

strategiczną w prowadzeniu działalności bankowej. Ma na celu pozyskanie nowych 

klientów dzięki swoim zaletom. Natomiast z drugiej jest wielką szansą dla banków       

w poszukiwaniu oszczędności. Stanowi również nowoczesną formę komunikowania się 

z klientem. Zastosowanie jej umożliwia tworzenie nowych kanałów dystrybucji 

 
178 Raport NBP, KDPW, GPW, 2009, Systemy rozrachunku papierów wartościowych w Polsce i Unii 

Europejskiej, NBP, Warszawa 
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tradycyjnych produktów bankowych, a także wprowadzenie całkiem nowych rozwiązań 

nie mających racji bytu w tradycyjnym sektorze bankowości. Dosyć często e-banking 

określany jest mianem oferty szytej na miarę179. Wiąże się z możliwością 

wykorzystania w bankowości elektronicznej zaawansowanych narzędzi 

informatycznych do personalizacji usług. Dzięki temu pozwalają one dostosować treść 

oraz formę świadczonych usług w ten sposób, żeby w jak najlepszy sposób były 

dopasowane potrzebom klientów. Jednak w polskich realiach zakres wykorzystania tych 

mechanizmów nie jest rozpowszechniony na tak wielką skalę, jak ma to miejsce            

w krajach wysoko rozwiniętych. 

Najprostszą definicją e-banking-u jest przedstawianie tej idei działania 

bankowości jako rodzaju usługi oferowanej przez banki, dzięki której klient ma 

możliwość zarządzania własnym rachunkiem za pomocą urządzeń elektronicznych 

takich jak komputer, bankomat oraz łącza telekomunikacyjne180. Bankowość 

elektroniczna umożliwia klientowi dostęp do aktywów bez konieczności odwiedzania 

oddziału i spotykania się z doradcą bankowym bez względu na porę dnia. Może ona 

posiadać charakter bierny lub aktywny, podczas którego klient wchodzi w interakcje      

z systemem bankowym. Przede wszystkim obejmuje możliwość uzyskania informacji     

o ofercie banku, sprawdzenia salda rachunku, dokonania przelewów wewnętrznych oraz 

zewnętrznych, a także utworzenie zlecenia stałego i założenie lokaty terminowej. 

Bankowość elektroniczna pozwala wykorzystać systemy informatyczno-

telekomunikacyjne, które przyśpieszają obieg pieniądza w formie  bezgotówkowej181.     

W tym przypadku jest to ściśle związane z pojęciem EDI (Electronic Data Interchange) 

tzn. elektronicznej wymiany danych. Idea Electronic Data Interchange polega na 

zastąpieniu dokumentów w formie papierowej na dokumenty elektroniczne w postaci 

ściśle określonych komunikatów. W Polsce przyjętym standardem jest międzynarodowy 

zestaw komunikatów UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for 

Administration, Commerce and Transport) oraz funkcjonujący w jego ramach SWIFT 

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). 

E-banking jest integralną częścią nowoczesnego systemu informatycznego 

banku zorientowanego na potrzeby klienta. Składa się on z szeregu segmentów, które 

spełniają odrębne funkcje.  

 
179 http://infovide.pl/docs/wp_bankowosc_elektroniczna 
180 http://rbe.pl 
181 Łysakowski, P., 1998, Bankowość elektroniczna po polsku, Bank nr 10, s. 65 
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Można wyróżnić następujące elementy takiego systemu182: 

• segment klientowski, na który składa się z między innymi sprzęt oraz 

oprogramowanie znajdujące się poza bankiem po stronie klienta. Ma ono 

na celu obsługę tzw. front- end. 

• segment telekomunikacyjny, który jest odpowiedzialny za połączenia 

klienta z bankiem. Może być to połączenie typu X.25, Internet lub 

komunikacja bezprzewodowa z wykorzystaniem protokołu WAP. 

• segment centralnego serwera bazy elektronicznej 

bankowości obsługujący transakcje bankowości elektronicznej. 

• segment systemu finansowo-księgowego zajmujący się księgowością, 

rozliczeniami między oddziałowymi i między bankowymi. 

 

System taki wymusza na banku dostosowanie architektury technologicznej. 

Koniecznym staję się rozwiązanie problemu aktualizowania danych w czasie 

rzeczywistym. Jednym ze sposobów uniknięcia tej niedogodności jest stworzenie 

centralnej bazy danych z pewnymi elementami jej rozproszenia na wypadek awarii 

medium komunikacyjnego. Ochronia to przed powstawaniem sytuacji, w której klient 

będzie otrzymywał sprzeczne informacje, korzystając z różnych kanałów dostępu do 

swoich środków. Centralnie odbywają się również operacje księgowania. Wymogiem 

koniecznym staje się wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń takiego systemu 

zwłaszcza w sytuacji, gdzie jest on otwarty na zewnątrz banku. Zanim klient połączy się 

w jakikolwiek sposób z siecią komputerową banku, następuje po pierwsze jego 

identyfikacja oraz sprawdzenie przesyłanych danych w celu uniknięcia potencjalnych 

zagrożeń. Oprócz tego odpowiedni poziom bezpieczeństwa pozwala zdobyć zaufanie 

wśród klientów banku. 

Według B. Świeckiej, bankowość elektroniczna to funkcjonowanie takich 

systemów jak183: 

• systemy komputerowe obsługujące transakcje klientów (np. home-

banking). 

• systemy obsługi bezgotówkowej z wykorzystaniem kart płatniczych. 

 
182 Gospodarowicz, A., 1999, Zastosowanie rozwiązań informatycznych w bankowości, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 292 
183 Świecka, B., 2004, Bankowość elektroniczna, Wydanie I, Cedetu, Warszawa, s. 17 

 

http://bankowoscinternetowa.republika.pl/html/HB.html
http://bankowoscinternetowa.republika.pl/html/HB.html
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• systemy zajmujące się obsługą pracy bankomatów. 

• systemy działające w systemie on-line (np. bankowość internetowa). 

 

Rozróżnia się dwie podstawowe klasy systemów e-bankingu184: 

• system off-line nazywany również modemowym. Jest to klasa 

systemów, które umożliwiają użytkownikowi przygotowanie danych 

przed połączeniem się z bankiem oraz ich późniejszą obróbkę                 

w trybie off-line. W czasie połączenia przesyłane są tylko dane 

transakcyjne. 

• system on-line to grupa systemów, w których bezpośrednio w czasie 

połączenia wprowadzane są dane użytkownika. Użytkownik dokonuje 

wszelkich operacji będąc połączony z systemem bankowym. 

 

W świetle prawa polskiego bankowość elektroniczna traktowana jest jako 

instrument płatniczy. W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych 

instrumentach płatniczych widnieje zapis, w którym usługi bankowości elektronicznej 

rozumiane są jako zobowiązanie się banku do zapewnienia dostępu do środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunku za pośrednictwem urządzeń łączności 

przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez posiadacza, a także do 

wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez posiadacza. Posiadacz 

upoważnia bank do obciążania jego rachunku kwotą dokonanych operacji oraz 

należnymi bankowi opłatami i prowizjami albo zobowiązuje się do zapłaty należności 

na rachunek wskazany przez bank w określonych terminach185.  

Bankowość elektroniczna cechuje się różnorodnymi narzędziami, których zakres 

zastosowania zmienia się wraz z upływem czasu i wraz ze zmieniającymi się 

potrzebami klientów. Jedne stają się standardem, gdy pojawiają się nowe traktowane 

jako rozwiązania innowacyjne. Podziału narzędzi e-banking-u ma miejsce ze względu 

na wykorzystywane przez nie medium elektroniczne.  

 

 

 
184 http://telenetforum.pl/index_2.php?show=pokaz_art._old&art.=05_04_2001 
185 Ustaw z dnia 12 września 2002r. O elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz.U. nr 169 poz. 

1385)  

 

 

http://bankowoscinternetowa.republika.pl/html/BI.html
http://www.telenetforum.pl/index_2.php?show=pokaz_art._old&art.=05_04_2001
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Do najbardziej popularnych należą: 

 

A) bankowość terminalowa  

B) home/corporate banking 

C) bankowość telefoniczna  

D) bankowość internetowa 

 

ad. A) bankowość terminalowa  

 

W ramach bankowości elektronicznej funkcjonuje tzw. bankowość terminalowa, 

do której zalicza się elektroniczne urządzenia takie jak: bankomaty i elektroniczne 

terminale do akceptowania kart płatniczych (EFT - POS). 

Pierwsze narzędzia bankowości elektronicznej oraz zwiastun przekazania 

operacji bankowych na "zewnątrz" banku to bankomaty (self-banking). To urządzenia    

z zamontowanymi czytnikami paska magnetycznego i/lub mikroprocesorów, 

umożliwiające wykonanie operacji z wykorzystaniem karty płatniczej186. 

Pierwszy na świecie bankomat pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 1960 

roku i został uruchomiony przez First Pensylwania Bank. W Polsce pierwsze automaty 

pojawiły się w połowie lat 90-tych udostępnione przez PKO BP. 

Na początku bankomaty miały charakter wyłącznie urządzeń jednofunkcyjnych, 

tzw. CD (Cash Dispenser) i umożliwiały wyłącznie wypłatę gotówki. Ich celem było 

odciążenie czynności wykonywanych przez pracowników w oddziałach banku. Często 

znajdowały się wewnątrz oddziału i dostępne były w godzinach jego pracy, co znacznie 

ograniczało ich użyteczność. W miarę upowszechniania się bankomatów zmieniła się 

strategia ich wprowadzania i zaczęto uzupełniać ich możliwości o dodatkowe 

funkcje187. Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem się bankomatów pracujących        

w trybie on-line-owym. Zmiana sposobu komunikacji z bankiem spowodowała 

powstanie urządzeń wielofunkcyjnych, nazywanych ATM (Automated Teller Machine). 

Dzięki nim możliwe stało się między innymi uzyskanie informacji o stanie rachunku, 

zakładanie lokat bankowych, dokonywanie przelewów, oraz zasilenie konta karty 

telefonu komórkowego. Pojawiły się również urządzenia przyjmujące wpłaty gotówki 

 
186 Świecka, B., 2004, Bankowość elektroniczna, Wydanie I, Cedetu, Warszawa, s. 24 
187 http://telenetforum.pl/index_2.php?show=pokaz_art._old&art.=05_04_2001 

 

http://www.telenetforum.pl/index_2.php?show=pokaz_art._old&art.=05_04_2001
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tzw. wpłatomaty. Czynności te były niewykonalne dla urządzeń pracujących w trybie 

off-line-owym. W dzisiejszych czasach bankomaty nie służą jedynie jako sposób na 

zmniejszenie kolejek w placówkach bankowych. Poszerzenie ich funkcjonalności 

pozwala wykorzystywać je jako źródło zysków a także przewagi nad konkurencją. 

Można z nich można korzystać dwadzieścia cztery godziny na dobę (z wyłączeniem 

awarii oraz braku środków do wypłaty). Znajdują się w miejscach szeroko dostępnych 

dla klientów takich jak centra handlowe, stacje benzynowe czy wolnostojące obiekty    

w mniejszych sklepach osiedlowych. W bardzo wielu krajach są one traktowane jako 

najczęściej wykorzystywany sposób komunikowania się z bankiem. 

 

Bankomaty mogą mieć różną postać oraz wygląd. Najczęściej spotykane są       

w następującej formie188: 

• urządzenia przyścienne 

• urządzenia wolnostojące 

• urządzenia zamontowane wewnątrz banku 

 

Producenci bankomatów dążą do projektowania urządzeń o coraz większej 

liczbie ich funkcjonalności. Innowacyjnym rozwiązaniem była próba spersonalizowania 

automatów, która odniosła duży sukces w USA oraz Azji. Producent bankomatów firma 

NRC zapowiedziała wprowadzenie w Wielkiej Brytanii urządzeń, które będą witały po 

imieniu swoich klientów, przypominały o urodzinach, oraz ważniejszych datach dla 

klienta. Firma zapowiada także, że z biegiem czasu funkcjonalność urządzeń rozrośnie 

się o takie dodatki jak: udzielanie informacji giełdowych, informacji o wynikach 

sportowych, itp189. 

Równolegle obok bankomatów w ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba 

terminali pracujących w systemie EFT - POS (Electronic Funds Transfer - Point of 

Sale). To urządzenia wykorzystywane do autoryzacji oraz realizacji transakcji za 

pomocą kart płatniczych w miejscach akceptujących dokonanie płatności z ich 

pomocą190. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku bankomatów wyposażone są one 

w czytnik paska magnetycznego i/lub mikroprocesora. W praktyce występują jako 

osobne urządzenia lub część kas fiskalnych. Umożliwiają one komunikacje pomiędzy 

 
188 Świecka, B., 2004, Bankowość elektroniczna, Wydanie I, Cedetu, Warszawa, s. 26 
189 Gościniak, D., Koralewski, M., 2004, Nie tylko bankomat, e-Fakty nr 4, s. 6 
190 Świecka, B., 2004, Bankowość elektroniczna, Wydanie I, Cedetu, Warszawa, s. 27 
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centrum rozliczeniowym banku a sklepem, czy punktem usługowym. Przeważnie do 

tego celu wykorzystywane są łącza telefonii stacjonarnej, lecz zdarzają się również 

rozwiązania stosujące technologie telefonii komórkowej GSM. Różnorodny sposób 

nawiązania połączenia terminali z centrum rozliczeniowym jest źródłem klasyfikacji 

tych urządzeń.  

 

W związku z tym można wyróżnić191: 

A) Terminale korzystające z stacjonarnej linii telefonicznej: 

• analogowe 

• cyfrowe 

• mobilne 

 

 B) Terminale korzystające z sieci Internet: 

• stacjonarne 

• mobilne 

• terminale stosujące do połączenia mobilną telefonie GSM 

 

Pierwsze urządzenia typu POS pracowały tylko w oparciu o stacjonarną linię 

telefoniczną. Najczęściej wykorzystywane są linie analogowe (PTSN). W tym 

przypadku komunikacja odbywa się poprzez wbudowany modem. W każdym 

przypadku gdy dokonywana jest płatność z wykorzystaniem karty płatniczej inicjowane 

jest połączenie. Powoduje to, że jest to proces długotrwały. Sposobem na rozwiązanie 

problemu z długotrwałym czasem autoryzacji karty stało się wykorzystanie modemów 

opartych o cyfrową linię telefoniczną (ISDN). Ta forma komunikacji wykorzystywana 

jest w przypadku, gdy występuje kilka stanowisk kasowych. 

Wadą powyższego zastosowania jest ograniczona mobilność, która wynika         

z przywiązania terminala płatniczego do miejsca w którym jest on podłączony. Dlatego 

stworzony został zestaw składające się z dwóch elementów: bazy podłączonej na stałe 

do linii telefonicznej i przenośny czytnik kart. Wymiana danych między częściami 

składowymi odbywa się za pomocą drogi radiowej lub z pomocą technologii DECT 

(Digital Enhanced Cordless Telecommunication). Sprawdzają się one na niewielkim 

polu (np. restauracje). 

 
191 http://kartyonline.pl/arty.php?id=97 

 

http://www.kartyonline.pl/arty.php?id=97
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Drugim często wykorzystywanym sposobem komunikacji terminali z centrum 

rozliczeniowym jest połączenie dzięki sieci Internet. W takim przypadku dane 

przesyłane są przez sieć Internet. Cały proces odbywa się z wykorzystaniem 

odpowiednich protokołów szyfrujących, które chronią dane. Podobnie jak w przypadku 

terminali działających w oparciu o linię telefoniczną można wyróżnić urządzenia 

stacjonarne bezpośrednio podłączone do sieci oraz mobilne wykorzystujące technologie 

połączenia Bluetooth czy Wi-Fi. 

Nowym rozwiązaniem są urządzenia korzystające z technologii telefonii 

bezprzewodowej GSM. Terminal działający w oparciu o ten sposób komunikacji 

wyposażony jest w modem GSM oraz w kartę SIM (stosowaną w telefonach 

komórkowych). Do przesyłania danych, niezbędnych do autoryzacji karty może być 

wykorzystana zwykła transmisja danych lub pakietowa transmisja danych GPRS. 

Różnica między tymi dwoma rodzajami transmisji polega na szybkości przesyłania 

danych, ale również na sposobie płatności za tę usługę. W przypadku wykorzystania 

zwykłej transmisji danych płaci się za czas połączenia. W drugim przypadku opłata 

będzie uzależniona od ilości przesłanych danych. Rozwiązanie to jest droższe, niż 

rozwiązanie bazujące na stacjonarnej linii telefonicznej czy sieci Internet. Posiada 

jednak dużą zaletę jaką jest mobilność, pod względem której znacznie je przewyższa.     

Z terminala tego typu można korzystać w miejscach, gdzie oferuje swoje usługi 

operator telefonii komórkowej. Znalazły one szerokie zastosowanie w taksówkach oraz 

u dostawców produktów  z dowozem do domu192. 

Proces transakcji z wykorzystaniem karty płatniczej oraz terminali typu POS 

rozpoczyna się w momencie, gdy klient decyduje się zapłacić kartą płatniczą. Wtedy 

przekazuje on kartę sprzedawcy, który przeciąga ją przez czytnik zainstalowany            

w terminalu. W tym momencie terminal odczytuje z paska magnetycznego                 

(lub mikroprocesora) dane niezbędne do przeprowadzenia operacji zapłaty to jest numer 

karty oraz datę ważności karty. W kolejnym kroku informacje te wraz z kwotą 

transakcji przesyłane są do centrum rozliczeniowego (np. VISA) w celu dokonania 

autoryzacji karty to jest sprawdzenie czy operacja może zostać przeprowadzona             

z użyciem tej karty. Po procesie zakończeniu weryfikacji, jej wynik jest odsyłany do 

terminalu, który na tej podstawie drukuje potwierdzenie dokonania transakcji               

w przypadku zaakceptowania. Jeśli transakcja nie zostaje zatwierdzona, terminal wysyła 

 
192 http://kartyonline.pl/arty.php?id=97 

 

http://www.kartyonline.pl/arty.php?id=97
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informację o odrzuceniu płatności i konieczności zapłaty w innej formie. Następuje 

obciążenie rachunku klienta wysokością kwoty przeprowadzonej transakcji. Ostatnim 

elementem jest porównanie przez sprzedawcę podpisu kupującego złożonego na 

wydruku z terminalu z podpisem widniejącym na rewersie karty. Jest to zabezpieczenie, 

które uniemożliwia korzystanie z karty osobom do niej nieupoważnionym. Obecnie 

coraz częściej zamiast podpisu wymagany jest kod PIN, który jest lepszym 

zabezpieczeniem193. Klient przy pomocy PIN pad-u podaje numer PIN przypisany do 

numeru karty. Dopiero po jego zaakceptowaniu istnieje możliwość wykonania 

płatności. 

Zastosowanie terminali typu POS wyznaczyło wiele pozytywnych zmian            

w rozliczeniach płatności z wykorzystaniem kart płatniczych. Dzięki nim wyparty 

został dotąd stosowany tradycyjny sposób rozliczeń bazujący na mechanicznych 

urządzeniach tzw. imprinterach, który w porównaniu do elektronicznej formy rozliczeń 

był procesem bardzo powolnym, pracochłonnym a także stwarzającym wiele sposobów 

do dokonywania nadużyć. 

Nowy sposób płatności nie jest sposobem doskonałym. Również w tym 

przypadku zdarzają się wykroczenia. Bankowość terminalowa nie jest zjawiskiem 

niezawodnym. Dosyć powszechne są sytuacje awarii systemów wynikające z ich 

przeciążenia czy nieodpowiedniej konserwacji. 

 

Ad. B) home/corporate banking 

 

Powszechność komputerów klasy PC, pozwoliło bankom wprowadzić nowy 

rodzaj bankowości elektronicznej określany jako PC banking, corporate banking 

(bankowość korporacyjna) lub home banking (bankowość domowa). Instytucje 

finansowe zainteresowane były tą formą usług już w latach 70-tych. Pierwsze systemy 

tej klasy pojawiły się jednak dopiero w roku 1981 (w Belgii) oraz rok później               

w Stanach Zjednoczonych194. W Polsce systemy corporate/home banking zostały 

wprowadzone dużo później bo dopiero w połowie lat 90-tych. Pierwszym bankiem          

 
193 Masiota, J., 2003, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – 

Poznań, s. 85 
194 Gospodarowicz, A., 2002, Technologie informatyczne w bankowości, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, s. 51 

 

http://bankowoscinternetowa.republika.pl/html/HB.html
http://bankowoscinternetowa.republika.pl/html/HB.html
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z tym rodzajem bankowości był BRE Bank S.A, który uruchomił system tego typu         

o nazwie BRESOK, który przeznaczony był dla klientów gospodarczych195. 

Kilka systemów wprowadzonych w tamtym okresie funkcjonuje do dzisiaj. 

Zastosowano w nich liczne modyfikacje, które wynikały zarówno z zastosowania 

nowych standardów teleinformatycznych, oraz ze zmieniających się oczekiwań 

klientów. 

Na początku nowa oferta banków znalazła zainteresowanie wśród średnich          

i dużych firm, nie spotkała się natomiast z entuzjazmem klientów indywidualnych. 

Przyczyną był fakt, że usługa była zbyt kosztowna, oraz wymagająca zastosowania 

drogich technologii. Kolejnym minusem była obsługa, która wiązała się z licznymi 

trudnościami. Firmy w porównaniu do osób prywatnych, dysponowały odpowiednim 

potencjałem finansowym i technologicznym. Dlatego też pierwsze rozwiązania tego 

typu nazywane były systemami corporate banking, bądź office banking z powodu 

rodzaju ich użytkowników. Wraz z upływem czasu koszty instalowania oraz 

użytkowania tych systemów uległy obniżeniu, co pozytywnie przyczyniło się do 

wzrostu zainteresowania tą usługą ze strony klientów indywidualnych. Instytucje 

finansowe nie pozostały obojętne temu trendowi i dostosowały bankowość 

korporacyjną do potrzeb klienta indywidualnego, tworząc tym samym systemy home 

banking. Obydwa rodzaje systemów zarówno corporate jak i home banking, poza 

faktem że są skierowane do dwóch różnych grup docelowych, nie różnią się zasadniczo 

ideą działania. Odbiegają od siebie pewnymi funkcjonalnościami, które są przydatne dla 

określonego użytkownika końcowego jakim jest przedsiębiorca i osoba indywidualna. 

Jest to jednak zrozumiałe oraz wynika z odmiennych potrzeb tych dwóch rodzajów 

klienta. 

Ogólnie usługa ta polega na wykorzystaniu komputera wyposażonego w dostęp 

do Internetu i połączenia z bankiem (systemem odpowiedzialnym za obsługę corporate 

banking/home banking) oraz wykonaniu operacji bankowych bez konieczności 

wychodzenia z biura bądź domu. W tym przypadku kontakt na linii klient - bank 

odbywa się przy pomocy dostępu do Internetu. Charakterystyczną cechą dla tego 

rodzaju bankowości jest konieczność instalacji po stronie klienta specjalnego 

oprogramowania udostępnianego przez instytucję finansową. 

 
195 Zań, J., 2004, Bankowość elektroniczna dziś-bankowość internetowa jutro, e-Fakty nr 4, s. 8 
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Praca pierwszych aplikacji do obsługi corporate/home banking odbywała się       

w trybie off-line. Znaczyło to, że klient w pierwszej kolejności przygotowywał na 

swoim komputerze zlecenie, a następnie połączenie z bankiem nawiązywane było tylko 

na czas przesłania niezbędnych informacji do jego realizacji, co znacznie ograniczało 

możliwość ich przechwycenia przez osoby niepowołane. Ponadto cały proces odbywał 

się z wykorzystaniem dodatkowych zabezpieczeń, które zmieniały się w kolejnych, 

bardzie dopracowanych wersjach systemów. Do podstawowych zabezpieczeń należało 

login i hasło. Bardziej zaawansowane bazują na najnowszych osiągnięciach techniki      

z obszaru kryptografii (np. podpis elektroniczny). Rodzaje zabezpieczeń nabrały 

szczególnego znaczenia w momencie, gdy udostępnione zostały systemy corporate 

banking/home banking działające w trybie on-line. Istnieje możliwość pracy w obu 

trybach zamiennie, przy czym tryb off-line jest traktowany jako tryb bazowy. Typowe 

cechy bankowości domowej oraz bankowości korporacyjnej to elastyczność i szybkośc 

działania. To systemy, których funkcjonalność można w łatwy sposób dostosować do 

wymogów banku a także potrzeb klienta. W każdym momencie bank może rozbudować 

aplikację zainstalowaną na komputerze klienta o dodatkową funkcjonalność, 

wzbogacając w ten sposób jej użyteczność i spełniając oczekiwania użytkownika 

końcowego. Cechy te doceniane są przede wszystkim przez przedsiębiorstwa,               

w przypadku których bardzo często potrzebne są rozwiązania dopasowane do 

konkretnego kontrahenta. 

 

Usługi corporate banking/home banking pozwalają klientom wykonywać wiele 

tradycyjnych operacji bankowych: 

 

• składanie zleceń płatniczych (krajowych i zagranicznych) 

• zlecenia stałe 

• zakładanie lokat terminowych 

• uzyskanie informacji o saldzie środków zgromadzonych na rachunku 

klienta 

• przelewy do ZUS, US 

• korespondencja z bankiem z wykorzystaniem poczty elektronicznej 

• import danych z innych aplikacji 
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• eksport danych i możliwość współpracy z innym oprogramowaniem 

finansowo-księgowym 

• przeglądanie historii rachunku 

• możliwość uzyskania innych informacji finansowych (np. kursy walut, 

notowania giełdowe) 

 

wymienione powyżej funkcjonalności mogą być wykonywane w dowolny dzień 

tygodnia, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Klient banku ma szybki dostęp do 

informacji z wiadomego i pewnego źródła, dzięki czemu zaoszczędzi czas, który 

musiałby poświecić na dojazd do placówki bankowej. Poza tym czynności wykonywane  

są zdalnie za pomocą komputera, mieszczącego się w domu lub biurze. Ponadto 

możliwość implementacji danych o przeprowadzonych operacjach do aplikacji 

finansowo-księgowej w znacznym stopniu ułatwia zarządzanie środkami 

zgromadzonymi na rachunkach oraz planowanie wydatków w przyszłości196. 

Również bank może liczyć na korzyści związane z wprowadzenia tego typu 

usługi. Do najważniejszych z nich należy obniżenie kosztów związanych z obsługą 

klienta w placówce bankowej. 

 

Ad. C) bankowość telefoniczna 

 

Elementem, który na szeroką skalę znalazł zastosowanie w sektorze bankowym, 

okazał się powszechnie znany i codziennie używany przez rzeszę klientów - telefon. 

Wykorzystanie go w bankowości pozwoliło stworzyć nową gamę usług 

funkcjonujących w ramach e-bankingu potocznie zwaną jako phone banking tj. 

bankowość telefoniczna. Polega ona na użyciu telefonu stacjonarnego bądź 

komórkowego zarówno do komunikacji z bankiem, jak również do wykonywania 

licznych operacji bankowych. 

 

Klient decydujący się na użycie telefonu stacjonarnego ma możliwość wyboru 

spośród dwóch rozwiązań: 

• automatycznego serwisu (usługa IVR tj. Interactive Voice Respond) 

• połączenia z konsultantem 

 
196 Zań, J., 2004, Bankowość elektroniczna dziś-bankowość internetowa jutro, e-Fakty nr 4, s. 10-11 

http://bankowoscinternetowa.republika.pl/html/HB.html
http://bankowoscinternetowa.republika.pl/html/HB.html
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W obydwu przypadkach osoba zainteresowana dzwoni pod specjalny numer 

dostępny dla klientów. Zazwyczaj jest to połączenie bezpłatne typu 0-800 (...) bądź 

częściowo płatne 0-801 (...), którego koszt wynosi tyle, ile za rozmowę lokalną. 

Pierwsza z tych możliwości tj. korzystanie z automatycznej obsługi klienta 

sprowadza się do wykorzystania aparatu z tonowym wybieraniem numerów                     

i poruszaniu się za pomocą jego klawiszy po pewnego rodzaju menu stworzonego przez 

instytucję finansową. Po dodzwonieniu się do serwisu następuje uruchomienie automatu 

zintegrowanego z systemem informatycznym banku. Odtworzone zostaje cyfrowe 

nagranie informujące użytkownika o sposobie funkcjonowania danej usługi to znaczy    

o funkcjach przypisanych poszczególnym klawiszom tonowym telefonu. Wybranie 

jednego z nich powoduje uaktywnienie wybranej opcji lub przejście do podmenu,     

które zawiera bardziej szczegółowe informacje na dany temat. Usługa IVR może 

posiadać menu składające się z kilku poziomów, jednak w każdej chwili istnieje 

możliwość powrotu do punktu wyjścia bądź skontaktowania się z doradcą w celu 

rozwiązania problemu. 

Innym rozwiązaniem, które także korzysta z technologii telefonii stacjonarnej 

jest telefoniczne centrum obsługiwane przez konsultanta. W usłudze tej klient łączy się 

z przedstawicielem banku, a następnie polecając mu dyspozycje ustne, wykonuje 

operacje na swoim rachunku bankowym. 

Zespół Call Center stanowi nieodłączną część systemów CRM tj. Customer 

Relationship Management, które służą do zarządzania relacjami z klientami                     

i zapewniają świadczenie usług na  bardzo wysokim poziomie. Obie opisane powyżej 

formy obsługi klientów oferują podobny zakres operacji możliwych do wykonania. 

Połączenie z konsultantem jest jednak usługą o szerszym wymiarze. Wynika to z faktu, 

że do realizacji niektórych zleceń konieczna jest rozmowa z człowiekiem i nie są one 

możliwe do obsłużenia przez automat.  

 

Takimi czynnościami są między innymi: 

• założenie rachunku bankowego 

• zmiana danych do korespondencji 

• wykonanie przelewu zewnętrznego 

• zastrzeganie kart płatniczych i kredytowych 

• złożenie reklamacji 



 90 

Jeśli któraś z wyżej wymienionych operacji jest możliwa do wybrania w ramach 

serwisu automatycznego, to natychmiast po jej aktywacji następuje przekierowanie 

połączenia do stacjonarnego konsultanta. Jest to praktyka dosyć często stosowana przez 

polskie banki. 

Rodzaj operacji dostępnych przy pomocy Call Center jest zróżnicowany i zależy 

od oferty poszczególnych banków. Ich użyteczność zmieniała się w przeszłości i nadal 

podlega zmianom. Do ich funkcjonalności co jakiś czas wprowadzane zostają nowe 

możliwości ułatwiające klientom zarządzanie ich środkami zgromadzonymi na 

rachunkach bankowych. Dostęp do banku przy pomocy telefonu to nie tylko źródło 

informacji, jak miało to miejsce w przeszłości, ale często przeprowadzanie 

skomplikowanych operacji finansowych.  

 

W większości banków istnieje możliwość wykonania następujących czynności: 

• przelewy między własnymi rachunkami wewnątrz banku 

• płatności wcześniej zdefiniowanych rachunków  

• uzyskanie informacji o saldzie rachunku i historii wykonywanych 

operacji 

• zakładanie lokat terminowych 

• obsługa kart kredytowych 

• informacje marketingowe o ofercie banku 

 

Nie są to co prawda wszystkie operacje, jakie można wykonać udając się do 

placówki banku, ale za to jest to forma tańsza i o wiele wygodniejsza. Umożliwia 

dostęp do środków bez konieczności wychodzenia z domu i stania w kolejce do doradcy 

bankowego. Dodatkowo, jest aktywna przez dwadzieścia cztery godziny na dobę 

siedem dni w tygodniu. 

Piętą Achillesową usługi Call Center jest niski poziom bezpieczeństwa.              

W przypadku automatycznego serwisu sprowadza się on do identyfikacji posiadacza 

rachunku poprzez podanie numeru klienta oraz numeru PIN. W drugiej sytuacji jest on 

rozszerzony o weryfikacje tożsamości osoby dzwoniącej w oparciu o odpowiedzi na 

pytania doradcy np. dotyczące podania nazwiska panieńskiego matki. Dodatkowo 

rozmowy telefoniczne są rejestrowane. Pomimo tego zdarzają się przypadki 

podszywania się pod właściciela konta, narażające banki na straty. 
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kolejnym mankamentem świadczenia usług bankowych za pomocą technologii 

telefonii stacjonarnej jest ich ograniczona mobilność. Banki co prawda umożliwiają 

kontakt z konsultantem przez telefon komórkowy, jednak w tym wypadku jest to 

połączenie pełnopłatne według stawki operatora sieci telefonii komórkowej. Zmusiło to 

banki do poszukiwania nowych tańszych rozwiązań. Zachęcającym do działania 

czynnikiem był i nadal jest fakt szybkiego wzrostu ilości użytkowników telefonów 

telefonii komórkowej. Ich liczba w Polsce przekroczyła już 20 milionów, a nasycenie 

telefonami komórkowymi wynosi prawie 60%. W związku z tym bankowość mobilna 

tzw. mobile banking w ostatnich latach jest coraz bardziej popularna. Prawie wszystkie 

znaczące banki na rynku polskim w swojej ofercie posiadają usługę mobile banking.  

 

Najpowszechniej wykorzystywanymi sposobami świadczenia usług za 

pośrednictwem telefonu komórkowego są: 

• usługi bankowe za pośrednictwem SMS 

• dostęp do usług dzięki technologii WAP 

 

Usługa SMS tj. Short Message Service jest to serwis umożliwiający wysyłanie     

i odczytywanie krótkich wiadomości tekstowych (do 160 znaków dla pojedyńczej 

wiadomości) z telefonu komórkowego. Banki zaimplementowały to rozwiązanie dla 

swoich potrzeb, udostępniając początkowo bierny charakter usług z wykorzystaniem 

SMS. Polegają one na otrzymywaniu informacji o ofercie banku czy innych danych 

finansowych takich jak np. kursy walut. Klient zgłasza w placówce bankowej,             

jak często ma takie wiadomości otrzymywać np. codziennie, raz w tygodniu. Pojawiła 

się też usługa polegająca na powiadamianiu użytkownika o zajściu zdarzeń związanych 

ze zmianami salda jego rachunku np. zmianie salda spowodowanego wystąpieniem 

debetu lub zbliżającym się terminie uregulowania zadłużenia. Oba przypadki 

informowania klienta określane są jako usługi typu Push. Opłata za taki serwis 

pobierana jest co miesiąc w wysokości kwoty ustalonej przez dany bank. Istnieje 

również alternatywne rozwiązanie tzw. tryb Pull, w którym żeby uzyskać pożądane 

informacje, klient musi wcześniej wysłać do banku wiadomość tekstową z zapytaniem. 

W takiej sytuacji klient płaci jedynie za wysłanego SMS według stawki swojego 

operatora telefonii komórkowej. Tryb ten umożliwił rozszerzenie funkcjonalności usług 

dostępnych za pośrednictwem wiadomości tekstowych o aktywne zarządzanie środkami 

zgromadzonymi na rachunku bankowym.  
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Sporządzając komunikat w odpowiedniej treści określonej przez bank możliwe 

do wykonania są między innymi następujące operacje bankowe: 

• przelewy na wcześniej zdefiniowane rachunki bankowe 

• uregulowanie określonych wcześniej rachunków np. za gaz, prąd, 

mieszkanie itp. 

• założenie lokaty terminowej 

 

Banki nie dają klientom zupełnej swobody wykonywania zleceń. Ze względów 

bezpieczeństwa konieczne jest określenie w placówce banku, na jakie rachunki będą 

później wpłacane środki.  

Bankowość mobilna nie ogranicza się jednak do świadczenia usług za 

pośrednictwem SMS. Kolejnym rozwiązaniem, również wykorzystywanym przez banki 

jest posiadający znacznie większy potencjał usługa WAP tj. Wireless Application 

Protocol. Jest to protokół umożliwiający urządzeniom bezprzewodowym takim jak 

telefony komórkowe dostęp do zasobów Internetu. Powstał on w wyniku pracy WAP 

Forum powołanego w 1997 roku w Stanach Zjednoczonych przez cztery organizacje: 

Phone.com, Motorola, Nokia i Ericsson. Obecnie WAP forum posiada wielu członków 

z branży telefonii mobilnej i zajmuje się ciągłym ulepszaniem kolejnych wersji WAP 

oraz rozpowszechnianiem przyjętych standardów197. 

Strony przygotowane dla WAP sporządzane są w uproszczonej wersji HTML tj. 

Hypertext Markup Language. Wiąże się to z ograniczonymi możliwościami 

technologicznymi telefonii komórkowej takimi jak: szybkość transmisji oraz sposób 

wyświetlania pobranych plików. Czynniki te powodują, że strony dostępne na ekranach 

telefonów są bardzo proste. Sprowadzają się do przedstawiania wiadomości tekstowych, 

ewentualnie bardzo prostej grafiki (telefony najnowszej generacji z kolorowymi 

wyświetlaczami). Strony tworzone dla telefonii mobilnej nazywane są MMM tj. Mobile 

Media Mode przez analogię do "standardowych" witryn WWW198. Żeby przeglądać 

takie strony niezbędny jest telefon obsługujący protokół WAP z zaimplementowaną 

mini przeglądarką. Połączenie z serwerem przechowującym pliki odbywa się za 

pośrednictwem sieci GSM i Internetu, pomiędzy którymi znajduje się odpowiednio 

 
197 Rzeszotarski, J., 2004/2005, Po mowie go poznasz, Bank nr 12/01, s. 46 
198 Marcinkowska, M., 2001, WAPujące usługi bankowe, Bank nr 1, s. 75 
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skonfigurowany WAP-gateway199. Instytucje bankowe bardzo szybko zainteresowały 

się nowym medium, co wynikało z wcześniejszej popularności świadczenia usług 

finansowych za pośrednictwem Internetu. Pionierem na skalę światową był szwedzki 

Handelsbanken. Wdrożył on w październiku 1999 roku projekt bankowości mobilnej 

opartej na technologii WAP. W Polsce pierwszym bankiem, który wykorzystał nowe 

rozwiązanie był Wielkopolski Bank Kredytowy. W lutym 2000 roku uruchomił on 

prosty serwis, który udostępniał posiadaczom telefonów komórkowych dostęp do takich 

informacji jak: opis oferty banku, spis placówek wraz z numerami telefonów, 

lokalizacja bankomatów, oraz kursy walut200. Niebawem podobne rozwiązania pojawiły 

się u konkurencji. Miały one wówczas charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Ich 

zadanie ograniczało się do udzielania podstawowych informacji o banku i jego ofercie. 

Natomiast sama technologia służyła tworzeniu wizerunku banku jako instytucji 

nowoczesnej, idącej z postępem czasu. Z czasem wąski zakres usług sprowadzający się 

do pasywnego przeglądania stron przybrał formę aktywną umożliwiającą składanie 

zleceń bankowych. 23 sierpnia 2000 roku operator komórkowy Plus GSM wspólnie       

z bankiem PEKAO Bank S.A umożliwił dokonywanie przelewów gotówkowych201. 

Funkcjonalność ta rozrastała się wraz z pojawianiem się kolejnych, ulepszonych wersji 

protokołu. Zwłaszcza duże znaczenie miała kwestia podniesienia bezpieczeństwa 

komunikacji. Obecnie sprowadza się ono do szyfrowania danych za pomocą protokołu 

WTLS tj. Wireless Transport Layer Security w części komunikacyjnej między 

telefonem komórkowym a WAP-gateway-em oraz wykorzystania protokołu SSL tj. 

Secure Socket Layer do zabezpieczenia danych podczas transmisji pomiędzy WAP-

gateway-em a serwerem bankowym. Ponadto klient identyfikowany jest poprzez 

wprowadzenie podczas logowania znanych wyłącznie tylko jemu unikalnych numerów 

NIK oraz PIN. Pozwoliło to na zwiększenie zakresu dostępnych operacji za 

pośrednictwem rozważanego kanału dystrybucji.  

 

Obecnie WAP-owe serwisy banków oferują klientom, obok biernego 

przeglądania oferty, także szeroki asortyment usług, które pozwalają w aktywny sposób 

zarządzać zgromadzonymi środkami: 

• informacje o saldzie na rachunkach 

 
199 http://bankowoscinternetowa.republika.pl/html/tel.html 
200 http://eBanki.pl 
201 Marcinkowska, M., 2001, WAPujące usługi bankowe, Bank nr 1, s. 76 
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• uzyskanie historii transakcji 

• złożenie dyspozycji przelewu wewnętrznego 

• złożenie dyspozycji przelewu zewnętrznego 

• złożenie dyspozycji zlecenia stałego 

• zakładanie i likwidowanie lokat terminowych 

• zarządzanie rachunkiem karty kredytowej 

• zmiana numeru PIN 

• zastrzeganie usługi WAP 

 

Mimo tak dużej funkcjonalności, usługa ta nie sprawdziła się na rynku polskim. 

Głośno o niej było na łamach prasy i telewizji. Jeszcze parę lat temu określana była jako 

szansa na zrewolucjonizowanie świadczenia usług bankowych. Dziś dostępna jest         

w niemal każdym liczącym się banku, jednak liczba klientów korzystających z niej nie 

jest na tak wysokim poziomie jakiego oczekiwano przy jej wprowadzaniu. Usługa WAP 

w bankowości traktowana jest jako wielka przegrana. Poległa ze znacznie prostszymi 

rozwiązaniami, jakimi jest chociażby usługa SMS.  

Zdaje się, że jest to technologia zbyt skomplikowana dla wielu osób, które 

nieufnie podchodzą do nowoczesnych rozwiązań, których za bardzo nie znają.  

Kolejnym, rzadziej stosowanym rozwiązaniem w ramach usługi bankowości 

mobilnej jest wykorzystanie technologii Java oraz GPRS tj. General Packet Radio 

Service. Zaletami ich wprowadzenia jest przyspieszenie transmisji danych oraz prostota 

obsługi aplikacji instalowanej w aparacie klienta. Są one bardzo ekonomiczne, 

ponieważ płaci się jedynie za ilość pobranych i przesłanych danych, a nie za czas 

połączenia. Jako pierwszy w Polsce udostępnił je Raiffeisen Bank S.A. w sierpniu 2004 

roku do realizacji operacji finansowych w ramach usługi R-Mobile. 

Innym sposobem na znacznie większe uproszczenie korzystania z bankowości 

mobilnej jest wykorzystywanie przez banki tzw. STK tj. SIM ToolKit. Idea  usługi STK 

polega na ułatwieniu dostępu do rachunku dzięki wzbogaceniu menu telefonu o pozycję 

pozwalającą skorzystać z usług banku. Rozwiązanie takie bazuje na współpracy banków 

z operatorami sieci komórkowych. Klientowi, który decyduje się na skorzystanie            

z takiej dogodności dostarczana jest karta SIM z rozbudowaną funkcjonalnością menu 

telefonu. W Polsce wykorzystują go takie instytucje jak mBank, oraz Inteligo202. 

 
202 http://eBanki.pl 
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Możliwości jakie niosą ze sobą telefony komórkowe nie są na dzień dzisiejszy 

wykorzystane w pełni przez mobile banking. Cały czas pojawiają się nowe, coraz to 

doskonalsze rozwiązania oraz związane z nimi koncepcje ich zastosowania                    

w świadczeniu usług finansowych za pomocą telefonów komórkowych. Duże nadzieje 

wiąże się z technologią UMTS, która dopiero rozwija się na rynku polskim. Trzecia 

generacja usług ma potencjał stworzyć całkiem nowy komfort pracy, który wiąże się ze 

znacznie szybszą transmisją danych. Niedaleka przyszłość pokaże jednak, na ile 

sprawdzi się ona i znajdzie zastosowanie w bankowości 

.  

Ad. D) bankowość internetowa 

 

Bankowość internetowa, która jest jednym z instrumentów bankowości 

elektronicznej, jest połączeniem technologicznych i organizacyjnych innowacji, 

zapewniającą rozszerzenie tradycyjnych form usług finansowych oraz kreującą 

całkowicie nowe usługi świata aplikacji internetowych203. Bankowość internetowa jest 

rodzajem zdalnego dostępu do banku przy użyciu komputera stacjonarnego                    

i przenośnego. Jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje ona jako medium 

komunikacyjne Internet. Dodatkowo korzysta z technologii powszechnie stosowanych 

przeglądarek internetowych takich jak Internet Explorer, Netscape Navigator czy 

Sylaba, które umożliwiają klientom banków dostęp do specjalnie przygotowanych          

i udostępnionych w ogólnoświatowej sieci serwisów WWW. Strony takie stanowią 

interfejs, za pośrednictwem którego klienci wykonują możliwe do przeprowadzenia 

operacje bankowe na swoich rachunkach. Idea takiego rozwiązania powoduje 

przesunięcie czynności wykonywanych dotychczas przez pracownika placówki 

bankowej na klienta wyposażonego w aplikację informatyczną udostępnioną przez 

bank, powodując tym samym zautomatyzowanie procesu jego obsługi. Sprawdza się 

ona głównie wśród klientów detalicznych oraz małych przedsiębiorstw. 

Praca systemów bankowości internetowej odbywa się w trybie on-line. Sprawia 

to wrażenie połączenia z systemem transakcyjnym banku w czasie rzeczywistym.         

W rzeczywistości użytkownik łączy się jedynie z częścią systemu informatycznego 

odpowiedzialną za obsługę front-end. Mimo to, przyjęło się określać bankowość 

 
203 Grandys, A.J., 1999, Usługi finansowe w rzeczywistości wirtualnej, Bank nr 1, s. 40 

 

http://bankowoscinternetowa.republika.pl/html/HB.html
http://bankowoscinternetowa.republika.pl/html/HB.html
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internetową jako bankowość on-line. Alternatywnie stosowanymi nazwami są także:    

e-banking lub bankowość wirtualna.  

E-banking jest zjawiskiem stosunkowo nowym w stosunku do innych narzędzi 

bankowości elektronicznej takich jak bankomat, telefon, czy chociażby home banking. 

Po raz pierwszy usługa dostępu do konta dzięki internetowi pojawiła się w 1994 roku     

w Stanach Zjednoczonych. Wprowadziły je wówczas jako kolejny kanał dystrybucji 

dwa banki: Wells Fargo i La Jolla Bank FSB. Pionierem w dziedzinie bankowości 

internetowej i korzystania z niej w szeroko rozumianym zakresie był natomiast 

amerykański bank Security First Network Bank. Rozpoczął on swoja działalność           

w październiku 1995 roku. Już na początku działalności, w pierwszym miesiącu udało 

mu się zdobyć 1000 klientów, nie prowadząc kampanii reklamowej.                              

To co spowodowało tak duże zainteresowania jego usługami było wysokie 

oprocentowanie lokat terminowych, brak opłat za prowadzenie rachunków,                

oraz nowatorski sposób świadczenia usług bankowych. Z biegiem czasu Security First 

Network Bank otworzył dwa stacjonarne oddziały, co wiązało się w potrzebami ze 

strony klientów. Sukces pioniera w obszarze bankowości internetowej był zachętą dla 

konkurencji do tworzenia nowych instytucji na jego wzór. Z czasem pojawiały się one 

na całym świecie, między innymi również w Polsce, co miało miejsce w roku 1998. 

Właśnie w tym okresie Powszechny Bank Gospodarczy z Łodzi jako pierwszy na rynku 

polskim umożliwił internetowy dostęp do konta. Rok później został on włączony           

w ramach fuzji do Pekao Bank S.A. W krótkim czasie usługa dostępu do 

zgromadzonych środków za pomocą Internetu pojawiła się w innych bankach, między 

innymi w: WBK i BPH. Obecnie niemal każdy liczący się bank posiada w swojej 

ofercie możliwość zdalnego dostępu do konta poprzez globalną sieć internetową. 

Bankowość internetowa z pełną funkcjonalnością, z brakiem stacjonarnych 

oddziałów do obsługi klienta na rynku polskim to mBank, który powstał w nocy z 25 na 

26 listopada 2000 roku. W takiej formie funkcjonował on w pierwszej fazie swojego 

istnienia. Obecnie, podobnie jak jego amerykański prekursor posiada stacjonarne 

placówki, które zajmują się udzielaniem informacji i formalności związanych                

z udzieleniem kredytów, co dyskryminuje go jako sensu stricte bank internetowy           

(w dobie konsolidacji sektora bankowego nastąpiło jego połączenie z „rodzeństwem”     

w postaci BRE Bank S.A. i Multi Bank, co czyni go pełnoprawnym bankiem 

stacjonarnym, z pełnowartościową internetowa funkcjonalnością). 
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W polskich realiach nie można mówić raczej o pełnowartościowej bankowości 

internetowej, rozumianej jako świadczenie usług bankowych wyłącznie za pomocą 

Internetu. W rzeczywistości występują bowiem rozwiązania, w których Internet jest 

jednym z kanałów dystrybucji produktów, ale nie najważniejszym i jedynym. Może on 

odgrywać jedną z głównych ról w dystrybucji produktów oraz usług bankowych, ale 

jego działanie wspierane jest przez inne kanały dostępu takie jak: bankomat, placówki 

stacjonarne itp. 

Wachlarz wykorzystania ogólnodostępnej sieci przez banki jest bardzo 

zróżnicowany. Mogą one eksploatować ją na wiele sposobów do realizacji swoich 

różnych celów.  

 

Generalnie wyróżnia się trzy zasadnicze formy zastosowania Internetu w tych 

instytucjach204: 

• punkt informacji 

• punkt kontaktu 

• punkt sprzedaży 

 

Punkt informacji (Point of Information) sprowadza się do wykorzystania 

Internetu jako miejsca, gdzie klienci mogą uzyskać informacje o banku, jego ofercie lub 

danych finansowych, takich jak chociażby kursy walut. Zazwyczaj jest to proste 

przeniesienie treści z tradycyjnych broszur reklamowych dostępnych w oddziale na 

strony WWW. Aby rozwiązanie to spełniało swoją rolę, niezbędna jest aktualizacja 

danych umieszczanych w sieci. Niedopilnowanie tego faktu może nie tylko wprowadzić 

w błąd osoby zainteresowane, ale także negatywnie wpłynąć na reputację banku. 

Punkt kontaktu (Point of Contact) stanowi wzbogacenie Point of Information    

o możliwość komunikacji pomiędzy bankiem a klientem. Odbywa się ona przeważnie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ciekawym rozwiązaniem, wprowadzonym 

między innymi przez bank BPH, jest umieszczenie zdjęcia i danych pracownika banku 

tj. imię i nazwisko, z którymi odbywać będzie się kontakt za pomocą poczty 

elektronicznej. Ponadto dopuszczalna jest także listowna forma kontaktu. Często           

w ramach serwisów bankowych umożliwia się użytkownikom wypełnienie formularza 

 
204 Grzechnik, J., 2000, Bankowość internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk, s. 53 
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czy ankiety, co stanowi dla banku źródło danych o kliencie, jego wymaganiach               

i oczekiwaniach. 

Punkt sprzedaży (Point of Sale) oznacza wykorzystanie Internetu jako kanału 

sprzedaży produktów i usług bankowych, co pozwala na wykonywanie transakcji bez 

konieczności odwiedzania placówki bankowej i kontaktu z doradcą. 

Instytucja bankowa powinna zapewniać należyte działania, żeby jego 

internetowa strona WWW spełniała należycie jedną lub wszystkie z wymienionych 

powyżej funkcji. Na pewno jedną z nich jest jej odpowiednie wypromowanie. Banki 

posiadające serwis internetowy muszą zadbać, żeby jego adres znalazł się obok adresu 

placówki i numeru telefonu kontaktowego umieszczonego na ulotkach reklamowych. 

Sam adres WWW powinien być prosty i kojarzyć się z nazwą banku lub jego usługą 

dostępną w internecie, np. www.mbank.pl (strona WWW MBank-u), www.bos24.pl 

(usługa BOŚ Banku do wykonywania operacji bankowych na rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym za pomocą Internetu). Warunek ten niestety nie 

zawsze jest spełniony205. Instytucje bankowe zachęcają klientów do korzystania              

z elektronicznej formy kontaktu także dzięki rozwieszaniu plakatów reklamowych na 

tablicach informacyjnych, umieszczonych w widocznym miejscu w oddziale lub na 

ulicy. Dużą rolę spełnia również prasa, radio czy telewizja. Preferowaną formą reklamy 

jest także sam Internet, dlatego że to właśnie osoby z niego korzystające są docelowymi 

odbiorcami e-bankingu. Wykorzystywane są tu takie rodzaje reklamy jak baner, oraz 

odnośniki tzw. linki umieszczane na innych popularnych i często odwiedzanych 

stronach WWW.  

Niekorzystnym i nieprofesjonalnym sposobem rozpowszechniania informacji     

o serwisie jest seryjne oraz hurtowe rozsyłanie materiałów promocyjnych na skrzynki 

poczty elektronicznej. Otrzymywanie takich listów traktowane jest przeważnie jako 

spamming206. Zjawisko takie jest pejoratywnie postrzegane i powszechnie krytykowane 

przez użytkowników sieci. Dodatkowym atutem, pozwalającym wyróżnić serwis banku 

z natłoku informacji panujących w Internecie jest rejestrowanie stron                              

w wyszukiwarkach internetowych. Kolejnym równie ważnym elementem wpływającym 

na popularność strony jest jej struktura oraz wygląd. Ma ona być przede wszystkim 

przyjazna dla jej użytkownika i czytelna. W związku z tym konieczne jest zachowanie 

stosownej proporcji między ilością grafiki, a zasobem informacji dostępnym dla osób ją 

 
205 http://eBanki.pl 
206 Rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. 
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odwiedzających. Zbyt duża ilość elementów graficznych powoduje spowolnienie 

procesu ładowania się serwisu, co w wielu przypadkach może zniechęcać do 

korzystania z niego. Budowa witryny powinna być prosta, dająca poczucie intuicyjnego 

poruszania się pomiędzy jej elementami składowymi, jakimi są podstrony. 

Adresatami nowej gałęzi bankowości zwanej bankowością elektronicznej lub   

e-bankingiem są klienci indywidualni, oraz klienci instytucjonalni. Przede wszystkim 

młode pokolenie to potencjalna grupa użytkowników tej formy usług. Wynika to z ich 

odmiennego stosunku do nowości technicznych i innowacyjnych rozwiązań                   

w bankowości. Odmiennego niż pokolenie ludzi starszych, którzy cenią sobie kontakt    

z osobą i preferują stacjonarne placówki bankowe. 

Skala zjawiska, jakim jest na polskim rynku bankowość elektroniczna                  

i zaangażowanie banków w proces jej tworzenia może świadczyć fakt powstania w 

1998 roku Rady Bankowości Elektronicznej. Została ona powołana przez 25 banków      

i instytucji międzybankowych pod nadzorem Związku Banków Polskich. Głównymi 

priorytetami Rady Bankowości Elektronicznej jest promowanie bankowości 

elektronicznej. Działalność promocyjna ma istotny wpływ na jej rozwój. Wzrost 

świadomości technologicznej społeczeństwa jest siłą napędową jej prężnego 

funkcjonowania. Rada Bankowości Elektronicznej stanowi również lobby wywierające 

wpływ na decyzje rządu w obszarze tworzenia rozwiązań prawnych dotyczących 

bankowości elektronicznej.  

 

 

2.4.  Bankowość spółdzielcza 

 

            Banki spółdzielcze to podstawowe ogniwa Banku Gospodarki Żywnościowej 

S.A., które jako samodzielne jednostki spółdzielcze mają odrębną osobowość prawną     

i działają na zasadach rachunku gospodarczego.  Bank   Gospodarki  Żywnościowej 

pełni wobec nich funkcje centrali organizacyjnej i rewizyjnej. 

            Oprócz własnych organów samorządowych banki spółdzielcze wybierają organy 

nadrzędne tj. wojewódzkie i krajowe zjazdy delegatów, oraz wojewódzkie rady banku    

i radę banku na szczeblu centralnym207. 

 
207 Szambelańczyk, J., 1995,  Zarządzanie bankiem spółdzielczym, GBW, Poznań, s. 27 
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Dyrektorzy banków spółdzielczych powołani są przez prezesa Banku 

Gospodarki Żywnościowej S.A. lub osoby przez niego upoważnionej po zaciągnięciu 

opinii zarządu spółdzielni. Jednakże zarządy spółdzielni mogą występować do rady 

wojewódzkiej banku   z wnioskiem o odwołanie dyrektora banku spółdzielczego, jeżeli 

narusza on interesy spółdzielni. 

Banki spółdzielcze obsługują zarówno rolników indywidualnych, instytucje         

i organizacje społeczne związane z wsią i rolnictwem, a także drobnotowarową 

gospodarkę miejską. Obsługują więc jednostki objęte zakresem działalności tych 

banków.  

 

Banki spółdzielcze wykonują:  

• operacje pieniężno – kredytowe  związane z obsługą ludności wiejskiej 

• prowadzą rachunki poszczególnych rolników 

• udzielają kredytu rolnikom indywidualnym, członkom spółdzielni 

produkcyjnych  oraz rzemieślnikom 

                   

Bank swą działalność opiera w dużej mierze na wzajemnym zaufaniu dla 

banków, a  kredyty to zaufanie do klienta. Bank spółdzielczy pełni jednocześnie funkcję 

zrzeszenia osób, oraz funkcję przedsiębiorstwa bankowego. Jest to więc spółdzielnia, 

która zorganizowała i prowadzi przedsiębiorstwo bankowe. Może tworzyć i prowadzić 

oddziały , filie oraz punkty kasowe208.  

Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym 

składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym. Spółdzielnia prowadzi 

wspólną działalność gospodarczą, społeczną lub kulturalno-oświatową w interesie 

swoich członków. 

Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Założyciele 

spółdzielni, których liczba nie może być mniejsza od dziesięciu osób fizycznych lub 

trzech osób prawnych (w spółdzielniach produkcji rolnej co najmniej pięć osób 

fizycznych), muszą uchwalić statut spółdzielni oraz dokonać wyboru jej organów (rady 

nadzorczej i zarządu). Najwyższym organem jest walne zgromadzenie lub zebrania grup 

członkowskich (przedstawicieli). Spółdzielnia musi być wpisana do rejestru sądowego 

(nabywa osobowość prawną). 

 
208 Szambelańczyk, J., 1995,  Zarządzanie bankiem spółdzielczym, GBW, Poznań, s. 29-30 

 

http://portalwiedzy.onet.pl/41472,,,,dzialalnosc_gospodarcza,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/60168,,,,osoba_fizyczna,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/24630,,,,osoba_prawna,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/65637,,,,rejestr,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/15685,,,,osobowosc_prawna,haslo.html
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Majątek spółdzielni można podzielić na: 

• fundusz udziałowy powstały z wpłat udziałów członkowskich. W razie 

likwidacji spółdzielni, bądź ustania członkostwa, podlega on zwrotowi 

byłemu członkowi, chyba że został przeznaczony na pokrycie strat 

spółdzielni 

• fundusz zasobowy powstały z wpisowego, części nadwyżki bilansowej    

i z innych źródeł. Jest niepodzielny i bezzwrotny. 

• fundusz wkładów, który istnieje tylko w niektórych spółdzielniach, które 

wymagają wniesienia wkładu (budowlanego, ziemi). Podlega zwrotowi    

i w odróżnieniu od poprzednich funduszy, nie uczestniczy w pokryciu 

straty. 

 

  W przypadku banku spółdzielczego konieczność współwystępowania 

powyższych cech rysuje się jeszcze wyraźniej. Bank spółdzielczy jest bowiem 

jednocześnie zrzeszeniem osób i przedsiębiorstwem bankowym. Nierozłączność tych 

cech powoduje, że gdyby przykładowo na podstawie uchwały określonego w statucie 

organu banku spółdzielczego przedsiębiorstwo bankowe zostało zbyte, czego przepisy 

prawa nie wykluczają, bank spółdzielczy przestałby mieć cechy spółdzielni, ale jego 

osobowość prawna zostałaby zniweczona dopiero z chwilą wykreślenia z rejestru           

z rejestru spółdzielni. Od banku spółdzielczego można zatem kupić czy przejąć bank 

jako przedsiębiorstwo bankowe, lecz nie można zostać w wyniku tego właścicielem 

banku spółdzielczego jako spółdzielni209. 

Pierwsze polskie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, powstały              

w okresie trwania zaborów, dlatego różny był ich rozwój oraz formy organizacyjne. 

Formy te zależne były od sytuacji politycznej oraz społeczno-gospodarczej a także 

ustawodawstwa obowiązującego w poszczególnych zaborach. 

Polscy pionierzy spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej uważnie 

śledzili jej działalność w krajach Europy Zachodniej oraz sprawdzone w praktyce 

zasady wprowadzali do nowo zakładanych polskich spółdzielni, dostosowując je do 

polskich warunków gospodarczych. Pierwszą polską Spółdzielnią Oszczędnościowo – 

Pożyczkową na ziemiach polskich było założone w 1861 roku Towarzystwo 

Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania.  

 
209 Jaworski, W. , 1996, Banki rynek operacje polityka,  Poltext, Warszawa, s. 238-239 
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Do grupy najstarszych spółdzielni należały założone w 1862 roku Towarzystwa 

Pożyczkowe w Brodnicy oraz Golubiu, które nadal prowadzą swoją działalność jako 

banki spółdzielcze. W zaborze pruskim dominowały Spółdzielnie Oszczędnościowo – 

Pożyczkowe zwane bankami ludowymi, których funkcjonowanie  wzorowane było na 

zasadach Schulzego z Delitzsch. Charakteryzowały się one wszechstronną działalnością 

bankową, jako spółdzielnie powszechne, które zrzeszały rolników, rzemieślników           

a także przedstawicieli innych zawodów.  

W 1871 roku w zaborze pruskim powołano pierwszy polski związek 

spółdzielczy pod nazwą Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, a w 1885 roku 

pierwszą polską centralę finansową - Bank Związku Spółek Zarobkowych. Główną ideą 

funkcjonowania spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych było hasło „Własną pracą 

i pomocą a siłami zjednoczonymi", które zostało sformułowane w Poznaniu w roku 

1871, podczas pierwszego zjazdu polskich spółdzielni. Od roku 1873 polskie 

spółdzielnie kredytowe w Wielkopolsce przyjęły jednolitą nazwę Bank Ludowy210. 

 Spółdzielnie kredytowe zaspakajały potrzeby członków na tanie kredyty,            

a dzięki demokratycznym formom samorządowym sprzyjały tworzeniu więzi 

społecznej i świadomości narodowej. Pomimo stosunkowo skromnych funduszy 

własnych, dzięki zgromadzeniu znacznych kwot oszczędności, stanowiły one podstawę 

finansową i kadrową dla polskiego ruchu spółdzielczego211. 

 

W zaborze austriackim (Galicji) były dwa typy polskich Spółdzielni 

Oszczędnościowo – Pożyczkowych:  

• towarzystwa zaliczkowe wg zasad Schulzego z Delitzsch, wzorowane na 

bankach ludowych z zaboru pruskiego 

• kasy oszczędnościowo-pożyczkowe oparte na zasadach Raiffeisena, 

(późniejsze Kasy Stefczyka) 

 

W 1864 roku zostało założone jako pierwsze Towarzystwo Zaliczkowe  

w Brzeżanach, a następnie towarzystwa w 1869 roku w Krakowie i w 1874 roku          

we Lwowie.  

 
210 McNaughton, D., 1995, Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian, Warszawski Instytut,   

      Warszawa, s. 72 
211 Heropolitańska I., Borowska E., 1996, Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa, s. 40 
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Spółdzielnie działające według zasad Raiffeisena dostosowane do polskich 

warunków były niewielkie, oparte na społecznej pracy zarządu, a więc o niskich 

kosztach własnych, stosujące uproszczony tryb załatwiania formalności, dzięki czemu 

mogły zapewnić tani kredyt. Wymagania te spełniały tworzone w zaborze austriackim 

spółki oszczędności i pożyczek. Ich powstanie związane było z działalnością                 

dr Franciszka Stefczyka, które po jego  śmierci w roku 1924 przyjęły powszechnie 

nazwę Kas Stefczyka. 

.Rozwój spółdzielczości w zaborze rosyjskim był znacznie powolniejszy             

z powodu ogólnego opóźnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego ziem Królestwa 

Polskiego w związku między innymi z późniejszym zniesieniem pańszczyzny,              

jak i polityką caratu krępującą rozwój ruchu spółdzielczego, traktowanego jako jedną     

z form walki narodowej Polaków. Statuty powstających spółdzielni musiały być 

zatwierdzane przez najwyższe władze carskie w Petersburgu, a działalność spółdzielni 

podlegała nadzorowi policyjnemu.  

Postęp w tej dziedzinie zaznaczył się po rewolucji 1905 roku, która przyniosła 

Królestwu zdobycie częściowych swobód konstytucyjnych, m.in. prawa do 

stowarzyszeń. Działalność spółdzielni kredytowych była silnie uzależniona od ogólnej 

sytuacji gospodarczej. Najgorszy był dla nich w okres kryzysów gospodarczych              

w 20-leciu międzywojennym. 

 Działalność spółdzielni kredytowych została brutalnie przerwana przez władze 

okupacyjne po wybuchu II wojny światowej. W latach 1939-1945 w wyniku działań 

wojennych i represji spółdzielczość bankowa poniosła znaczne straty materialne oraz 

utraciła wielu swoich  pracowników i działaczy samorządowych. 

Po wojnie w 1950 roku w ramach reformy systemu bankowego Spółdzielnie 

Oszczędnościowo Pożyczkowe zostały przekształcone w Gminne Kasy Spółdzielcze. 

Gminne  Kasy Spółdzielcze działały na podstawie ustawy o spółdzielniach, ale były 

nimi tylko formalnie. Stały się jedynymi instytucjami bankowymi, zobowiązanymi do 

realizacji ówczesnej polityki rolnej, obsługującymi indywidualne gospodarstwa rolne. 

Funkcje centrali finansowej, organizacyjnej i rewizyjnej wobec Gminnych Kas 

Spółdzielczych pełnił Państwowy Bank Rolny212. 

 W tym trudnym okresie działacze i pracownicy spółdzielczości bankowej 

podtrzymywali idee i zasady spółdzielczego działania, a także udoskonalili umiejętności 

 
212 http://bankbps.pl/o-grupie-bps/historia-bankowosci-spoldzielczej 
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fachowe. Zachowana została sieć placówek kredytowych na wsi i ich baza materialna, 

przetrwali działacze i kadra pracowników.  

W innych krajach obozu socjalistycznego spółdzielczość została zlikwidowana 

między innymi na Węgrzech; odrodziła się dopiero po powstaniu w 1956 roku. 

Także w Polsce w 1956 roku Gminnym Kasom Spółdzielczym przywrócono 

prawo do prowadzenia działalności oszczędnościowej na własny rachunek oraz nazwę: 

Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych (SOP), a Ustawa  o Prawie bankowym      

z 1960 roku zezwoliła im na używanie nazwy bank z przymiotnikiem spółdzielczy lub 

ludowy. 

W roku 1957 Zjazd Delegatów Kas Spółdzielczych powołał do życia Związek 

Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych jako centralę organizacyjno-rewizyjną 

Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych, który od 1964 roku funkcjonował jako 

Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych. Utworzenie Związku 

przywróciło krajową spółdzielczą strukturę spółdzielczości oszczędnościowo-

pożyczkowej. Związek stał się reprezentantem jej interesów, koordynował kierunki 

działania, prowadził działalność rewizyjną, instruktażową i popularyzatorską.  

W roku 1974 funkcje Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo 

Pożyczkowych ograniczone zostały do spraw reprezentacji, szkoleń oraz promocji,         

a także pośrednictwa między Spółdzielniami Oszczędnościowo Pożyczkowymi, 

bankami i ministrem Finansów, który to określał zakres, zasady oraz kierunki 

działalności spółdzielczości bankowej. Natomiast bieżącą politykę w tym zakresie 

prowadził Bank Rolny jako bank refinansujący działalność kredytową Spółdzielni 

Oszczędnościowo - Pożyczkowych213. 

  W roku 1975 w wyniku centralizacji zarządzania gospodarką i państwem 

wprowadzono nowy podział administracyjny kraju (zlikwidowano powiaty), a także 

przeprowadzono reformę systemu bankowego. Na mocy ustawy połączono Bank Rolny 

z Centralnym Związkiem Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych i utworzono 

państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej, w którym Skarb Państwa 

posiadał 54% udziałów, natomiast 46% udziałów należało do banków spółdzielczych.  

Bank Gospodarki Żywnościowej przejął po Banku Rolnym funkcję centrali finansowej 

w stosunku do banków spółdzielczych oraz funkcję centralnego związku spółdzielczego 

po Centrali Związków Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych.  

 
213 Jaworski, W. , 1996, Banki rynek operacje polityka,  Poltext, Warszawa, s. 239-240 
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Spółdzielnie oszczędnościowo pożyczkowe zostały zobligowane do używania 

jednolitej nazwy bank spółdzielczy ora zrzeszenia się w Banku Gospodarki 

Żywnościowej.  

Bank Gospodarki Żywnościowej koncentrował się na obsłudze bankowej 

jednostek gospodarki uspołecznionej, natomiast banki spółdzielcze obsługiwały osoby 

fizyczne i gospodarkę nieuspołecznioną, w tym również rzemiosło, prywatne przemysł   

i handel. Banki spółdzielcze wykonywały dodatkowo zadania zlecone przez 

administrację państwową, a także prowadziły różne formy działalności społeczno-

wychowawczej na rzecz członków i lokalnych środowisk. 

W Banku Gospodarki Żywnościowej nie funkcjonował też w tym okresie 

kolegialny zarząd. Prezesa zarządu mianował  prezes Rady Ministrów, a wiceprezesi 

byli powoływani przez ministra Finansów.  

Prezes Banku Gospodarki Żywnościowej jednoosobowo kierował działalnością 

banku. Przysługiwało mu również prawo reprezentacji banku i banków spółdzielczych 

wobec organów władzy i administracji. W kompetencji prezesa BGŻ znalazło się szereg 

uprawnień należących według prawa spółdzielczego do centralnego związku 

spółdzielczego. 

Państwowo-spółdzielcza struktura własnościowa Banku Gospodarki 

Żywnościowej i odpowiadająca jej struktura zarządzania, prowadziła do dominacji 

Ministra Finansów nad działalnością instytucji. Ograniczone zostały też kompetencje 

zarządów banków spółdzielczych na rzecz, powoływanych przez prezesa Banku 

Gospodarki Żywnościowej, dyrektorów banków spółdzielczych, którzy jednoosobowo 

kierowali działalnością banków spółdzielczych214. 

Dyrektorzy banków spółdzielczych ponosili też pełną odpowiedzialność za 

prawidłową działalność banków spółdzielczych zgodną z przepisami prawa bankowego 

oraz spółdzielczego, a także zobowiązani byli składać radom nadzorczym i zarządom 

sprawozdania finansowe. 

 W roku 1981 w wyniku zawartych porozumień w Ustrzykach po fali strajków 

chłopskich odbył się II Krajowy Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych, który 

wypowiedział się za utrzymaniem państwowo-spółdzielczej formy działalności Banku 

Gospodarki Żywnościowej, postulując jednocześnie potrzebę zmian prawa bankowego i 

 
214 Szambelańczyk, J., 1995,  Zarządzanie bankiem spółdzielczym, GBW, Poznań, s. 31 
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prawa spółdzielczego umożliwiających oparcie działalności Banku Gospodarki 

Żywnościowej na zasadach samorządności i kolegialności zarządzania. 

 W 1982 roku uchwalone zostały nowe ustawy to jest Prawo bankowe i Prawo 

spółdzielcze, które  przyniosły oczekiwane zmiany w zakresie przywracania 

spółdzielczej samorządności i poszerzania kompetencji kredytowych. Zgodnie z nowym 

statutem BGŻ pozostał dla banków spółdzielczych centralą finansową, rewizyjną oraz 

organizacyjną. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej stał się organem kolegialnym, 

na którego czele stał prezes, odpowiadający wraz z zarządem za działalność banku.  

Prezesa Banku Gospodarki Żywnościowej powoływał i odwoływał Prezes Rady 

Ministrów na wniosek Krajowej Rady BGŻ. W wyniku tych zmian w baku nastąpiło 

pewne poszerzenie samorządowych form zarządzania i gospodarowania.  

W bankach spółdzielczych nastąpiło ograniczenie kompetencji dyrektorów,       

na rzecz zwiększenia uprawnień rad nadzorczych oraz zarządów. Zmiany te oznaczały 

znaczny postęp w zwiększeniu roli samorządu w działalności banków spółdzielczych.  

Banki spółdzielcze pomimo występujących trudności gospodarczych                    

i społecznych odbijających się negatywnie na ich działalności, zanotowały wiele 

osiągnięć, między innymi znaczny wzrost wkładów oszczędnościowych, rozwój 

rozliczeń bezgotówkowych w zakresie skupu produktów rolnych a także rozwijania 

oszczędzania wśród młodzieży szkolnej. Dzięki wysokim dopłatom z budżetu banki 

spółdzielcze dostarczały taniego kredytu, z którego w szczególności korzystali 

posiadacze gospodarstw specjalistycznych a także zespoły rolników indywidualnych. 

Obsługę kredytową utrudniały częste zmiany przepisów oraz nakładający się na całą 

gospodarkę kryzys gospodarczy i polityczny215. 

Mimo systematycznego rozwoju działalności Banku Gospodarki Żywnościowej 

oraz banków spółdzielczych możliwość zwiększenia ich kapitałów była bardzo 

ograniczona. Podatek dochodowy ustalony dla Banku Gospodarki Żywnościowej 

wynosił 80 % , a dla banków spółdzielczych 65 % od wypracowanego zysku. 

 Od końca 1988 roku Bank Gospodarki Żywnościowej jako uniwersalny bank 

komercyjny, rozpoczął prowadzenie działalności oszczędnościowej oraz operacyjno-

kasowej (wcześniej korzystał z obsługi kasowo-operacyjnej oddziałów Narodowego 

Banku Polskiego)216. Od tego okresu następuje dynamiczny rozwój sieci placówek 

 
215 http://bankbps.pl/o-grupie-bps/historia-bankowosci-spoldzielczej 
216 http://bs.net.pl 
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operacyjnych a także rozszerzanie zakresu działalności Banku Gospodarki 

Żywnościowej na inne podmioty gospodarcze, poza gospodarką żywnościową. 

Początek lat 90-tych w Polsce charakteryzował się trudną sytuacją gospodarczą 

wyrażającą się między innymi brakiem równowagi rynkowej, wysoką inflacją oraz 

narastającymi zatorami płatniczymi. Sytuacja ta wymusiła rozpoczęcie na przełomie lat 

1989-1990 zasadniczej reformy systemu politycznego i społeczno - gospodarczego,         

a także zmian w systemie bankowym. 

W roku 1990 na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności 

spółdzielczości, Bank Gospodarki Żywnościowej utracił prawo do wykonywania 

funkcji centralnego związku spółdzielczego, która dawała mu uprawnienia do 

wykonywania lustracji wobec 1 663 banków spółdzielczych. Funkcji tej nie przejęła 

żadna inna organizacja. 

Z uwagi na to, że Bank Gospodarki Żywnościowej był nie tylko centralnym 

związkiem, ale również bankiem, dalej działał na podstawie przepisów ustawy Prawo 

bankowe. Umożliwiło to bankom spółdzielczym zawieranie dobrowolnych umów 

cywilno-prawnych o współpracy na podstawie przepisów ustawy prawo bankowe,         

co stwarzało możliwości z dalszego korzystania z usług Banku Gospodarki 

Żywnościowej jako centrali finansowej, w dziedzinach: ekonomiczno-finansowej, 

rozliczeniowej, kredytowej oraz szkoleniowej i organizacyjno-technicznej217.  

Współpracę z Bankiem Gospodarki Żywnościowej kontynuowało 1560  banków 

spółdzielczych co stanowiło 95% ogółu. Pozostałe banki spółdzielcze dla podkreślenia 

swojej niezależności nie podjęły współpracy z BGŻ i utworzyły trzy nowe banki 

zrzeszające o charakterze regionalnym w formie spółek akcyjnych, tj.: 

 

• Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu 

• Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu 

• Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie 

  

Trwający w tym czasie głęboki kryzys gospodarczy w rolnictwie i rzemiośle, 

stanowiących podstawowe działy gospodarki obsługiwane przez banki spółdzielcze,       

a także brak doświadczeń w zakresie samodzielnego działania w złożonych warunkach 

gospodarki rynkowej oraz brak lustracji działalności, stał się dla wielu banków 

 
217 http://bs.net.pl 
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spółdzielczych przyczyną poważnych kłopotów finansowych218. Banki spółdzielcze nie 

posiadając wysokich kapitałów i odpowiednich procedur do oceny ryzyk bankowych, 

oraz nie były przygotowane do działania w warunkach gospodarki rynkowej. 

Kontrole przeprowadzone w roku 1992 przez inspektorów Narodowego Banku 

Polskiego ujawniły znaczne zaangażowanie banków spółdzielczych w zobowiązania 

wynikające z udzielonych gwarancji, a także duży udział straconych kredytów. Około 

50% tych banków zobowiązanych było do opracowania programów postępowania 

uzdrawiającego, a 17% banków spełniało ustawowe przesłanki do ogłoszenia 

upadłości.  

Trudną sytuację finansową Banku Gospodarki Żywnościowej i banków 

spółdzielczych pogłębił dodatkowo fiskalizm podatkowy w latach 1990-1993, gdzie 

stopa podatkowa wynosiła ponad 70%, a w wielu bankach dochodziła do 100%  

z uwagi na opodatkowanie należnych, ale nie uzyskanych odsetek od niespłaconych 

przeterminowanych lub straconych kredytów. 

W roku 1992 nadzór nad działalnością banków spółdzielczych przejął 

bezpośrednio Narodowy Bank Polski. W związku z występującymi zagrożeniami          

w 1992 r. prezes NBP zobligował banki spółdzielcze do zrzeszenia się w dowolnie 

wybranym banku, na podstawie przepisów prawa bankowego. Spośród funkcjonujących 

1663 banków spółdzielczych, które zrzeszały 2 500 000 członków, oraz zatrudniały 

32 000 pracowników, 1 271 z nich zrzeszyło się z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, 

a 381 w trzech bankach zrzeszających tj. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.             

w Poznaniu, Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu i Bank Unii 

Gospodarczej S.A. w Warszawie. 

Dostrzegając występujące zagrożenia w działalności sektora bankowego, Sejm 

24 czerwca 1994 roku uchwalił ustawę O restrukturyzacji banków spółdzielczych           

i Banku Gospodarki Żywnościowej, której podstawowym celem było stworzenie 

warunków niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej banków 

spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, a także poprawy bezpieczeństwa 

ich funkcjonowania. Ustawa określiła również zasady organizacyjne funkcjonowania 

trójszczeblowej struktury spółdzielczości bankowej, przy wykorzystaniu doświadczeń 

 
218 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. O restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ (Dz. U. Nr 80 poz. 

369) 
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spółdzielczości bankowej z innych krajów Europy, a zwłaszcza banków Credit Agricole 

we Francji oraz Raiffeisena w Austrii. 

 

Ustawa zakładała m.in.: 

• przekształcenie Banku Gospodarki Żywnościowej z banku państwowo-

spółdzielczego w bank w formie spółki akcyjnej 

• utworzenie 9 banków regionalnych w formie spółek akcyjnych, 

będących własnością zrzeszonych w nich banków spółdzielczych 

• konsolidację finansową banków regionalnych i zrzeszonych banków 

spółdzielczych 

• zawarcie przez banki regionalne umowy zrzeszenia krajowego z BGŻ 

S.A. jako bankiem krajowym w jednolitej-trójszczeblowej strukturze 

bankowości spółdzielczej działającej pod wspólnym logo i nazwą 

marketingową „Zrzeszenie Krajowe Banków Spółdzielczych219” 

 

Ustawa umożliwiła uzyskanie przez Bank Gospodarki Żywnościowej oraz banki 

spółdzielcze pomocy finansowej od państwa m.in. w formie obligacji 

restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności trudnych BGŻ i banków 

spółdzielczych zrzeszonych w bankach regionalnych. Ustawa stworzyła także 

możliwość uzyskania statusu banku regionalnego przez 3 instytucje działające jako tzw. 

niezależne banki zrzeszające tj.: Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, 

Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu i Bank Unii 

Gospodarczej S.A. w Warszawie 

Jedynie Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. podjął decyzję o przystąpieniu do 

trójstopniowej struktury i uzyskał status banku regionalnego w ramach krajowej grupy 

banków spółdzielczych. 

 Bank Gospodarki Żywnościowej w roku 1994 został przekształcony w spółką 

akcyjną. Akces przystąpienia na akcjonariuszy BGŻ S.A. zgłosiło 1222 banki 

spółdzielcze, co stanowiło 73,5% ogółu. Natomiast pozostałe zgodnie z ustawą 

otrzymały zwrot posiadanych udziałów. W wyniku tego udział banków spółdzielczych 

w akcjonariacie BGŻ S.A. zmniejszył się z 46% do około 34%. 

 
219 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. O restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ (Dz. U. Nr 80 poz. 

369) 
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Występujące bariery systemowe i niedoskonałość przepisów ustawy, a także 

sprzeczność interesów i oczekiwań ze strony banków regionalnych, stały się przyczyną 

braku możliwości ostatecznego uzgodnienia umowy zrzeszenia, regulującej prawa          

i obowiązki poszczególnych banków grupy. W ciągu 6 lat od wejścia w życie ustawy  

o restrukturyzacji, z powodu rozbieżności interesów banków regionalnych i Banku 

Gospodarki Żywnościowej S.A. nie udało się zrealizować wielu jej generalnych 

postanowień dotyczących kwestii organizacyjnych oraz finansowych. 

W związku z tym, a także w wyniku zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych,  

a zwłaszcza zachodzących procesów globalizacji i konsolidacji sektora bankowego  

i narastającej konkurencji ze strony banków komercyjnych i zagranicznych niezbędna 

stała się zmiana strategii funkcjonowania bankowości spółdzielczej220. 

 W latach 1989-2006 wydane zostały zezwolenia na rozpoczęcie działalności     

w Polsce aż 113 banków zarówno krajowym jak i zagranicznym. 

W tym samym czasie ogłoszono upadłość 132 banków spółdzielczych, zlikwidowano 

49, 889 połączono z innymi bankami, a 8 zostało przejętych inne banki. Liczba banków 

spółdzielczych w 1993 roku zmniejszyła się z 1663 do 585 w  roku 2006. 

Konieczna była zmiana unormowań prawnych funkcjonowania bankowości 

spółdzielczej. 7 grudnia 2000 roku została uchwalona nowa ustawa o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, która stworzyła 

możliwość konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce oraz wprowadziła 

dwustopniową strukturę organizacyjną. Ustawa wprowadziła także obowiązek 

zwiększenia funduszy własnych banków spółdzielczych do równowartości 1 000 000 

euro do końca 2010 roku. Termin ten w umowie akcesyjnej do Unii Europejskiej został 

skrócony do końca 2007 roku. 

Ustawa wprowadziła również podwyższone wymogi kapitałowe wobec banków 

zrzeszających do 20 000 000 euro do końca 2006 roku. W wyniku czego nastąpiła 

konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej, a ich liczba zmniejszyła się z 11 do 3     

w 2002 roku. 

 

W tym samym roku ukształtowała się aktualna struktura trzech banków 

zrzeszających banki spółdzielcze, w skład której weszły: 

A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie  

 
220 Heropolitańska I., Borowska E., 1996, Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa, s. 44-46 
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B. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu 

C. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie 

 

Ad. A) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie  

 

Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. to największe zrzeszenie banków 

spółdzielczych w Polsce. Tworzą je 362 zrzeszone banki spółdzielcze oraz dwa banki 

współpracujące (Bank Spółdzielczy w Oławie oraz Krakowski Bank Spółdzielczy). To 

jest około 64% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Suma 

bilansowa banków spółdzielczych zrzeszonych z bankiem BPS wynosiła na koniec 

listopada 2013 r. prawie 59 000 000 000 złotych a suma depozytów zgromadzonych      

w bankach spółdzielczych: ponad 50 000 000 000 złotych. 

Każdego dnia banki spółdzielcze grupy BPS obsługują 6 000 000 klientów. 

Łączna liczba prawie 3 000 placówek i ponad 4 700 bankomatów daje pozycję 

czołowej instytucji finansowej w Polsce. Banki spółdzielcze obsługują klientów 

indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, 

leasingu, funduszy inwestycyjnych, czy zarządzania wierzytelnościami. 

Grupa BPS pomimo ogólnopolskiego charakteru za jedno z głównych zadań 

uważa wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego. Prowadzona polityka produktowo-

cenowa jest dostosowana do zróżnicowania gospodarczo –  ekonomicznego 

poszczególnych regionów kraju. 

Głównymi klientami grupy BPS są małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki 

samorządu terytorialnego oraz klienci detaliczni. 

Grupa BPS specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i jego otoczenia, wspiera 

polską wieś w dostosowywaniu do unijnych standardów. Istotnym elementem jego 

strategii jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej małej i średniej 

przedsiębiorczości. Grupa PBS łączy tradycyjne idee spółdzielczości                              

z nowoczesnością, oferując rolnikom i przedsiębiorcom, tradycyjne i nowoczesne 

produkty bankowe, m.in. związane z bankowością elektroniczną czy międzynarodowe 

karty VISA i MasterCard221. 

 
221 http://bankbps.pl/o-banku 
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Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. reprezentuje polski sektor bankowości 

spółdzielczej poprzez członkostwo w Komitecie Wykonawczym Confédération 

Internationale des Banques Populaires – CIBP, międzynarodowej organizacji 

zrzeszającej banki spółdzielcze z 18 krajów na całym świecie. 

 

Ad. B) Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu 

 

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. powstał w 1990 r. z inicjatywy Banków 

Spółdzielczych działających w Wielkopolsce i południowo-zachodniej części kraju.      

Te już ponad 20 lat funkcjonowania na rynku były okresem nieustannego 

dynamicznego rozwoju banku i całej grupy.  

 

Przedmiotem działania banku od początku były następujące obszary: 

• pełnienie funkcji banku zrzeszającego w sieci banków spółdzielczych 

poprzez różne formy współpracy z bankami oraz działanie na rzecz          

i w interesie zrzeszonych banków 

• uniwersalna obsługa bankowa osób fizycznych i prawnych, obsługa 

finansowa przedsięwzięć gospodarczych – szczególnie w dziedzinie 

rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego 

 

Głównymi akcjonariuszami Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. były 

banki spółdzielcze, tworzące Spółdzielczą Grupę Bankową. Łącznie 100% kapitału 

pochodziło z sektora finansowego. 

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. był pierwszym w Polsce bankiem 

zrzeszającym banki spółdzielcze, który nie został powołany ustawowo, lecz powstał       

z inicjatywy samych banków spółdzielczych. Tworząc SGB, bank czerpał wzorce 

przede wszystkim z długoletniej tradycji polskich banków spółdzielczych, jak również 

wykorzystywał pozytywne doświadczenia podobnych struktur funkcjonujących 

zagranicą222. 

Wszystkie działania Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. jako banku 

zrzeszającego ukierunkowane były na wzmacnianie pozycji banków spółdzielczych na 

rynku usług finansowych, pamiętając jednocześnie o tym, że siłą banku zrzeszającego 

 
222 http://sgbbank.com.pl/gbw_o_banku 

http://www.cibp.eu/
http://www.cibp.eu/
http://www.sgb.pl/


 113 

są silne banki spółdzielcze. Celem strategicznym Gospodarczego Banku Wielkopolski 

S.A. pozostawało stworzenie nowoczesnej grupy bankowej, dysponującej najnowszymi 

technologiami, konkurencyjnej wobec innych banków, funkcjonującej w oparciu            

o założenie, iż podstawowym jej ogniwem jest bank spółdzielczy. Taka samą rolę 

będzie odgrywał SGB Bank SA, jako następca GBW SA. 

 

Korzyści dla banków spółdzielczych płynące z przynależności do Spółdzielczej 

Grupy Bankowej to m.in.:  

a) bezpieczeństwo ich funkcjonowania 

b) atrakcyjne warunki lokowania depozytów i zaciągania kredytów zgodne 

z zasadami gospodarki finansowej SGB 

c) dostęp do regulacji, procedur i rozwiązań organizacyjnych z zakresu 

działania banku 

d) profesjonalny instruktaż i doradztwo dotyczące różnych aspektów 

funkcjonowania Banku Spółdzielczego 

e) dostęp do nowoczesnych produktów bankowych i rozwiązań 

technologicznych szczególnie do: 

• szerokiej oferty kredytowej w tym do kredytów preferencyjnych               

z dopłatami, 

• krajowych i międzynarodowych kart płatniczych (Visa, MasterCard, 

Maestro), 

• kompleksowej obsługi dewizowej w banku spółdzielczym, 

• obsługi emisji obligacji komunalnych. 

  

Z dniem 15.09.2011 r. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. zmienił swoją 

nazwę na Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. w wyniku przyłączenia 

Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A223. 

 

Ad. C) Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie 

 

Data powstania Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. to 18 czerwca 1996 

roku, O jego utworzeniu myślano jednak wcześniej, ponieważ inauguracja działalności 

 
223 http://sgbbank.com.pl/gbw_o_banku 
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była konsekwencją przyjętej w 1994 roku ustawy o restrukturyzacji banków 

spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej.  

Bank mógł powstać dzięki połączeniu 159 banków spółdzielczych, których 

siedziby mieściły się w siedmiu województwach znajdujących się w środkowej części 

kraju. Zrzeszenie banków spółdzielczych stanowiło podstawę jego misji, chociaż bank 

zrzeszający nie rezygnował z prowadzenia własnej działalności, przygotowywania 

kolejnych produktów oraz modernizowania już istniejących usług tj. oferty dla klientów 

i kredytów na kolektory słoneczne. Do historii przeszedł jako najmniejszy z banków 

zrzeszających, który sam przez bardzo długi czas zachowywał niezależność nie 

uczestnicząc w kolejnych działaniach o charakterze konsolidacyjnym224. 

Przełomowym momentem w historii banku stało się Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, które odbyło się w dniach 27 i 28 czerwca 2011 roku. W czasie 

spotkania zastanawiano się nad nowymi celami banku i sposobami wzmocnienia jego 

aktualnej pozycji. Zdając sobie sprawę z jego potencjału podkreślano, że bank powinien 

mieć możliwość systematycznej poprawy świadczonych przez siebie usług, zwracano 

przy tym uwagę również na to, że procesy konsolidacyjne zachodzące w polskim 

sektorze bankowym osłabiają małych graczy i skłaniają ich do poszukiwania partnerów, 

z którymi wspólnie można przygotowywać ofertę o większym niż dotychczas stopniu 

atrakcyjności.  

Efektem zgromadzenia akcjonariuszy było w związku z tym podjęcie decyzji      

o połączeniu Mazowieckiego Regionalnego Banku S.A. z istniejącym na polskim rynku 

usług finansowych od 1990 roku Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. W trakcie 

zgromadzenia akcjonariuszy ustalono zasady współpracy, oraz podjęto decyzję o tym, 

że nowa instytucja finansowa będzie działała pod nazwą Spółdzielcza Grupa Bankowa - 

Bank S.A. 

Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. i 206 innych banków spółdzielczych 

wchodzą dziś w skład Spółdzielczej Grupy Bankowej mogącej zaoferować swoim 

klientom między innymi: ponad 1000 placówek rozlokowanych na terenie całego kraju, 

elektroniczne kanały dostępu, ponad 300 bankomatów oraz szeroki pakiet produktów 

bankowych. Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. utrzymała przy tym status banku 

zrzeszającego. 

 

 
224 http://mrbank.com.pl 

http://www.mrbank.com.pl/kredyt-na-kolektory-sloneczne.html
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Natomiast Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. po wejściu w życie ustawy        

z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ubiegał się          

o licencję banku zrzeszającego, ale z powodu stosunkowo niskich kapitałów                  

w porównaniu do skali prowadzonej działalności, nie uzyskał na to zgody Komisji 

Nadzoru Bankowego225.  

Z uwagi na to, po 25 latach współpracy z bankami spółdzielczymi, instytucja ta 

przyjęła strategię banku komercyjnego, funkcjonującego poza spółdzielczym sektorem 

bankowym. W 2005 roku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w ramach prywatyzacji 

został dokapitalizowany przez holenderski RABOBANK oraz Europejski Bank 

Rozbudowy i Rozwoju. 

W 2011 roku minęło 150 lat od powstania na ziemiach polskich pierwszych 

spółdzielni kredytowych. 

 

 

2.5.  Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 

 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe działają na mocy Ustawy z 5 

listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz.U.         

z 2012 r. poz. 855 z późn. zm.), ustawy z 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze 

(jedn. tekst Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 2) oraz Statutu226. 

W dniu 12 czerwca 2013 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r.      

o zmianie Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych                    

i rozpoczęło się wdrażanie docelowego systemu ochrony depozytów w kasach za 

pośrednictwem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zapewniającego poziom 

ochrony depozytom w wysokości 100 tys. euro. Fundusz ten będzie także uczestniczył 

w procesach restrukturyzacji kas i monitorował ich sytuację227.  

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (Kasa Krajowa) to 

instytucja zrzeszająca wszystkie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe tj. 

SKOK-i działające w Polsce. Przez 20 lat czuwała nad stabilnością finansową całego 

systemu SKOK. Zgodnie z nową ustawą o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo –   

 
225 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000r. O funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się                

i bankach zrzeszających (Dz.U. 2000 Nr 119 poz. 1252)  
226 Ustawa z 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (jedn. tekst DzU z 1995 r. nr 54, poz. 2) 
227 Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 613) 
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Kredytowych, która weszła w życie w dniu 27 października 2012 roku nadzór nad 

kasami objęła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Kasa Krajowa sprawuje obecnie 

kontrolę kas w zakresie zgodności ich działalności z prawem oraz prawidłowości 

prowadzonej gospodarki finansowej228. 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego tj. BFG, działającego na podstawie ustawy          

z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 

84, poz.711 z późn. zm.) w zakresie określonym w ustawie. Gwarancja Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie przez 

jednego deponenta do równowartości 100.000 euro w złotych, niezależnie od tego         

w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu 

wierzytelności przysługują mu należności w Kasie229. Środki te podlegają 100% 

gwarancji. Oznacza to, że ochronie podlegają środki zdeponowane zarówno na 

rachunkach IKS (niezależnie od rodzaju), jak również na wszelkiego typu lokatach. 

 Wysokość gwarancji wypłaty środków nie jest zależna od Kasy. Wysokość 

limitu gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oznaczona została w taki sam 

sposób jak w innych instytucjach finansowych objętych gwarancjami BFG na 

podstawie wyżej wymienionej  ustawy. 

  

Deponentami, których środki pieniężne zgromadzone w Kasie obejmuje 

gwarancja BFG są: 

• osoby fizyczne 

• organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)230 

• jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego posiadające 

osobowość prawną 

• spółdzielnie nie będące Kasą ani Krajową Spółdzielczą Kasą 

Oszczędnościowo – Kredytową 

 
228 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1166) 
229 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, 

poz.711 z późn. zm.) 
230 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 

r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 
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• związki zawodowe 

• wspólnoty mieszkaniowe, będące stroną umowy imiennego rachunku lub 

posiadające wynikającą z przeprowadzania przez Kasę rozliczeń 

finansowych wierzytelność do Kasy objętej obowiązkowym systemem 

gwarantowania 

• osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. 

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 

r., poz. 855 z późn. zm.). 

  

Deponentami nie są:  

• członkowie zarządu i rady nadzorczej Kasy oraz pracownicy podlegający 

bezpośrednio członkom zarządu 

• osoby pełniące funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów Kasy       

i ich zastępców 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 71 z późn. zm.) Kasa Wspólnota 

przedstawia informacje o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej.  

Z dniem 27 października 2012 r. publiczny nadzór nad spółdzielczymi kasami 

oszczędnościowo – kredytowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.  

 

Celem nadzoru nad kasami (zgodnie z art. 61 ust. 1 ww. Ustawy o SKOK) jest 

zapewnienie: 

• stabilności finansowej kas 

• prawidłowości prowadzonej przez kasy działalności finansowej 

• bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w kasach 

• zgodności działalności kas z przepisami niniejszej ustawy 

 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe obowiązane są do 

przetwarzania danych osobowych swoich członków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 z późn. zm.)231.  

 
231 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276         

z późn. zm.) 
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Na straży obowiązków wynikających ze wskazanej ustawy stoi Generalny 

Inspektor Danych Osobowych tj. GIODO, do zadań, którego zgodnie z art. 12 ustawy 

należy w szczególności: 

• kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie 

danych osobowych 

• wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach 

wykonania przepisów o ochronie danych osobowych 

 

Celem obniżenia ryzyka działalności kredytowej, Kasa Wspólnota współpracuje 

z Biurem Informacji Kredytowej S.A., które utworzone zostało na podstawie przepisu 

art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, 

pozycja 939 ze zm.). Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało powołane dla potrzeb 

minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony 

obrotu pieniężnego. BIK S.A. zarządza i rozbudowuje efektywny system wymiany 

informacji kredytowej poprzez gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie                  

i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej swoich klientów w formie 

raportów kredytowych232. 

Każdy SKOK, bank, instytucja finansowa zgodnie z zapisami Ustawy Prawo 

Bankowe zobowiązany jest dokonywać oceny swojego klienta pod kątem jego 

zdolności do spłaty kredytu, a także oszacować ryzyko związane z udzieleniem takiego 

kredytu temu właśnie klientowi zapewniając przez to bezpieczeństwo powierzonych mu 

środków pieniężnych. 

Obecnie, w sytuacji możliwości skorzystania przez Spółdzielcze Kasy 

Oszczędnościowo – Kredytowe z usług Biura Informacji Kredytowej, proces udzielenia 

kredytu/pożyczki w kasach został znacząco przyspieszony. 

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 z późn. zm.), 

Kasa Wspólnota jest instytucją obowiązaną do współpracy z Generalnym Inspektoratem 

Informacji Finansowej tj. GIIF. Do zadań Generalnego Inspektoratu Informacji 

Finansowej zgodnie z art. 4 powyższej ustawy należy uzyskiwanie, gromadzenie, 

przetwarzanie oraz analizowanie informacji o transakcjach uzyskiwanych od instytucji 

 
232 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276          

z późn. zm.) 
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obowiązanych oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu233. 

Członkami Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych mogą 

być osoby fizyczne, połączone więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym,    

a w szczególności pracownicy zatrudnieni w jednym lub kilku zakładach pracy, 

ewentualnie osoby należące do tej samej organizacji społecznej lub zawodowej.        

Żeby pomimo takich obostrzeń członkami Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – 

Kredytowych mogli zostać ludzie nie będący w jednej wspólnocie, stworzono między 

innymi Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej działające przy SKOK 

Stelczyka, czy Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – 

Kredytowych „KREATOR” - działające przy SKOK Kopernika. Żeby skorzystać           

z produktów SKOK wystarczy zapisać się do takiego stowarzyszenia. 

 

Kasa jest zobowiązana wypłacić po śmierci członka z jego wkładu 

członkowskiego i oszczędności następujące zobowiązania: 

• koszty pogrzebu członka w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten 

odpowiada zwyczajom przyjętym w środowisku zmarłego osobie, która 

przedłoży rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią 

wydatków 

• kwotę nie przekraczającą ogółem sumy przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie 5 lat kalendarzowych 

poprzedzających wypłatę – jeżeli członek pisemnie wskazał kasie osoby, 

na których rzecz wypłata ma nastąpić; osobami wskazanymi przez 

członka mogą być jego małżonek, zstępni, rodzice, dziadkowie                 

i rodzeństwo 

• kwotę równą wpłatom na rachunki, dokonanym przez organ rentowy       

z tytułu świadczeń z ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, które nie 

przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunków, wskazaną we 

wniosku organu rentowego skierowanym do kasy, wraz z podaniem 

numerów rachunków, na które dokonano wpłat 

 
233 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 z późn. zm.) 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_fizyczna
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Do przekształcenia pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej                     

w spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową wymagana jest uchwała walnego 

zebrania członków (delegatów) pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe łączą swoje działania, żeby 

oferować lepsze oraz tańsze usługi, a także szerszą ofertę. Do tej pory sześć Kas 

podpisało wspólne porozumienie o współpracy pod nazwą Kasy Stefczyka. 

Jest to porozumienie równoprawnych partnerów na zasadzie pełnej dobrowolności. 

SKOK-i wyrażają zgodę na to, że pod wspólnym szyldem Kas Stefczyka będą 

współpracować i działać w takim kierunku, aby w swoich placówkach proponować 

porównywalną, coraz lepszą jakość usług. Każda Kasa zostaje osobnym podmiotem 

gospodarczym i prowadzi własną politykę cenową. Zintegrowane Kasy nie będą 

oferować dokładnie takiej samej oferty, ale wszystkie będą prowadzić wspólnie 

kampanie reklamowe. Wszystkie placówki będą miały podobnie przyjazne wnętrza 

(zarówno dla klientów jak i pracowników). Dzięki temu zapewniona zostanie lepsza, 

sprawniejsza obsługa członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych. 

Główna idea, która przyświecała tworzeniu porozumienia Kas Stefczyka to 

zbudowanie centrum usług wspólnych. Pewne działania prowadzone do tej pory przez 

każdy SKOK z osobna, zostaną prowadzone wspólnie i tak np. usługi marketingowe – 

to rozwiązanie tańsze dla poszczególnych SKOK-ów. Tańsze jest także stworzenie 

jednego wzoru reklamy prasowej informującej o nowym produkcie, niż stworzenie 

sześciu reklam oddzielnie dla każdego ze SKOK-ów. Także opiniowanie wniosków 

kredytowych będzie scedowane na centrum usług wspólnych i proces ten będzie miał 

formę elektroniczną. Czas realizacji takiego wniosku ulega skróceniu z doby do 

kilkunastu minut. Podobnie zastosowanie ma miejsce w przypadku zarządzania 

środkami trwałymi, szukaniu nowych lokalizacji dla oddziałów, remontów,                

oraz  adaptacji. 

Działy zajmujące się powyższymi zagadnieniami w poszczególnych 

Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo – Kredytowych są zredukowane do 

symbolicznego wymiaru. Na to na celu w znaczący sposób zmniejszyć udział kosztów 

stałych ze swojej działalności w ogólnym bilansie SKOK-ów. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pracownicza_Kasa_Zapomogowo-Po%C5%BCyczkowa
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W 2013 roku w Polsce działały następujące spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe234:  

• SKOK Kozienice 

• SKOK im. Powstańców Śląskich 

• SKOK Dziedzice 

• SKOK im. Stanisława Adamskiego 

• SKOK w Kostrzynie n. Odrą 

• SKOK Jaworzno 

• SKOK "Wesoła" 

• Powszechna SKOK 

• SKOK Wybrzeże 

• SKOK Rafineria 

• SKOK Ziemi Rybnickiej 

• SKOK "Boże dary" 

• SKOK Małopolska 

• SKOK im. Unii Lubelskiej 

• SKOK "Poznaniak" 

• SKOK "Śląsk" 

• SKOK "Wisła" 

• SKOK "Beskidy" 

• SKOK "Polska" 

• SKOK "Arka" 

• SKOK im. Z Chmielewskiego 

• SKOK "Skarbiec" 

• SKOK Stefczyka 

• SKOK im. M. Kopernika 

• Krakowska SKOK 

• Lubuska SKOK 

• SKOK "Szopienice" w Katowicach 

• Wielkopolska SKOK 

• SKOK "Świdnik" 

 
234 http://knf.gov.pl 
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• SKOK "Profit" w Rybniku 

• SKOK przy "Dezamet" S.A. 

• SKOK "Piast" 

• SKOK Centrum 

• SKOK Jowisz 

• SKOK im. E. Kwiatkowskiego 

• SKOK im. Królowej Jadwigi 

• SKOK "Bogdanka" 

• SKOK Mysłowice 

• SKOK w HPR Dąbrowa Górnicza 

• SKOK "Siarkopol" 

• Zachodniopomorska SKOK 

• Bieszczadzka SKOK 

• SKOK Kujawiak 

• SKOK im. S. Kard. Wyszyńskiego 

• SKOK w ZWCH "Stilon" S.A. 

• SKOK Rzeszowska im. bp. J. S. Pelczara 

• SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego 

• Regionalny SKOK im. św. Brata Alberta 

• SKOK im. św. Jana z Kęt 

• Twoja SKOK 

• SKOK Świętokrzyska 

• SKOK "Nike" 

• SKOK w Elektrowni Bełchatów 

• SKOK w Wołominie 

• SKOK "Wspólnota" 

 

Do systemu SKOK należą ponadto: 

• SKOK Ubezpieczenia 

• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

• Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – Organizacja Pożytku 

Publicznego 
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• Ecco Holiday 

• Apella S.A. 

• Towarzystwo Finansowe 

• Spółdzielczy Instytut Naukowy 

• Asekuracja 

• Towarzystwo Zarządzające235 

 

Organizacje o celach działalności podobnych do spółdzielni oszczędnościowo-

kredytowych, których głównym działaniem jest samoobrona przed lichwą, oraz 

samopomoc finansowa, funkcjonowały już w średniowieczu w formie gildii kupieckich, 

maszoperii rybackich, banków pobożnych, oraz kas wdowich236. Historia 

nowoczesnego spółdzielczego ruchu oszczędnościowo – kredytowego sięga natomiast 

roku 1852, kiedy to z inicjatywy Franza Hermanna Schulze-Delitzscha powstały 

pierwsze tego rodzaju organizacje w dwu niemieckich miastach: w Eilenburg                   

i w Delitzsch. Wydarzenie to uznawane są za początek światowego systemu 

spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej na obszarach miejskich237. 

Jednakże szczególne znaczenie miało zainicjowanie ruchu spółdzielczości 

oszczędnościowo-kredytowej na obszarach wiejskich, wobec powszechnego wówczas 

zjawiska wykluczenia finansowego na wsi. Inicjatywę tę podjął Friedrich Wilhelm 

Raiffeisen, który w roku 1864 założył pierwszą wiejską spółdzielnię oszczędnościowo-

kredytową w Heddesdorf w Niemczech238. 

W chwili śmierci Raiffeisena w roku 1888, spółdzielczość oszczędnościowo-

kredytowa funkcjonowała już między innymi we Włoszech, 

Francji, Holandii, Anglii i Austrii, a na przełomie XIX i XX wieku dotarła na kontynent 

amerykański. 

W Polsce inicjatorem spółdzielczego ruchu oszczędnościowo – kredytowego 

był Franciszek Stefczyk, który w roku 1889 podczas pobytu w Westfalii, poznał system 

wiejskich kas spółdzielczych zainicjowanych przez Friedricha Raiffeisena. Były one 

wówczas rozpowszechnione zarówno w Niemczech jak i w Austrii. Po powrocie do 

 
235 http://skok.pl/o-skok/co-to-jest-skok/historia 
236 Moody, J.C., Fite, G. C., 1984, The Credit Union Movement – Origins and Development 1850 to 1980, 

Kendall/Hunt Publishing Co., Iowa, s. 4 
237 http://cbr.edu.pl/rme-archiwum/2011/rme41/dane/2_1 
238 http://skok.pl/o-skok/co-to-jest-skok/historia 
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kraju na zjeździe Kółek Rolniczych we Lwowie, wystąpił z inicjatywą uruchomienia 

dostosowanych do warunków polskich spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych. 

Inicjatywę tę zrealizował w styczniu 1890 roku w podkrakowskiej wsi Czernichów, 

gdzie pracował jako nauczyciel w podległej Krakowskiemu Towarzystwu Rolniczemu 

Średniej Szkole Rolniczej. Była to pierwsza na ziemiach polskich wiejska spółdzielnia 

oszczędnościowo-kredytowa – oparta o model opracowany przez Raiffeisena239.  

W Polsce okresu międzywojennego liczba kas sięgała liczby 3500 i należało do 

nich ok. 1 500 000 członków. Przypisuje się im znaczną rolę w rozwoju usług i drobnej 

przedsiębiorczości w świeżo odrodzonej Polsce. Rozwój ten przerwała II wojna 

światowa240. Nawiązanie do wspomnianej bogatej i owocnej tradycji umożliwiła 

podjęta w roku 1989 transformacja systemowa241. Szczególną rolę odegrała w tym 

działająca do 2010 roku Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych242.  

W III Rzeczypospolitej spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe podjęły 

działalność w 1992 roku. Są to spółdzielnie, a więc stosuje się do nich przepisy 

ustawy Prawa spółdzielczego. Zgodnie z tym zapisem spółdzielnia jest dobrowolnym 

zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym 

funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi 

wspólną działalność gospodarczą243. 

Celem działalności SKOK jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie 

swoich członków, udzielanie im pożyczek oraz kredytów, przeprowadzanie na ich 

zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu 

umów ubezpieczenia. Do rozliczeń stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo 

bankowe o bankowych rozliczeniach pieniężnych. W ustawie wyraźnie jest napisane,    

że SKOK-i prowadzą działalność nie zarobkową i sprowadza się ona przede wszystkim 

do umożliwienia dostępu do tańszych pożyczek i kredytów osobom, które ze względu 

 
239 http://skok.pl/o-skok/co-to-jest-skok/historia 
240 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=760&langId=en 
241 Ogół zmian zapoczątkowanych w Polsce w latach 80. XX wieku, które ukierunkowane są na 

budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację. 

Przebudowa państwa obejmuje niemal wszystkie sfery życia społecznego, dlatego na potrzeby badawcze 

wyróżnia się następujące podkategorie transformacji: 

• transformację ustrojową (wdrażanie instytucji i procedur demokratycznych) 

• transformację gospodarczą (tworzenie wolnego rynku opartego na własności prywatnej) 

• transformację społeczną (zmiana mentalności społecznej, akceptacja nowych reguł gry) 

Polska jako pierwszy kraj w obozie socjalistycznym wkroczyła na drogę transformacji. Wraz                     

z powstaniem NSZZ "Solidarność" w 1980 roku stworzono podstawy samorządnej Rzeczpospolitej. 
242http://ekonomia.opoka.org.pl/aktualnosci/wydarzenia/2807.1,Uslugi_finansowe_dla_wszystkich_Polak

ow_debata_Rzeczpospolitej_i_SKOK 
243 http://skok.pl/o-skok/co-to-jest-skok/historia 
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na niezbyt wysokie dochody nie mogą takich uzyskać w bankach. Istotne społecznie 

znaczenie spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej dotyczy zatem zapobiegania      

i ograniczania wykluczenia finansowego244. 

W Polsce zagadnienie to było przedmiotem badań i dyskusji na licznych 

konferencjach naukowych, w których podnoszono znaczenie spółdzielczości 

oszczędnościowo-kredytowej dla ograniczenia i łagodzenia skutków wykluczenia 

finansowego, którego wymiar w Polsce szacowany jest pomiędzy 20 do 40%, natomiast 

w krajach tzw. starej Unii Europejskiej nie więcej niż 1%245. 

W systemie SKOK szczególną rolę w zapobieganiu i ograniczaniu zjawiska 

wykluczenia finansowego odgrywa Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – 

Organizacja Pożytku Publicznego. Do jego zadań należą między innymi: edukacja 

ekonomiczna w formie publikacji edukacyjnych, szkoleń, warsztatów, sympozjów, 

konferencji, ogólnopolskich konkursów dla młodzieży, a także bezpłatne porady 

prawno – ekonomiczne udzielane w Ośrodkach Doradztwa Finansowego                         

i Konsumenckiego zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Białej 

Podlaskiej oraz Gdyni246. 

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podczas prawie dwóch dekad 

swojej działalności, stworzyły istotną alternatywę dla banków komercyjnych oraz 

spółdzielczych w zakresie świadczenia podstawowych usług finansowych na rzecz 

gospodarstw domowych, a w szczególności w segmencie pożyczek gotówkowych. 

Jednym z czynników sukcesu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych 

jest zdolność do oferowania niższej marży odsetkowej w porównaniu do podmiotów 

sektora bankowego, co w dużej mierze wynika z mniej rygorystycznych wymogów 

kapitałowych stawianych kasom247.  

Dotychczasowe stabilne funkcjonowanie systemu Spółdzielczych Kas 

Oszczędnościowo – Kredytowych stanowi istotny argument o racjonalności bytu tworu 

finansowego jakim jest SKOK, którego idea sprawdza się nawet w czasach niepewności 

finansowej i kryzysu gospodarczego. Działania legislacyjne dążące do zwiększenia 

regulacji tego sektora, mogą spowodować zmianę modelu biznesowego, który się 

sprawdzał od kilkudziesięciu lat na model, który spowoduje dostosowanie do zmian,    

 
244 http://skok.pl/system-skok/stowarzyszenie-krzewienia-edukacji-finansowej 
245 http://knf.gov.pl/SKOK.html 
246 http://opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=31679&s=opoka 
247 http://kasawspolnota.pl/o-nas 
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ale także zaprowadzi do zahamowania dynamiki wzrostu Spółdzielczych Kas 

Oszczędnościowo – Kredytowych na następne lata248. 

 

 

2.6.  Instytucje parabankowe  

 

Przepisy polskiego prawa uprawniają do przyjmowania środków pieniężnych 

innych osób w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ich 

ryzykiem w inny sposób, wyłącznie banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, 

oddziały instytucji kredytowych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 

Prowadzenie tego rodzaju działalności przez inne podmioty, które nie uzyskały 

zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jest zabronione, stanowi przestępstwo          

i podlega karze grzywny do 5 000 000 PLN oraz karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Podmioty, w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność 

bankową bez zezwolenia, umieszczane są na liście ostrzeżeń publicznych Komisji 

Nadzoru Finansowego. 

Instytucje parabankowe są podmiotami, które nie będąc bankami, wykonują 

czynności podobne do czynności bankowych. Określenie „parabank" należy odnosić 

jedynie do tych podmiotów, które prowadzą swoją działalność legalnie (w granicach 

prawa), tj. nie łamią przepisów prawa zakazujących wykonywania określonych usług 

finansowych bez stosownego zezwolenia i nadzoru249. 

Pojęcie „parabanku" powinno być w warunkach polskiego rynku przypisane 

wyłącznie podmiotom udzielającym pożyczek i kredytów ze środków własnych. 

 

Ponadto instytucje parabankowe: 

• nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 

pożyczkowej 

• prowadzą działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. -Kodeks cywilny(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 

 
248 Piechota, P., Kołodziejczyk, M., 2011, Pozycja i znaczenie spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – 

Kredytowych w polskim systemie finansowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 

s. 9 
249http://mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rynek-finansowy-w-polsce/instytucje-parabankowe 
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• są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 

r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) 

 

Nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy o kredycie konsumenckim 

prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który bada praktyki 

parabanków pod względem naruszenia ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) oraz sprawdza,       

czy oferowane przez te przedsiębiorstwa wzorce umowne nie 

zawierają niedozwolonych klauzul. Takie przypadki można zgłaszać UOKiK250. 

Podmioty nie będące bankami, gromadzące środki pieniężne, nie są objęte 

systemem gwarantowania depozytów zarządzanym przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny, ani systemem gwarancji Skarbu Państwa. BFG jest jedynym podmiotem 

gwarantującym depozyty w Polsce, poza samorządowym systemem gwarancji 

depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, który zapewnia 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. Uczestnikami BFG są wyłącznie banki 

krajowe, oraz przy pewnych ograniczeniach oddziały banków zagranicznych. 

 

Instytucje parabankowe w Polsce to:  

A.   instytucje usług płatniczych (agencje finansowe) 

B. wielkie sieci handlowe  

C. firmy windykacyjne  

D. kantory wymiany walut  

E. firmy leasingowe 

F. firmy factoringowe 

G. fundusze private equity 

H. fundusze inwestycyjne 

I. firmy pośrednictwa kredytowego 

J. platformy social lending 

K. firmy pożyczkowe (m.in. Provident, SMS Kredyt, Bocian Pożyczki      

i inne) 

L.   instytucje finansowe prowadzące działalność bez zezwolenia Komisji 

Nadzoru Finansowego w obszarze działalności maklerskiej ze sprzedażą 

 
250http://mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rynek-finansowy-w-polsce/instytucje-parabankowe 

 

http://www.uokik.gov.pl/
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funduszy inwestycyjnych, działalności bankowej i ubezpieczeniowej 

 

 Ad. A) instytucje usług płatniczych (agencje finansowe) 

 

Biuro usług płatniczych w zamierzeniu Ustawy o usługach płatniczych                 

i Dyrektywy PSD w sprawie usług płatniczych jest uproszczoną formą prowadzenia 

działalności w zakresie usług płatniczych. Główne korzyści z wykonywania 

działalności w formie biura usług płatniczych zamiast w formie instytucji płatniczej to 

brak konieczności uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Wystarczy 

tylko wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego251.  

 

Do istotnych zalet biura usług płatniczych należy: 

• brak ograniczeń co do formy prawnej prowadzenia działalności 

• braku wymogu minimalnego kapitału początkowego i funduszy 

własnych 

• braku obowiązku sformalizowanego zarządzania ryzykiem i 

wykonywania kontroli wewnętrznej 

• brak sformalizowanych wymogów wobec właścicieli i osób 

zarządzających biurem 

 

 Biurem usług płatniczych może być jednoosobowy przedsiębiorca, spółka 

osobowa (jawna, komandytowa, komandytowo–akcyjna), spółka handlowa (sp. z o.o., 

akcyjna), a także podmioty takie jak stowarzyszenia czy fundacje. Jedna osoba fizyczna 

może być wspólnikiem lub udziałowcem w kilku jednostkach będących biurami usług 

płatniczych. Jeśli jedna osoba fizyczna prowadzi kilka działalności gospodarczych        

w zakresie usług płatniczych, wszystkie traktuje się łącznie jako jedno biuro usług 

płatniczych. 

Biuro może świadczyć wyłącznie usługi przyjmowania opłat za rachunki oraz 

usługi przekazu pieniężnego na terenie Polski, tylko jeśli wolumen transakcji nie 

przekracza równowartości 500 000 € w miesiącu. Poza tym biuro może świadczyć 

usługi inne niż usługi płatnicze (np. działalność handlowa, pośrednictwo w sprzedaży 

ubezpieczeń, pośrednictwo w kredytach ratalnych). Może również świadczyć usługi 

 
251 http://biurouslugplatniczych.pl 

http://biurouslugplatniczych.pl/
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płatnicze lub quasi płatnicze wyłączone z zakresu zastosowania Ustawy o usługach 

płatniczych. Przykładowo biuro może prowadzić wymianę walut po spełnieniu 

wymogów prawa dewizowego wobec kantorów, wypłatę gotówki w trybie tzw. cash 

back. 

Wpis do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego uprawnia biuro do świadczenia 

swoich usług jedynie na terenie Polski. Biuro wpisane do rejestru KNF nie może 

świadczyć usług w innym kraju Unii Europejskiej zarówno samodzielnie,                    

jak i za pośrednictwem oddziału, oraz agentów (filii) zagranicznych. Wszystkie te 

formy współpracy są dozwolone jedynie na terenie Polski. 

 

Ad. B) wielkie sieci handlowe 

 

Na rynku polskim usługi finansowe w sieciach rozwijają się od 10 lat. Według 

szacunków Bankier.pl, ok. 30% kart kredytowych na polskim rynku wydano we 

współpracy banków z sieciami handlowymi, natomiast przez ostatnie cztery lata 

wartość transakcji dokonywanych przy wykorzystaniu kart płatniczych wzrosła 

trzykrotnie osiągając poziom prawie 15 mld zł kwartalnie.  

Karty wydane przy współpracy banku i sieci handlowej pojawiły się na polskim 

rynku pod koniec lat 90-tych XX wieku. Pierwsze z nich to karta wydana przez Makro 

C&C i Bank BPH oraz karta powstałą przy współpracy Lukas Bank (obecnie Credit 

Agricole) i E.Leclerc. 

Usługi finansowe w sieciach handlowych nie mają końca na kartach. To również 

kredyty, oraz możliwość opłacenia rachunku w kasie sklepu. W Polsce liderami tego 

typu usług są Tesco, Carrefour, Auchan i Real. Do tego grona ostatnio dołączyła 

również Żabka. Firmy udostępniają ostatnimi czasy usługę cash back, to jest możliwość 

wypłaty gotówki w kasie sklepu. 

Dzięki wejściu w usługi finansowe sieci uzyskują dywersyfikację przychodów, 

coraz bardziej wyraźnie odczuwalną za granicą. W przypadku Carrefoura jest to 7%,       

a w przypadku Tesco nawet 10% całkowitych przychodów tych sieci we Francji              

i Wielkiej Brytanii252.  

Na rynku polskim te wartości są o wiele niższe i chociaż stale rośnie udział 

usług dodatkowych w obrotach sieci, to tylko w pojedynczych placówkach oscyluje on 

 
252 http://gu.com.pl 

http://gu.com.pl/
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na poziomie 5%. W najbliższych latach ten udział będzie rosnąć, z uwagi na wysoki 

sięgający blisko 60%, odsetek płatności wykonywanych kartą w dużych sieciach 

handlowych. Liczba osób opłacających swoje rachunki w czasie wizyty w sieciach 

handlowych również się zwiększa i obecnie wynosi już setki tysięcy. Dynamikę zmian 

na rynku usług finansowych można obserwować na przykładzie wydawanych wspólnie 

z sieciami kart kredytowych. Na polskim rynku głównymi graczami współpracującymi 

z sieciami handlowymi są Credit Agricole, oraz Santander Consumer.  

Sieci handlowe wprowadzają usługi finansowe z powodu poprawy rentowności, 

zwiększenia sprzedaży, przyciągnięcia do sklepu klienta i zwiększenia jego lojalności. 

Badania pokazują, że klienci, którzy raz już skorzystali z tego typu usługi, wracają 

ponownie stając się klientelą długoterminową a co za tym idzie dochodową. 

 Poza kartami, również kredyty pozwalają utrzymać klientów przy okazji 

powodując zwiększenie sprzedaży w sklepach. Klient biorąc kredyt, zostawia pieniądze 

w sieci, kupując sprzęt lub inny towar, natomiast spłacając raty powraca do sklepu, 

robiąc dodatkowe zakupy. Klient wybiera takie miejsce, również dlatego,                      

że za skorzystanie z usług oferowanych w sklepie zostanie nagrodzony rabatem czy 

premią. Dodatkową korzyścią jest także wygoda, oraz oszczędność czasu.  

 Taki model współpracy jest korzystny dla obu stron, kiedy to obie strony 

wspólnie inwestują i ponoszą ryzyko, dzieląc zyski zgodnie z udziałem w inwestycji. 

Sprzedaż usług pozwala sieciom handlowym dokładniej monitorować i śledzić 

zachowania a także preferencje klientów. Uzyskana wiedza pozwala modyfikować 

ofertę towarową i usługową. Adekwatnym przykładem jest chociażby karta kredytowa, 

która pozwala prowadzić dodatkowe działania marketingowe. Przy wysyłaniu 

miesięcznego zestawienia dokonanych transakcji, można dołączyć informacje                

o promocjach, oraz nowych produktach253.  

Dzięki usługom finansowym obie strony umowy zyskują cenną bazę danych 

klientów, w której odnotowane są nie tylko ich dane personalne, ale także informacje     

o częstotliwości, lokalizacji i kwocie zakupów. Sieci handlowe mogą tą informację 

wykorzystać przy projektowaniu efektywnego programu lojalnościowego.  

Pozostaje jeszcze kwestia wizerunkowa sieci handlowej. Wprowadzenie 

nowoczesnych usług finansowych, które nie tak dawno przeznaczone były tylko dla 

banków, powoduje że klient pozytywnie postrzega miejsce jakim jest sieć handlowa        

 
253 http://gu.com.pl 

http://gu.com.pl/
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i chętnie wraca w to miejsce, gdzie poza zakupami, może także nabyć interesujące go 

usługi finansowe bez konieczności udania się do placówki bankowej i straty czasu. 

 

Ad. C) firmy windykacyjne 

 

Firma windykacyjna jest podmiotem gospodarczym takim samym jak każda 

inna firma. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na windykacji wierzytelności 

pieniężnych, w zależności od umowy z kontrahentem – wierzycielem, na rzecz 

wierzyciela (na podstawie pełnomocnictwa – art. 95 i n. k.c.) albo we własnym imieniu 

jako wierzyciel (w związku z zawarciem umowy cesji wierzytelności pomiędzy 

wierzycielem a firmą windykacyjną – art. 509 i n. k.c.). Podlega wpisowi do rejestru 

przedsiębiorców. 

Windykacja zaległych należności jest niezbędna do tego by każda firma mogła 

prowadzić działalność gospodarczą. Nie uiszczanie opłat za swoje zobowiązania wobec 

firm w dużej skali może spowodować utratę płynności finansowej danej firmy.       

Każdy konsument czy przedsiębiorca musi wywiązywać się z zaciągniętych 

zobowiązań nie ważne czy to jest kredyt bankowy, czy rachunek telefoniczny, ponieważ 

firma która sprzedała nam usługę, czy rzecz wywiązała się ze swojej części umowy        

a my nie płacąc za te usługę czy rzecz nie wywiązujemy się z zawartej umowy254. 

Dług w każdej chwili może także zostać sprzedany w drodze cesji innemu 

podmiotowi, który jest zainteresowany jego zakupem. Odbywa się to m.in. na 

podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego. Podmiot, który kupuje wierzytelność 

(wierzyciel wtórny), wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wierzyciela. Tym 

samym może rozpocząć egzekwowanie zaległości na własny rachunek. Firma 

sprzedająca wierzytelności (wierzyciel pierwotny) odzyskuje część należności i tym 

samym poprawia swój wynik finansowy. Pozbywa się przy tym problemu dodatkowych 

kosztów związanych dalszą obsługą dłużnika i jego dalszego zadłużenia się255. 

Specyficzną formą obrotu wierzytelnościami jest sekurytyzacja. Banki w jej 

ramach sprzedają aktywa (pakiety złych długów) do podmiotów powołanych specjalnie 

w tym celu tzw. funduszy sekurytyzacyjnych. Dzięki temu eliminują ze swojego bilansu 

portfele przeterminowanych należności i polepszają wskaźniki ekonomiczne. Może 

 
254 http://federacja-konsumentow.org.pl 
255 http://finanse.egospodarka.pl/84692,Gdy-dlug-przejmuje-firma-windykacyjna,1,48,1.html 

 

http://www.egospodarka.pl/28388,Dluznicy-w-opinii-Polakow,1,39,1.html
http://federacja-konsumentow.org.pl/
http://finanse.egospodarka.pl/84692,Gdy-dlug-przejmuje-firma-windykacyjna,1,48,1.html
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więc mieć miejsce sytuacja, że z dłużnikiem skontaktuje się osoba z firmy 

windykacyjnej, która poinformuje, że wierzycielem nie jest już bank, ale fundusz 

sekurytyzacyjny. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem, na taką cesję wierzytelności 

nie jest bowiem potrzebna zgoda dłużnika. Oznacza to natomiast, że od tego momentu 

to tylko z funduszem można negocjować warunki spłaty zadłużenia. 

 

Ad. D) kantory wymiany walut 

 

Kantor wymiany walut jest to przedsiębiorstwo specjalizujące się w wymianie 

pieniędzy (przewalutowaniu). Podobne usługi są również oferowane przez kantory 

internetowe, które są przeniesieniem kantoru walutowego do Internetu.  

W większości krajów na świecie, z uwagi na istotność kształtowania się kursu 

walutowego dla funkcjonowania gospodarki, działalność kantorowa podlega ścisłym 

regulacjom i nadzorowi państwa. 

Kantor może prowadzić osoba fizyczna lub osoba prawna. W obydwu 

przypadkach zgodnie z prawem osoby te lub organy je reprezentujące, nie mogą być 

skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe lub za przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. 

Zaświadczenie o niekaralności musi być przedkładane co roku organowi 

prowadzącemu rejestr. W trakcie otwarcia punktu wymiany walut należy zapewnić 

możliwość faktycznego dokonania wymiany (czyli kupna lub sprzedaży) oferowanych 

walut256. 

Osoba prowadząca kantor ma obowiązek prowadzić w sposób trwały i ciągły 

ewidencję wszystkich wykonywanych operacji, które powodują zmianę wartości 

dewizowych lub waluty polskiej. Kasjer dokonując wymiany waluty powinien wydać 

klientowi imienne lub na okaziciela potwierdzenie dokonania transakcji zawierające 

nazwę i kwotę oraz kurs waluty, pieczątkę z oznaczeniem kantoru, datę zawarcia 

transakcji oraz pieczątkę imienną i podpis.  

Każda transakcja musi być wpisywana do ewidencji prowadzonej przez kantor, 

która powinna określać każdorazowo:  

•  numer transakcji 

• datę realizacji 

 
256 Ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dziennik Ustaw 2002 nr 141 poz. 1178) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewalutowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kantor_internetowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kantor_internetowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurs_walutowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurs_walutowy
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• jej rodzaj (kupno, sprzedaż) 

• nazwę wymienianej waluty 

• równowartość transakcji w walucie polskiej wraz z określeniem jej kursu 

 

Za kantor nie uznaje się banków, oddziałów banków zagranicznych a także 

instytucji kredytowych i ich oddziałów. 

 

Ad. E) firmy leasingowe 

 

Leasing to alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania 

zakupu środków trwałych. Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca określonego 

dobra, które jest przedmiotem leasingu, umożliwia korzystanie z niego leasingobiorcy 

w określonym terminie. W zamian za to leasingobiorca płaci raty leasingowe. 

Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiającą 

inwestorowi dostęp do różnych dóbr inwestycyjnych, bez konieczności ich zakupu. 

W szerokim znaczeniu leasing obejmuje transakcje polegające na oddaniu przez jedną 

stronę (leasingodawcę) drugiej (leasingobiorcy) rzeczy do odpłatnego użytkowania. 

W Polsce umowę leasingu definiuje artykuł 7091 kodeksu cywilnego. Przez 

umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego 

przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej 

umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania lub używania i pobierania 

pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu 

w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub 

wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego257. 

Należy jednak pamiętać, że leasing ma po części charakter pożyczki (kredytu),   

a po części wynajmu. W praktyce oznacza to, że pomimo, że właścicielem sprzętu        

w trakcie trwania umowy jest firma leasingowa, to leasingobiorca po zapłaceniu 

ostatniej raty ma zagwarantowaną możliwość nabycia sprzętu, który stanie się wówczas 

jego własnością.  

Leasingodawca to jedna z dwóch stron umowy leasingowej, która oddaje 

przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe. W praktyce jest to 

wyspecjalizowana firma świadcząca usługi finansowe (np. EFL, VB Leasing) lub 

 
257 Ustawa z dnia 26 lipca 2000r, (D.U. Nr 74 z 2000r.,poz. 857) 
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podmiot powołany przez bank do świadczenia tego typu usługi (np. Raiffeisen Leasing, 

BZ WBK Leasing). 

Leasingobiorca to jedna z dwóch stron umowy leasingu, która jest 

zainteresowana  korzystaniem z wybranego przez siebie przedmiotu, ale nie chce      

(bądź nie może) wydawać na ten przedmiot własnych pieniędzy. Miesięcznie aż do 

momentu wygaśnięcia umowy leasingowej wnosi ona raty leasingowe zwane również 

czynszami leasingowymi. Są to opłaty wnoszone raz w miesiącu za używanie 

przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy, których wartość wyrażona jest 

zazwyczaj procentowo (w stosunku do wartości przedmiotu leasingu). Przedmiotem 

leasingu w rozumieniu przepisów o rachunkowości jest środek trwały, wartość 

niematerialna i prawna, którego wartość minimalna wynosi 3 500 PLN258.  

 

Ad. F) firmy factoringowe 

 

Faktoring jest jedną z form finansowania działalności przedsiębiorstwa. Polega 

on na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) 

wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług do przedsiębiorstw. Dzięki usłudze 

faktoringu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe wcześniej niż wynosi termin 

zapadalności wierzytelności handlowych. W rezultacie faktorant nie musi czekać na 

spłatę wierzytelności od dłużnika, zabezpieczając się jednocześnie przed ewentualnym 

opóźnieniem w spłacie. 

Wierzytelności skupowane są przez faktora za wynagrodzeniem, z reguły           

w formie dyskonta, to znaczy po cenie niższej niż ich wartość nominalna. Dyskonto jest 

wynagrodzeniem faktora.  

Faktoring jest wykorzystywany w zarządzaniu płynnością finansową 

przedsiębiorstwa ponieważ dzięki możliwości wyboru ilości wierzytelności oraz 

terminu ich sprzedaży faktorowi, pozwala on na regulację strumienia wpływów 

środków pieniężnych do przedsiębiorstwa259. 

 

W transakcji faktoringu z reguły biorą udział trzy podmioty: 

 
258 http://vbleasing.pl 
259 http://findict.pl 

 

http://vbleasing.pl/
http://findict.pl/
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• faktorant jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność handlową lub 

usługową uprawnionym do otrzymania należności od dłużnika z tytułu 

sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Faktorant zbywa 

wierzytelności handlowe wyspecjalizowanej instytucji faktoringowej. 

Forma organizacyjno-prawna faktoranta nie jest istotna, zatem może być 

nim przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółka prawa cywilnego albo 

handlowego 

• faktor jest wyspecjalizowaną instytucją świadczącą usługi faktoringowe. 

Faktorem może być bank bądź firma faktoringowa. Faktor wykupuje od 

faktoranta wierzytelności handlowe 

• dłużnik jest odbiorcą towarów lub usług nabytych od przedsiębiorstwa 

(faktoranta). Jest on zobowiązany do terminowego uregulowania 

płatności należnych faktorantowi. Dłużnikiem może być każdy podmiot, 

któremu faktorant sprzedał towary bądź usługi. Zgoda dłużnika, którego 

wierzytelności są zbywane nie jest wymagana do zawarcia umowy 

faktoringowej260 

 

Przedmiotem transakcji faktoringu jest wierzytelność handlowa wynikająca         

z umowy dostawy, sprzedaży lub świadczenia usług, bez względu na ich przeznaczenie. 

Mogą być to wierzytelności istniejące bądź przeszłe, natomiast nie mogą być to 

wierzytelności niezbywalne. Przedmiotem faktoringu nie może być wierzytelność ze 

sprzedaży rzeczy przeznaczonych do użytku osobistego lub rodzinnego, z których 

korzysta się w ramach gospodarstwa domowego nabywcy, bowiem przedmiotem 

faktoringu mogą być jedynie wierzytelności związane z obrotem gospodarczym. 

 

Ad. G) fundusze private equity 

 

Private Equity jest średnio lub długoterminowym finansowaniem firm 

prywatnych, które nie są jeszcze notowane na giełdzie.  

 

Środki private equity mogą być wykorzystywane do: 

• założenia firmy 

• rozszerzenia jej działalności 

 
260 http://findict.pl 

 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Gie%C5%82da
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• wykupu części lub całości istniejącego przedsiębiorstwa we współpracy 

z jego zarządem 

• ożywienia firmy261 

 

Pozyskiwanie środków w ramach private equity znacznie różni się od 

zaciągania pożyczek lub kredytów od kredytodawców, takich jak bank. Kredytodawcy 

mają prawo do odsetek i spłaty całej kwoty kapitału, niezależnie od sukcesu lub porażki 

przedsięwzięcia. Natomiast finansowanie w ramach private equity uzyskuje się              

w zamian za udziały w firmie, a zyski inwestorów są uzależnione od rozwoju 

i rentowności firmy262. 

 

Pojęcie private equity składa się z trzech segmentów inwestycji kapitałowych: 

• venture capital to inwestycja w nowe, prywatne przedsięwzięcia. 

Głównym celem podmiotów zajmujących się tego typu finansowaniem 

jest pomoc rozwijającym się przedsiębiorstwom w trudnym okresie 

"dojrzewania” 

• buyout capital polega na wykupie we współpracy z obecnym bądź 

nowym zarządem, części lub całości istniejącej firmy. Do 

przeprowadzenia tej transakcji używa się zazwyczaj znaczną ilość 

kapitału dłużnego 

• mezzanine capital jest głównym dostarczycielem kapitału na dalszy 

rozwój przedsięwzięć finansowanych wcześniej przez Venture Capital. 

Zazwyczaj z przypadkiem takim mamy do czynienia, kiedy nie w pełni 

dojrzała firma potrzebuje dodatkowych środków w formie kredytu,          

a banki są jeszcze niechętne do jego udzielenia 

 

Przedsiębiorstwa finansowane przez private equity z reguły rozwijają się 

szybciej niż przedsiębiorstwa pozbawione takiej formy wsparcia. Jest to możliwe dzięki 

połączeniu kapitału i doświadczenia wnoszonego przez inwestorów. Private Equity 

pozwala realizować ambicje założycieli spółki, jak również zapewnia stabilne warunki 

 
261 Kornasiewicz, A., 2004, Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu 

Sp. z o.o., Warszawa, s. 21-22 
262 Bierman, H., 2003, Private Equity Transforming Public Stock to Create Value, John Wiley & Sons, 

New York, s. 11-13 
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http://mfiles.pl/pl/index.php/Odsetki
http://mfiles.pl/pl/index.php/Rentowno%C5%9B%C4%87
http://mfiles.pl/pl/index.php/Venture_capital
http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Buyout_capital&action=edit&redlink=1
http://mfiles.pl/pl/index.php/Mezzanine_capital
http://mfiles.pl/pl/index.php/Inwestor
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do podejmowania decyzji strategicznych. Nadrzędnym celem inwestorów jest dążenie 

do wzrostu wartości firmy.  

Fundusze private equity często działają w połączeniu z innymi instytucjami 

finansowymi i mogą pomóc w pozyskaniu całego finansowania dla danego 

przedsięwzięcia. Dzięki takiemu finansowaniu nie ma konieczności publikowania 

raportów o planowanych zyskach (konieczność taka istnieje, kiedy spółka pozyskuje 

kapitały poprzez giełdę)263. 

 

Ad. H)  fundusze inwestycyjne 

 

Kwestię funduszy inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r.            

o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z art. 3 tej ustawy fundusz inwestycyjny cyt: 

„jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie 

środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych    

w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo 

certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty 

rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe264.” 

Dzięki tym funduszom, a dokładniej inwestycjom, w które lokowane są środki, 

są one o wiele bardziej korzystne niż nawet najatrakcyjniejsze oferty lokat bankowych 

dostępne na rynku. 

Fundusz inwestycyjny działa za pośrednictwem swojego organu, którym jest 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Przybiera ono postać spółki akcyjnej, której 

właścicielami stają się duże firmy finansowe (przeważnie banki lub towarzystwa 

ubezpieczeniowe, ale też podmioty prywatne). 

Fundusze inwestycyjne powstały z myślą o osobach, które chciałyby osiągnąć 

bardzo duże zyski, dzięki inwestycjom, ale nie posiadają w tej dziedzinie wystarczającej 

wiedzy. Dzięki funduszom inwestycyjnym mają one okazję pomnożyć znacznie swoje 

oszczędności, których zadaniem jest właśnie uzyskiwanie najwyższej stopy zwrotu dla 

klienta poprzez inwestycje zarówno ryzykowne (np. akcje, transakcje terminowe) jak i 

bezpieczne (np. obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe). Inwestować za pomocą 

 
263 Arundale, K., 2003, A Quide to Private Equity, PriceWaterhouseCoopers, London, s. 6-8 
264 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych  (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) 
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funduszy mogą nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne. W funduszu każdy 

klient posiada jednostki uczestnictwa, których wartość ulega dynamicznej wycenie265.  

Fundusze inwestycyjne mogą mieć charakter otwarty, co wiąże się ze 

zbywaniem jednostek uczestnictwa (ten rodzaj funduszy inwestycyjnych przeważa na 

rynku polskim), zamknięty lub mieszany, związany z emisją certyfikatów 

inwestycyjnych266. 

 

Ad. I)  firmy pośrednictwa kredytowego 

 

Pośrednictwo kredytowe polega na udzielaniu pomocy w kwestii wyboru 

kredytów hipotecznych, gospodarczych i gotówkowych dostępnych na ternie naszego 

kraju dla osób decydujących się na zaciągnięcie kredytu. Obowiązki pośrednika 

kredytowego zostały szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 12 maja 2011r.            

o kredycie konsumenckim267. 

 

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy, pośrednik kredytowy w reklamach 

dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu 

konsumenckiego podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały                    

i widoczny: 

• stopę oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat 

uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu; 

• całkowitą kwotę kredytu; 

• rzeczywistą roczną stopę oprocentowania 

 

Pośrednik kredytowy, w stosownych przypadkach, dodatkowo podaje 

konsumentowi czas obowiązywania umowy, całkowitą kwotę do zapłaty przez 

konsumenta, wysokość rat, cenę towaru lub usługi, kwotę wszystkich zaliczek               

w przypadku umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności. 

Jeżeli do zawarcia umowy o kredyt konsumencki, na warunkach określonych     

w reklamie, niezbędne jest zawarcie umowy dodatkowej, w szczególności umowy 

 
265 http://bossa.pl/edukacja/fundusze 

 
266 Arundale, K., 2003, A Quide to Private Equity, PriceWaterhouseCoopers, London, s. 6-8 
267 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715) 
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ubezpieczenia, a kosztu takiej umowy nie można z góry określić, pośrednik 

kredytowy podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny 

informację o tym obowiązku wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania268. 

 

Zgodnie z treścią art. 13 ustawy, pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy 

o kredyt konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku: 

• imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika 

kredytowego 

• rodzaj kredytu 

• czas obowiązywania umowy 

• stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem 

indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do 

pierwotnej stopy oprocentowania kredytu. Jeżeli umowa o kredyt 

konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te 

podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym 

okresie obowiązywania umowy 

• całkowitą kwotę kredytu 

• terminy i sposób wypłaty kredytu 

• rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do 

zapłaty przez konsumenta 

• zasady i terminy spłaty kredytu oraz w odpowiednich przypadkach 

kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności 

kredytodawcy 

• informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej,               

w szczególności umowy ubezpieczenia 

• w odpowiednich przypadkach informację o innych kosztach,              

które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt 

konsumencki, w szczególności odsetkach, opłatach, prowizjach, marżach 

oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy,            

oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie 

 
268 http://inbank.pl 
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• informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile takie 

wystąpią 

• informację o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, 

warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości         

w spłacie kredytu 

• informację o skutkach braku płatności 

• w odpowiednich przypadkach informację o wymaganych 

zabezpieczeniach kredytu konsumenckiego 

• informację o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy 

• informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem 

• informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji 

za spłatę kredytu przed terminem oraz zasady jej ustalania 

• informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnej informacji na 

temat wyników przeprowadzonej w celu oceny 

ryzyka kredytowego weryfikacji w bazie danych 

• informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnego projektu 

umowy 

• w odpowiednich przypadkach informację o terminie,                               

w którym kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest związany 

informacjami, które przekazał konsumentowi269 

 

Ad. J)  platformy social lending 

 

Idea social lending (nazywana również pożyczkami społecznościowymi), na 

świecie funkcjonuje od roku 2005. Pierwszą tego typu instytucją była brytyjska 

zopa.com. Szybko odniosła sukces, co spowodowało powstanie kolejnych portali tego 

typu. Drugi najbardziej znany to amerykański prosper.com. Na świecie wartość rynku 

to ok. 200 mln USD w USA, oraz ok. 60 mln EUR w Europie270. 

W Polsce idea pożyczek społecznościowych funkcjonuje od 2007 roku. Główne 

portale to finansowo.pl, kokos.pl oraz smava.pl (w ostatnim czasie na rynku nastąpiła 

 
269 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715) 
270 Jeżewski, R., 2013, Idea social lending na rynku polskim w 2010 r. – zagrożenia oraz perspektywy 

rozwoju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wrocław, s. 224-229 
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konsolidacja, w wyniku której finansowo.pl przejął smava.pl, i obecnie jest w trakcie 

rebrandingu, co spowoduje zmianę nazwy smava.pl na priva.pl). Grupę docelową 

stanowią osoby, które posiadają zdolność kredytową do spłaty zobowiązania, nie 

posiadają zaległości w BIG Info Monitor, oraz nie przyznano im kredytu w banku,       

ze względu na niską ocenę scoringową. 

Zasada działania jest taka sama na wszystkich platformach, zajmujących się 

pożyczkami typu social lending. Proces pożyczania pieniędzy przez pożyczkobiorcę 

przypomina aukcję internetową. Pożyczkobiorca tworzy projekt pożyczkowy, w którym 

określa parametry proponowanej pożyczki, tj. kwotę, okres spłaty oraz wysokość 

oprocentowania. Maksymalne nominalne oprocentowanie na wszystkich platformach, 

kojarzących osoby chcące pożyczyć pieniądze z osobami, które posiadają wolne środki, 

wynosi obecnie 16% (stan na dn. 11.05.2014). Jest ono bowiem ograniczone przez 

zapisy ustawy anty lichwiarskiej, która ustala maksymalne dopuszczalne 

oprocentowanie nominalne pożyczki, jako czterokrotność wysokości oprocentowania 

stopy lombardowej. Od wysokości oprocentowania zależy atrakcyjność projektu,           

a także możliwość jego sfinansowania. 

Terminowe spłacanie zobowiązania, oraz jego całkowita spłata, to największe 

wyzwanie dla platform, które kojarzą ludzi, chcących skorzystać z oferty social lending. 

Platformy posiadają modele oceny scoringowej, dzięki którym potrafią podobnie jak 

banki ocenić wiarygodność klienta i nadać mu odpowiedni rating. Ponadto 

współpracują z BIG Info Monitor, który przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia 

informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców. Także, jako 

jedyna w Polsce udostępnia przedsiębiorcom dane z baz Biura Informacji Kredytowej 

S.A. oraz Związku Banków Polskich. Zabezpieczenia takie pozwalają zmniejszyć 

ryzyko zaprzestania spłaty, ale nie eliminują go całkowicie.  

Niespłacalność pożyczek konsumenckich w sektorze bankowym wynosi ok. 6%, 

natomiast na platformach social lending, kształtuje się pomiędzy 7-8%, a ok. 15%. 

Przykładem zlekceważenia terminowej spłaty zaciąganych pożyczek jest monetto.pl, 

które wystartowało jako pierwsza platforma oferująca tego typu usługi w Polsce,          

ale z powodu braku spłat, które były wynikiem braku kontroli osób zaciągających 

pożyczki, firma upadła271.  

 
271 Jeżewski, R., 2013, Idea social lending na rynku polskim w 2010 r. – zagrożenia oraz perspektywy 

rozwoju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wrocław, s. 224 -229 
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Opisana w ten sposób idea, za kilka lat da początek nowemu rodzajowi 

bankowości. Bankowości, która w tej chwili nie jest znana i będzie nowym rodzajem 

jakości, nazywającej się bankowością społecznościową . 

 

Ad. K) firmy pożyczkowe 

 

Firma pożyczkowa to instytucja finansowa, która udziela pożyczek 

gotówkowych z prywatnego kapitału właścicieli firmy i ich akcjonariuszy, a nie ze 

zdeponowanych przez ich klientów środków finansowych. Dzięki temu, firmy 

pożyczkowe nie podlegają nadzorowi KFN. Ryzykiem utraty środków finansowych 

obarczony jest ich właściciel, który udzielając pożyczki przenosi prawo własności do 

określonej kwoty gotówki na pożyczkobiorcę. Działalność firm pożyczkowych 

regulowana jest przez ustawę o kredycie konsumenckim272.   

Firmy pożyczkowe, skupiając się na udzielaniu pożyczek o najkrótszym  

terminie zapadalności i najniższych kwotach, uzupełniają ofertę banków, które często 

nie są aktywne w tym segmencie rynku. Ponadto, obsługując klientów nie mających 

dostępu do kredytów bankowych, przyczyniają się do zmniejszenia wykluczenia 

finansowego273. 

Relatywnie wysokie koszty oferowanych usług (RRSO) wynikają z relatywnie 

wysokich kosztów udzielania nisko kwotowych i krótkoterminowych pożyczek,             

z podejmowania wyższego ryzyka oraz z wyższych kosztów pozyskania kapitału.  

Przedsiębiorstwa pożyczkowe, ze względu na stabilny model biznesowy              

i niewielką wartość rynku pożyczkowego, nie stanowią zagrożenia dla polskiego 

systemu finansowego.  

Do największych tego typu instytucji w Polsce zalicza się brytyjski Provident, 

łotewska Grupa Carem Finance (właściciel Lendon.pl), oraz Net Credit, Kredito 24         

i Divus Finance. 

 

 

 

 

 
272 https://pozyczkomat.pl/kategoria/slownik/firma-pozyczkowa 
273 http://cafr.pl 
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Ad. L) instytucje finansowe prowadzące działalność bez zezwolenia Komisji 

Nadzoru Finansowego w obszarze działalności maklerskiej ze 

sprzedażą funduszy inwestycyjnych, działalności bankowej                       

i ubezpieczeniowej 

 

Do tego typu instytucji należy zaliczyć wszystkie te podmioty, które prowadzą 

działalność w obszarze maklerskim, bankowym i ubezpieczeniowym ale nie posiadają 

zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Charakteryzuje je bardzo wysoki zysk       

w krótkim horyzoncie czasowym, co często okupione jest stratą dla inwestora,               

a następnie ogłoszeniem bankructwa przez taki podmiot. 

W okresie transformacji systemowej powstały dwie najbardziej znane instytucje 

tego typu. Pierwszą z nich była założona w październiku 1989 roku Bezpieczna Kasa 

Oszczędności. Oferowane przez nią oprocentowanie sięgało nawet 300% w skali roku. 

Drugą z nich to działający w latach 1991–1992 Galicyjski Trust Kapitałowo-

Inwestycyjny274. 

Taka sytuacja nie musi być jednak regułą. Znane są przypadki w których firmy 

działające w tym segmencie są uczciwe, sukcesywnie się rozwijają, a potem są 

przejmowane przez podmioty bankowe.  

Przykładem obrazującym taką sytuację może być Polskie Towarzystwo 

Finansowe, które w 2004 roku zostało zakupione przez Santander Consumer Finance, 

żeby w 2006 roku w wyniku połączonych sił dać początek nowej marce Santander 

Consumer Bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
274 Pachucki, M., 2012, Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym, Komisja Nadzoru Finansowego, 

Warszawa, s. 6-8  
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ROZDZIAŁ III 

 

POŻYCZANIE PIENIĘDZY W DOBIE INTERNETU 

 

 

 Masowy dostęp masowych firm i instytucji, a potem użytkowników do 

ogólnoświatowej sieci komputerowej, stał się początkiem kiedy zaczęły powstawać 

firmy, bazujące na nieograniczonych możliwościach jakie daje Internet. W sieci zaczęły 

istnieć również instytucje bankowe, oferujące szeroki wachlarz swoich produktów. 

Pomimo, że koszt działalności był niższy w stosunku do tradycyjnych placówek 

bankowych, warunki oferowane klientom indywidualnym były niewiele niższe od 

warunków, które proponowały standardowe placówki bankowe. Było to zalążkiem do 

powstania instytucji, które oferowały pożyczki, oraz depozyty dla klientów 

indywidualnych i firm, ale na bardziej atrakcyjniejszych warunkach. I co najważniejsze 

bez udziału samych banków. 

 Peer-to-peer lending (znane także jako kredytowanie osoba do osoby, 

inwestowanie osoba do osoby, pożyczka społecznościowa, w skrócie nazywane P2P 

lending ) jest praktyką  udzielania pożyczek pieniężnych, przeznaczonych dla osób 

wcześniej niepowiązanych ze sobą, bez pośrednictwa tradycyjnych instytucji 

finansowych czyli banków.  

Sam proces udzielenia pożyczki odbywa się przy pomocy platform 

internetowych, które posiadają szereg narzędzi dostępnych dla inwestora, w celu 

przeprowadzenia kompletnej weryfikacji kredytowej. 

Większość pożyczek społecznościowych jest niezabezpieczona przez 

pożyczkobiorcę, i jest przeznaczona dla osoby fizycznej. Kredytodawcy nie mają żadnej 

gwarancji zwrotu zainwestowanych środków ani ochrony w postaci gwarancji ze strony 

pożyczkobiorcy. Występują również pożyczki biznesowe i są one oferowane przez 

niektóre platformy działające w segmencie P2P.  

Wysokość stopy procentowej określona jest przez kredytodawców, którzy 

konkurują o najniższe stawki na wystawionej aukcji, lub są ustalane przez firmę 

pośredniczącą na podstawie analizy zdolności kredytowej pożyczkobiorcy                       

i przypisanego mu ratingu275. Dla kredytobiorców ocenionych jako segment wyższego 

 
275 Lepro, S., 2010, Prosper Ditches Auction Pricing for Model Like P-to-P Rival's, American Banker,      

s. 6-7 
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ryzyka niewypłacalności, przypisane są wyższe stawki pożyczki. Żeby zabezpieczyć 

inwestora przed ryzykiem nie spłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę, zalecane jest 

dywersyfikowanie swoich inwestycji w postaci inwestowana środków na wielu 

aukcjach. Inwestycja w ramach pożyczek społecznoścowych nie posiada gwarancji 

rządowych i nie podlega regulatorowi rynku finansowego. Bankructwo firmy, będącej 

właścicielem platformy typu social lending, również jest traktowane jako ryzyko 

inwestycyjne, występujące przy tego rodzaju działalności.  

Platformy generują swoje przychody pobierając jednorazowe opłaty od 

pożyczkobiorców lub inwestorów, bądź też stałe roczne opłaty, albo procentową opłatę 

od wysokości udzielonej pożyczki. 

Dzięki zautomatyzowaniu usług, które są świadczone przez platformy P2P,       

są one tańsze niż w przypadku tradycyjnych instytucji finansowych. Dla kredytobiorcy 

przekłada się to w postaci pożyczki oprocentowanej niżej niż pożyczka bankowa,          

a dla inwestora to zdecydowanie wyższy zysk zainwestowanych środków. 

Pożyczanie w ramach sektora social lending nie ma klasycznych cech żadnej       

z trzech tradycyjnych cech instytucji finansowych (zbieranie depozytów, inwestycji        

i ubezpieczeń)276 i często jest określana jako alternatywa dla usług tradycyjnego sektora 

finansowego. 

Główne charakterystyczne cechy sieci peer-to-peer to277: 

• nastawienie na zysk 

• brak konieczności budowania wspólnych więzi pomiędzy kredytodawcami    

i kredytobiorcami 

• pośrednictwo firmy udostępniającej platformę i pobór opłat od 

użytkowników 

• pełna transakcyjność on-line 

• możliwość wyboru przez kredytodawcę pożyczki, w którą chce 

zainwestować 

• brak zabezpieczeń pożyczki ze strony rządu i instytucji nadzorującej              

i regulującej rynek finansowy  

 
276 http://saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/06/ECON302-1.2-1st.pdf 
277Bradley, Ch., Burhouse, S., Gratton, H., Miller, R.A., 2009, Alternative Financial Services:                   

A Primer, FDIC Quarterly, s.11-12 
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• możliwość sprzedaży pożyczek innym pożyczkodawcom 

 

Idea social lending oferuje węższy zakres usług niż tradycyjne banki. Platformy 

nie operują na podstawie licencji bankowej i nie mogą operować w niektórych krajach. 

Banki oferują pożyczki z pieniędzy zebranych z rynku lub ze środków uzyskanych od 

spółki matki. Depozytariusze nie są zobligowani do wyboru, w którą pożyczkę środki 

powinny zostać zainwestowane. W przypadku pożyczek SL dla kontrastu, inwestorzy 

wybierają pożyczkę w którą chcą zainwestować pieniądze. Czasami może zaistnieć 

sytuacja, że kilkuset inwestorów zainwestuje środki w tą samą pożyczkę.   

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku bankowości detalicznej, inwestorzy 

dokonują transakcji bezpośrednio z klientami (pożyczkobiorcami),                                  

a nie z przedsiębiorstwami czy alternatywnymi instytucjami finansowymi.  

Podobnie jak w społeczności bankowej i alternatywnych instytucjach 

finansowych, niektórzy inwestorzy wprowadzili kredytowanie osób, które 

charakteryzowały się niskimi, ale umiarkowanymi i stabilnymi dochodami i w związku 

z tym wprowadzały dla nich atrakcyjniejsze warunku pożyczki niż dla pozostałych 

pożyczkobiorców. Szybko jednak wycofali się z tego pomysłu, z uwagi na problemy ze 

spłatą, jakie zaczęły się pojawiać u osób, które zaciągnęły takie zobowiązania. 

Działania peer-to-peer różnią się od działań banków spółdzielczych, unii 

kredytowych, kas pożyczkowo-oszczędnościowych, towarzystw budowlanych, 

wzajemnych banków oszczędnościowych i innych podobnych organizacji 

parabankowych, w których członkowie zarówno pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy 

zobligowani się do członkostwa w tych instytucjach. Koszty operacyjne nie są 

finansowane przez członków jak w przypadku wyżej wymienionych instytucji, ale przez 

klientów jak i z opłat za inwestycje od inwestorów prywatnych. Cele działania nie są 

działaniami non-profit, ale w celu maksymalizacji przychodów. 

Działalność social lending różni się także od finansowania charytatywnego          

i finansowania w ramach działalności filantropijnej, która łączy także jak w przypadku 

peer-2-peer dawcę i odbiorcę, ale w tym przypadku działalność ta nie jest nastawiona na 

zysk wygenerowany dla dawcy kosztem odbiorcy.  

Pożyczki społecznościowe różnią się także od mikropożyczek dla małych firm. 

Ocena firmy i przyznanie jej środków odbywa się tylko na podstawie oceny biznes 

planu. Założeniem mikropożyczki jest wzrost małego przedsiębiorstwa,                           
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a nie maksymalizacja zysku ze strony dawcy. Również kwota mikropożyczki może być 

większa niż kwota pożyczki społecznościowej. 

Kolebką działań P2P była Wielka Brytania. Pierwszą platformą oferującą 

pożyczki społecznościowe była brytyjska Zopa.com. Od lutego 2005 roku, kiedy została 

założona udzielono za jej pośrednictwem prawie 230 000 000 GBP i obecnie posiada 

prawie 875 000 użytkowników.  

W 2010 roku RateSetter.com został pierwszą platformą social lending,          

która skorzystała z funduszy rezerwy w celu zabezpieczenia interesów inwestorów na 

wypadek zaprzestania spłaty ze strony pożyczkobiorcy278. Następnie z tego samego 

zabezpieczenia skorzystała platforma FundingCircle.com oferująca pożyczki 

społecznościowej dla biznesu279. Kolejnymi platformami podążającymi w kierunku 

zabezpieczenia pożyczkodawców były ThinCats.com i MarketInvoice.com280. 

Na rynku pożyczek społecznościowych zdarzają się też spektakularne porażki. 

W 2011 roku platforma Quakle.co.uk założona w 2010 roku, została zamknięta              

z powodu braku spłaty zobowiązań przez pożyczkobiorców, po wprowadzeniu scoringu 

kredytowego podobnego do oceny użytkowników platformy eBay.com281. Historia 

pokazuje, że model oceny użytkownika platformy transakcyjnej nie sprawdził się w 

przypadku użytkownika pożyczającego pieniądze. Niestety pokusa jest większa i trzeba 

mieć to ryzyko na uwadze282. 

W maju 2012 roku brytyjski rząd obiecał zainwestowanie 100 000 000 GBP      

w rozwój małych przedsiębiorstw, poprzez alternatywne kanały społeczne włączając     

w to również inwestorów pożyczek społecznościowych, chcąc w ten sposób pobudzić 

gospodarkę, zamierająca z powodu zaprzestania kredytowania firm przez instytucje 

bankowe283. 

 

 

 

 

 
278 Dunn, S., 2011, Fears grow over safety of 'peer-to-peer' savings after lender Quakle goes bust, Daily 

Mail 
279 Gompertz, S., 2012, Peer-to-peer lending via the internet hits £250m, BBC News 
280 Moulds, J., 2012, Are peer-to-peer lenders the future of banking?, The Guardian 
281 Dunn, S., 2011, Fears grow over safety of 'peer-to-peer' savings after lender Quakle goes bust, Daily 

Mail 
282 Moulds, J., 2012, Are peer-to-peer lenders the future of banking?, The Guardian 
283 Barth, C., 2012, Looking for 10% yields? Go online for peer to peer lending, Forbes 
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Tabela 1. Zestawienie udziału procentowego w rynku serwisów social lending 

na terenie Wielkiej Brytanii 

Nazwa platformy 

 

Udział w rynku [%] 

Zopa.com 73,5 

FundingCircle.com 13,9 

RateSetter.com 9,6 

ThinCats.com 2,2 

Inni 0,8 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Peter Renton, Peer To peer lending crosses 

$1 billion in loans issued, Techcrunch, 2012  

 

Rys. 1.  Udział procentowy w rynku serwisów social lending na terenie kolebki 

SL-UK 

0,5

10,5

20,5

30,5

40,5

50,5

60,5

70,5

80,5

Zo
pa

.co
m

Fu
nd

ing
Circ

le.
co

m

Rat
eS

ett
er.

co
m

Th
inC

ats
.co

m Inn
i

Nazwa platformy

U
d

z
ia

ł 
w

 r
y
n

k
u

 [
%

]

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Peter Renton, Peer To peer lending crosses $1 billion 

in loans issued, Techcrunch, 2012  

 

Jak pokazuje przedstawiony powyżej wykres rozkład sił na rynku brytyjskim 

jest bardzo nierównomierny. Rynek został zdominowany przez platformę, która 

pojawiła się jako pierwsza. Oprócz najważniejszych graczy występują również mniejsze 

platformy, które mają śladowe ilości udziałów w rynku (łącznie na koniec lipca 2012 

http://en.wikipedia.org/wiki/Techcrunch
http://en.wikipedia.org/wiki/Techcrunch
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roku RebuildingSociety.com, Squirrl.com, YES-secure.com, YouAngel.com i One Stop 

Credit posiadają 0,8% udziału w rynku)284. 

Nowoczesny peer-to-peer branży kredytów w Stanach Zjednoczonych rozpoczął 

się w lutym 2006 roku wraz z uruchomieniem platformy Prosper.com285. Wczesne 

pożyczki społecznościowe wiązały się z ograniczeniami dotyczącymi 

kwalifikowalności kredytobiorców, co przełożyło się na niekorzystne problemy selekcji 

i wysoki procent braku inwestycji ze strony pożyczkodawców286. 

W 2008 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd SEC (Securities and 

Exchange Commission) zdecydowała o wymogu rejestracji działalności firm sektora 

social lending zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku287. Proces 

rejestracji był jednak żmudny i przesuwał się w czasie. W związku z tym dwie 

największe platformy tj. Prosper.com i LendingClub.com musiały tymczasowo zawiesić 

działalność kredytową288, a inne platformy jak na przykład brytyjskiego Zopa.com 

wycofała się z rynku amerykańskiego całkowicie289. 

Zarówno LendinClub.com jak i Prosper.com uzyskały aprobatę SEC do 

zaoferowania inwestorom informacji dotyczących odszkodowania z tytułu pożyczek. 

LendingClub.com i Prosper.com zawarły partnerstwo z  firmą FOLIO Investing, w celu 

utworzenia rynku wtórnego, gdzie inwestorzy posiadają możliwość sprzedaży swoich 

inwestycji. Zabieg ten miał również za zadanie poprawić bezpieczeństwo 

pożyczkodawców290. 

To podejście do kwestii płynności stało się bardziej przejrzyste dla 

kredytodawców i użytkowników działających na rynku wtórnym, którzy mając dostęp 

do szczegółowych informacji na temat każdego pojedynczego kredytu, mogli się z nim 

zapoznać przed podjęciem ostatecznej decyzji co do inwestycji291. Firmy działające       

w segmencie pożyczek społecznościowych, zobowiązane zostały również do 

przedstawiania szczegółów ich oferty w regularnie aktualizowanym prospekcie 

 
284 Renton, P., 2012, Peer To peer lending crosses $1 billion in loans issued, Techcrunch 
285 Alloway, T., Moore, E., 2012, Mack moves to cutting edge of P2P lending, Financial Times 
286 Bradley, Ch., Burhouse, S., Gratton, H., Miller, R.A., 2009, Alternative Financial Services: A 

Primer, FDIC Quarterly, s.11-12 
287 Kim, J.J., 2009, Peer-To-Peer Lender Relaunched, The Wall Street Journal 
288 Hendrickson, M., 2008, Peer Lending Club Puts Hold on Lending Activity While It Sorts Out Some 

Legal Issues, Techcrunch 
289 http://peer-lend.com/2008/04/08/lending-club-shuts-down-temporarily 
290 Marte, J., 2010, Credit Crunch Gives 'Microlending' a Boost, The Wall Street Journal 
291 Kim, J.J., 2009, Peer-To-Peer Lender Relaunched, The Wall Street Journal 

http://en.wikipedia.org/wiki/Techcrunch
http://www.fdic.gov/bank/analytical/quarterly/2009_vol3_1/AltFinServicesprimer.html
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http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Techcrunch
http://peer-lend.com/2008/04/08/lending-club-shuts-down-temporarily/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
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informacyjnym. SEC zajęło się sprawdzaniem tych sprawozdań finansowych                   

i podaniem ich wyników do wiadomości publicznej. 

W 2009 roku powstała Zidisha.org, pierwsza platforma typu peer-to-peer, która 

udzielała mikropożyczek bez pośredników finansowych. Jest to organizacja non-profit     

i umożliwia ludziom pożyczanie niewielkich kwot pieniędzy bezpośrednio do 

przedsiębiorców w krajach rozwijających się292. 

Coraz więcej osób jest przekonanych do inwestycji za pomocą platform typu 

social lending. Jest to spowodowane sytuacją zaniku kredytowania ze strony sektora 

bankowego, który zastopował udzielanie kredytów w powodu kryzysu. Z drugiej strony 

idea pożyczek społecznościowych zwiększyła swoje bezpieczeństwo w oczach 

inwestora, który ma świadomość, że firmy operujące w tym segmencie podlegają pod 

jurysdykcję SEC, która cały czas kontroluje jej działalność293. 

Również w innych miejscach na świecie trend pożyczek społecznościowych 

zaczął się rozwijać. W 2008 roku w Bangalore w Indiach powstała platforma DhanaX 

finansująca lokalną społeczność294. W sierpniu 2010 roku powstała pierwsza firma 

finansująca przedsiębiorców P2P Financial w Kanadzie295. Platformy social lending 

zyskały także popularność w Chinach, gdzie otworzyły możliwości finansowania dla 

milionów mikro przedsiębiorców, oraz ponad 200 milionowej najuboższej ludności, 

która jest wykluczona z rynku finansowego296. 

Jedną z głównych zalet pożyczek społecznościowych dla kredytobiorców jest 

atrakcyjniejsze oprocentowanie w stosunku do oprocentowania oferowanego przez 

bank297. Korzyścią dla inwestora są wyższe zyski z inwestycji, niż te otrzymane             

z produktów bankowych takich jak: konto oszczędnościowe, lokata terminowa czy 

podobnych wielu innych298. Obydwa zjawiska są wynikiem odpływu klientów z sektora 

bankowego.  

Sektor social lending jest także tańszy z powodu braku fizycznych kosztów 

obsługi oddziału, utrzymywania obowiązkowych rezerw kapitałowych, oraz wysokich 

kosztów utrzymywania szeregu pracowników. Platformy on-line posiadają bardzo 

ważną zaletę w postaci oszczędności czasu. Złożenie wniosku o pożyczkę, transfer 

 
292 Asma, A., 2010, Zidisha Set to "Expand" in Peer-to-Peer Microfinance, Microfinance Focus 
293 Kennard, M., Bond, S., 2011, Interest soars in US peer-to-peer lending, Financial Times 
294 Menon, N., 2009, Social entrepreneurship in India, Economic Times 
295 Berkow, J., 2012, Marrying Ideas with Money, Calgary Herald 
296 Goff, S., 2012, Peer-to-peer lending: Model takes off worldwide, Financial Times 
297 http://lendacademy.com 
298 http://msnbc.msn.com/id/21993720/#.UHcH_m9mLkI 
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funduszy, a w etapie końcowym dostęp do nich zajmuje mniej czasu, zarówno 

pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy. 

Zagrożenia można upatrywać w zjawisku reintermediacji. Rosnące koszty 

działalności platform związane z rozwojem idei social lending, mogą spowodować 

wprowadzenie pośrednika do transakcji pomiędzy użytkownikami platformy, co z kolei 

może spowodować zastopowanie rozwoju pożyczek społecznościowych i zwiększenie 

kosztów zarówno dla inwestora jak i pożyczkobiorcy, co odbije się na atrakcyjności 

tego nurtu. 

Idea pożyczek społecznościowych przyciąga także kredytobiorców, którzy          

z powodu swojej historii kredytowej lub jej braku, nie są partnerem do rozmów dla 

sektora bankowego. Ponieważ dotychczasowe zachowanie kredytowe jest często 

wskaźnikiem przyszłych zachowań związanych ze spłatą zobowiązania, niska ocena 

scoringu kredytowego koreluje z wysokim prawdopodobieństwem niewypłacalności     

w przyszłości. W związku z czym oprocentowanie pożyczki dla takiej osoby jest 

wyższe niż dla kredytobiorcy z pozytywną historią kredytową. Powoduje to jednak opór 

ze strony inwestorów, którzy nauczeni doświadczeniem z przeszłości nie chcą 

inwestować w aukcje podwyższonego ryzyka, nawet pomimo wyższej możliwości 

zarobku299. 

Obecnie na świecie istnieje ponad 100 portali działających w skali mniejszej lub 

większej, oferujących pożyczki społecznościowe, których łączna suma pożyczonych 

pieniędzy przekracza 6 mld USD. Jednak najważniejsze z nich, które były pionierami   

w tworzeniu działalności pożyczania społecznego to: 

 

• Zopa.com 

• Prosper.com 

• Smava.de 

• LendingClub.com 

 

których charakterystyka zostanie przedstawiona poniżej. 

Wszystkie, które powstały po nich naśladują działalność wymienionych powyżej 

platform, i nie mają tak spektakularnych sukcesów na tym polu. 

 
299 Kennard, M., Bond, S., 2011, Interest soars in US peer-to-peer lending, Financial Times 

http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Times
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Idea social lending dotarła również do Polski. Portale Monetto.pl, Kokos.pl oraz 

Finansowo.pl były pierwszymi polskimi platformami typu social lending, których 

działanie polegało na kojarzeniu ludzi chcących pożyczyć pieniędzy z ludźmi, którzy 

ich potrzebowali na warunkach korzystniejszych, niż te oferowane sektor bankowy, 

oraz kasy pożyczkowe. W późniejszym czasie na rynku zadebiutowały: Zakra.pl, 

Pozycz.pl i Sekreta.pl. 

W ankiecie przeprowadzonej przez firmy Accenture i Gemius dotyczącej 

znajomości idei pożyczek społecznościowych wśród Polaków 27% respondentów 

zadeklarowało, że słyszało o internetowych pożyczkach społecznościowych.                

Co czwarty z nich rozważyłby możliwość skorzystania z tej formy uzyskania pieniędzy, 

a 8,5% widziałaby siebie w roli inwestora300.  

Według ankiety Accenture i Gemius do ewentualnego skorzystania                      

z internetowej pożyczki społecznościowej, może wpłynąć: korzystne oprocentowanie, 

zwiększona szansa na otrzymanie pożyczki w porównaniu do sektora bankowego,          

a także brak skomplikowanych procedur i formalności. Według badania powody 

zainwestowania środków wśród pożyczkodawców to atrakcyjniejsza wysokość 

oprocentowania wkładu, niż ta oferowana przez tradycyjne instytucje finansowe.          

Na dalszym planie pojawiają się przesłanki altruistyczne, związane z chęcią pomocy 

innym ludziom301.  

Według ankiety, kluczem do sukcesu idei social lending na runku polskim jest 

ze strony inwestorów ochrona przed wyłudzeniami, łatwa kontrola udzielonych 

kredytów, oraz sprawny mechanizm windykacji302. Z kolei  pożyczkobiorcy oczekują 

szybkiego dostarczenia pieniędzy, atrakcyjnego oprocentowania, a także wygodnej 

spłaty pożyczki. Mniej wagi przywiązują do anonimowości303. 

Istnieją także inne podobne platformy w Polsce, które są kolejnymi klonami tych 

najbardziej rozwiniętych, ale o wiele mniejszym polu działania i liczbie pozyskanych 

klientów. 

Oprócz tradycyjnych serwisów social lending, na rynku funkcjonują również 

portale crowdfundingowe, gdzie inwestorzy mogą składać oferty pożyczek 

przedsiębiorcom z całego świata304. Największe w nich to myc4.com, oraz kiva.org. 

 
300 http://gemius.pl 
301 http://accenture.com/pl-pl/Pages/index.aspx 
302 http://gemius.pl/ 
303 http://accenture.com/pl-pl/Pages/index.aspx 
304 http://portfel.pl/pdf/art9929 
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Crowdfunding jest to forma finansowania różnego rodzaju projektów przez 

społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Projekt jest w takim 

przypadku finansowany przez dużą liczbę drobnych i jednorazowych wpłat 

dokonywanych przez osoby tym projektem zainteresowane. Powszechność 

Internetu pozwoliła na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich 

społeczności, co wpłynęło na rozwój zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest 

zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tych 

celach platformach on-line, rzadziej przy pomocy serwisów społecznościowych.  

Kolebką crowdfunding-u są Stany Zjednoczone Ameryki. W 1997 roku 

amerykańscy fani brytyjskiej grupy rockowej Marillion w wyniku przeprowadzonej w 

internecie kampanii promocyjnej,  uzbierali 60 000 USD na sfinansowanie swojej trasy 

koncertowej po Stanach Zjednoczonych305. W późniejszym okresie zespół Marillion 

wykorzystał tą metodę finansowania przy tworzeniu swoich albumów 

„Anoraknophobia”, „Marbles” i „Happiness Is the Road”. 

W 2000 roku powołana została do życia firma ArtistShare. Była to pierwsza 

platforma internetowa, umożliwiająca muzykom finansowanie twórczości poprzez 

internetową zbiórkę środków od swoich fanów. Następne tego typu platformy powstają 

w 2006 roku (Sellaband) i 2009 roku (Pledge Music). W 2008 roku powstał serwis 

Indiegogo, który umożliwiał finansowanie różnego rodzaju projektów, zaś w 2009 roku 

powstała platforma Kickstarter, obecnie największy i najbardziej znany portal 

crowdfunding-owy na świecie. Od 2010 roku platformy crowdfunding-owe zaczęły 

powstawać również w Europie306. 

Mechanizm crowdfunding-u różni się od mechanizmu zbiórki społecznej. 

Przewiduje przez projektodawcę wynagrodzenie dla osób wpłacających pieniądze na 

rzecz projektu w formie odpowiednio wcześniej ustalonej kwoty. W przypadku zbiórki 

publicznej wpłacający są darczyńcami i nie otrzymują nic w zamian.  

W crowdfunding-u występują czasem formy wynagrodzenia fundatorów,       

które mają charakter symboliczny. Z drugiej strony może zaistnieć sytuacja                   

w przypadku zbiórki publiczną na cel społecznie użyteczny, z której to korzyści będą 

czerpać oprócz potrzebujących także darczyńcy. 

 
305 Ordanini, A., Miceli, L., Pizzetti, M., Parasuraman, A., 1995, Crowd-funding: transforming customers 

into investors through innovative service platforms, Emerald Group Publishing Limited, s. 226-228 
306 Kaltenbeck, J., 2011, Crowdfunding und Social Payments - Im Anwendungskontext von Open 

Educational Resources,  ePubli 
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Jedną z form wynagradzania społeczności finansującej projekt, jest przyszły 

udział w zyskach a tego przedsięwzięcia lub współudział w samym projekcie. Taki 

rodzaj crowdfunding-u, zwany także crowdfunding-iem inwestycyjnym, jest coraz 

częstszą formą wykorzystywaną do finansowania nowych projektów biznesowych, tak 

zwanych start-up ów. W takim przypadku ma znamiona inwestycji.  

Drugą formą wdzięczności jest oferowanie wpłacającym produktu, którego 

wyprodukowanie będzie możliwe dzięki uzbieranym środkom z prowadzonej zbiórki. 

W takim przypadku jest to forma przedsprzedaży. Mechanizm ten z powodzeniem 

wykorzystywany jest przez branżę muzyczną, która dzięki takim działaniom pozyskuje 

środki na opłacenie studia nagraniowego, oraz wydanie nowego albumu. 

Projektodawca nie musi ograniczać się do wyżej wymienionych form 

wynagrodzenia dla członków społeczności, która finansuje jego projekt. Może ono 

także przyjmować formę nagród rzeczowych, lub świadczenia usługi na rzecz 

wpłacających.  

Dobrym przykładem jest społecznościowe finansowanie produkcji filmowych, 

gdzie w zależności od wysokości wpłaty, nagrodą może być wymienienie nazwiska       

w napisach końcowych, udział w pokazie przedpremierowym, płyta DVD z filmem,    

lub udział w zdjęciach w charakterze statysty. W przypadku wyższych kwot nagrodą 

może być udział w zyskach z dystrybucji filmu. 

Przedsięwzięciem może być dowolny projekt biznesowy, kulturalny, naukowy 

lub społeczny. W przypadku biznesu będzie to założenie nowej firmy,                             

a także rozwinięcie nowej działalności w ramach już istniejącej obecnie tj. realizacja 

konkretnego zlecenia, lub wprowadzenie na rynek nowego produktu czy usługi. 

Projektami finansowanymi przez społeczności internetowe mogą być produkcje 

filmowe, muzyczne, badania naukowe, tworzenie oprogramowania komputerowego lub 

serwisów internetowych. 

Idea crowdfundingu dotarła także do granic Polski. W związku z tym zostało 

utworzone Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, które promuje ideę finansowania 

społecznościowego307, jako polski odpowiednik dla zjawiska crowdfunding-u, oraz 

którego celem jest kształtowanie otoczenia prawnego i gospodarczego w taki sposób, 

żeby umożliwić powszechny dostęp do finansowania społecznościowego jako źródła 

taniego kapitału w Polsce308. 

 
307 http://stowarzyszenie.crowdfunding.pl/index.php/polskie-towarzystwo-crowdfundingu 

308 http://stowarzyszenie.crowdfunding.pl/index.php/polskie-towarzystwo-crowdfundingu 
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Pierwszy w Polsce portal umożliwiający finansowanie społecznościowe              

o charakterze udziałowym czyli na zasadzie crowdfundingu to Beesfund.com.             

Na portalu dostępne są już cztery pierwsze projekty, z których jeden polega na 

sprzedaży akcji spółki za pośrednictwem sieci. Twórcy serwisu są zdania, że 

crowdfunding to alternatywne źródło finansowania nie tylko dla przedsięwzięć 

społecznych czy artystycznych, ale także dla nowych przedsiębiorstw. 

Wśród pozostałych projektów znalazły się też: opracowanie polskiego 

podręcznika języka migowego, wydanie książki o finansowaniu społecznościowym,       

a także dofinansowanie publikacji historycznej dotyczącej udziału wojsk husarskich      

w bitwie pod Wiedniem309.  

Potencjalni klienci platformy to małe firmy szukające kilkudziesięciu tysięcy 

PLN, takie jak restauracje, kluby, kawiarnie, niewielkie serwisy nowych technologii, 

małe browary a także producenci gier. Crowdfunding jest w większości przypadków 

pierwszym krokiem zainteresowania obcych osób swoim pomysłem, a następnym 

krokiem jest już bank, którego łatwiej przekonać o swojej wiarygodności bazując na 

doświadczeniach związanych z wcześniejszym zainteresowaniem społeczności 

crowdfundingowej310. 

Jeżeli idea crowdfundingu w Polsce zacznie się popularyzować, na pewno 

pojawią się pomysły na jej uregulowanie. W chwili obecnej działa w myśl zasady,        

że wszystko co nie jest w biznesie zakazane, pozostaje dozwolone. Opiera się przede 

wszystkim na wzajemnym zaufaniu. Wpłacający środki muszą być przekonani,             

że pomysłodawcy to ludzie uczciwi, którzy zrealizują swoje projekty, a w ramach 

podziękowań dokonają wysyłki nagród. Początki są budujące, ponieważ metody 

weryfikacji stosowane przez serwisy zdały egzamin. Twórcy projektów przeważnie 

aktywnie reklamują swój pomysł na serwisach społecznościowych. Jeśli robią to 

umiejętnie, ich wiarygodność w oczach inwestorów wzrasta. Dodatkowo kwoty 

przekazywane przez internetową społeczność, nie są wielkie i oscylują w granicach 

kilkudziesięciu PLN, co powoduje, że nawet w przypadku nieuczciwości 

pomysłodawcy projektu, strata jest niewielka311.  

 

 

 
309 http://mamstartup.pl/pressroom/2678/crowdfunding-udzialowy-juz-w-polsce 
310 http://polityka.pl/rynek/1529695,1,crowdfunding-czyli-finansowanie-spolecznosciowe.read 

311 http://polityka.pl/rynek/1529695,2,crowdfunding-czyli-finansowanie-spolecznosciowe.read 

http://mamstartup.pl/pressroom/2678/crowdfunding-udzialowy-juz-w-polsce
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 156 

3.1.  Zopa.com 

 

Prekursorem pożyczek społecznościowych jest brytyjska Zopa.com. (ang. Zone 

of Possibile Agreement), serwis który został wprowadzony na rynek w marcu 2005 

roku312. Był pierwszą platformą online typu  "peer-to-peer" na świecie313. Prawdziwa 

brytyjska innowacja w świecie dotcomów, który normalnie zdominowany został przez 

Stany Zjednoczone314. 

 

Fot. 1.  Strona tytułowa portalu http://zopa.com 

 

Źródło: http://uk.zopa.com 

 

 
312  http://zopa.com 

313 Model komunikacji w sieci komputerowej, zapewniający wszystkim hostom te same uprawnienia,     

w odróżnieniu od architektury klient-serwer. Pierwotnie idea Internetu była zbliżona do sieci P2P – 

wszystkie hosty pełniły równorzędną rolę w procesie wymiany danych. W wyniku gwałtownego rozwoju, 

symetria Internetu została złamana. Rolę dystrybutorów przejęły przedsiębiorstwa i instytucje, które było 

stać na utrzymanie stałych łącz o bardzo dużej przepustowości i zakup silnych komputerów, zdolnych 

obsługiwać ruch o dużym natężeniu. Jesienią 1999 pojawiła się często uważana za pierwszą, 

wykorzystywana do pobierania plików multimedialnych sieć P2P – Napster, założony przez Shawna 

Fanninga, który umożliwiał każdemu, kto pobrał i zainstalował aplikację, na udostępnienie wybranych 

zasobów swojego komputera innym użytkownikom w Internecie. Ważną cechą Napstera, która 

przyczyniła się do gwałtownej popularyzacji, była łatwość obsługi. Żeby stać się węzłem sieci nie trzeba 

było wykazać się żadną wiedzą techniczną. 

314 http://techterms.com/definition/p2p 
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Idea działania brytyjskiej Zopa.com, polega na kojarzeniu ludzi, którzy nie chcą 

zaciągać pożyczek w bankach z innym ludźmi, którzy zgadzają się udzielić pożyczki 

tym pierwszym po konkurencyjnych stawkach uzgodnionych między sobą.                   

Po wyeliminowaniu banków, które udzielają pożyczek na bardzo wysoki procent, 

zarówno pożyczkobiorca i pożyczkodawca ma znacznie lepszą ofertę niż oferta 

bankowa. 

Dla Kredytodawcy oznacza to wysoką stopę zwrotu zainwestowanych środków. 

Przeciętna stopa zwrotu wszystkich pieniędzy pożyczonych w ciągu ostatniego roku to 

5,5% rocznie, po odliczeniu wszystkich dodatkowych opłat ponoszonych przez 

kredytodawcę. 

Kredytobiorca znajduje sprawiedliwy i ludzki sposób na uzyskanie taniego 

kredytu. Wiodąca na rynku stawka, to pożyczka z rzeczywistym oprocentowaniem na 

poziomie około 6,8%, oraz elastyczna wcześniejsza spłata kredytu bez ponoszenia 

dodatkowych opłat. 

Ryzyko kredytowe jest ograniczone do minimum. Żeby chronić pieniądze 

kredytodawców, Zopa.com wykorzystuje wszystkie środki bezpieczeństwa jakie stosują 

banki, oraz swoje własne zaprojektowane na potrzeby platformy. Wszystkie dane 

finansowe i pozafinansowe kredytobiorców są weryfikowane, ryzyko kredytowe 

ocenione w oparciu o scoring kredytowy, a pieniądze kredytodawców są pożyczane      

w małych ilościach po 10 £ od jednego kredytodawcy, w celu zmniejszenia ryzyka 

niewypłacalności. 

Opłaty są jasne, proste oraz niskie. Zopa.com prowadzi prosty i przejrzysty 

model obsługi klientów. Kredytodawcy ponoszą opłatę roczną w wysokości 1% od 

pieniędzy które pożyczają, a kredytobiorcy płacą stałą opłatę, która jest dodawana do 

kredytu i ich odzwierciedla kwotę rzeczywistego oprocentowania. Nie ma żadnych 

ukrytych opłat i innych form opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. 

Zopa.com co kwartał systematycznie zwiększa liczbę klientów, oraz kwotę 

udzielonych pożyczek. Obecnie z jej usługo korzysta 874 920 aktywnych 

użytkowników, którzy do tej pory pożyczyli ponad 229 683 080 £ pomiędzy sobą,         

na procent uzgodniony pomiędzy nimi samymi315. 

 

 

 
315 http://zopa.com 

http://zopa.com/
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Fot. 2.  Progresywny wzrost udzielonych pożyczek w mln £ w stosunku do 

kolejnych kwartałów 

 

Źródło: https://uk.zopa.com/lending/meet-dave#TabLoansDisbursed 

 

Zopa.com systematycznie rozszerza swoją działalność. Oprócz Wielkiej Brytanii 

występuje także w Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Japonii. Oczywiście dla 

każdego z tych krajów, model biznesowy jest nieco inny, z uwagi na różnice kulturowe. 

Jedną cecha jednak jest wspólna, a mianowicie: głównym celem portalu jest kojarzenie 

ze sobą osób, które potrzebują dodatkowych środków, z osobami, które dysponują nimi 

w nadmiarze. 

 

3.2.  Prosper.com 

 

Drugim portalem na świecie, który zaczął oferować pożyczki społecznościowe 

był amerykański Prosper.com., założony w roku 2006 na bazie popularności brytyjskiej 

Zopa.com. Był on pierwszym tego typu portalem na rynku amerykańskim. Szybko stał 

się też światowym liderem, utrzymując swoją pozycję do dziś.  

Prosper.com posiada ponad 1 470 000 aktywnych członków i z jego pomocą 

zostało już udzielonych pożyczek na kwotę ponad 393 mln USD316.  

 
316 http://prosper.com 
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Fot. 3.  Strona tytułowa portalu http://prosper.com 

 

Źródło: http://prosper.com 

 

Portal pozwala ludziom inwestować pomiędzy sobą w sposób, który jest 

finansowo i społecznie satysfakcjonujący. Platforma pośredniczy w udzielaniu 

pożyczek na kwotę pomiędzy 2000, a 25 000 USD, gdzie w każdej aukcji jeden 

pożyczkodawca może zainwestować nie więcej niż 25 USD. Platforma posiada liczne 

zabezpieczenia. Oprócz scoringu kredytowego, nadawanego klientom ratingu 

wiarygodności kredytowej, oraz historii spłacanych aukcji, inwestorzy mogą przy 

podejmowaniu decyzji rozważyć opisy aukcji wystawianej przez pożyczkobiorców, 

poręczenia od przyjaciół i przynależności społecznych.  

Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od ratingu kredytowego 

przypisanego do pożyczkobiorcy, okresu na jaki jest zaciągnięte zobowiązanie, oraz 

historii kredytowej spłaconych kredytów. W zależności od tych czynników jest zawarte 

pomiędzy 5,65 a 31,77% w skali roku.  

Platforma nie pobiera żadnych opłat za zamieszczanie oferty przez 

kredytobiorcę. Opłaty są naliczane tylko w momencie, jeśli aukcja została zakończona 

pozytywnie i kredytobiorcy zostały przelane środki. Jest ona uzależniona od okresu na 

jaki został zaciągnięty kredyt, oraz ratingu kredytowego kredytobiorcy nadanego przez 

Prosper.com. Wynosi ona od 0,5 do 4,95% wysokości zaciągniętego zobowiązania. 

http://prosper.co/
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Ponadto funkcjonuje opłata za zwłokę w płatnościach powyżej 15 dni, oraz opłata         

w wysokości 15 USD jako zabezpieczenie w przypadku zwrotu przelewu, lub zwrotu 

czeku.  

 

3.3.  Smava.de 

 

Niemiecka Smava.de jest największym portalem świadczącym usługi pożyczek 

społecznościowych w Niemczech, i jednym z największym międzynarodowych graczy. 

Do tej pory z jej usług skorzystało ponad 100 000 użytkowników, pożyczając za jej 

pośrednictwem ponad 70 mln €317.  

 

Fot. 4.  Strona tytułowa portalu http://smava.de 

 

Źródło: http://smava.de 

 

Platforma współpracuje z Fidor Bank AG, który pomaga jej w prawidłowym 

rozliczaniu transakcji pomiędzy użytkownikami i portalem. Ponadto kooperuje                

z czołowym biurem kredytowym w Niemczech Schufa AG w zakresie sprawdzania 

historii kredytowej kredytobiorców, oraz firmami windykacyjnymi w obszarze 

odzyskiwania niespłaconych wierzytelności. 

 
317 http://smava.de 

http://smava.de/
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Pożyczkobiorca może ubiegać się o kredyt w wysokości do 50 000 €, rozłożony 

na elastyczne okresy od 12 do 120 miesięcy. Nadawany jest mu odpowiedni rating, 

który ma przełożenie na wysokość oprocentowania. Osoby z najwyższym ratingiem 

mogą liczyć na oprocentowanie od 2,85 %, natomiast te z najgorszym na 

oprocentowanie zaczynające się od 12,9%. Pożyczkodawca może zainwestować 

jednorazowo 250 €, na okres 36 lub 60 miesięcy.  

Smava.de nie pobiera żadnych opłat za otwarcie konta i jego prowadzenie. 

Pożyczkobiorca uiszcza opłatę od wysokości przyznanego kredytu i okresu przez jaki 

będzie on spłacany. Opłata wynosi od 2,5% (dla 36 m-cy spłaty) do 3% (dla 60 m-cy 

spłaty). Pożyczkodawca ponosi jednorazową opłatę od oferowanej kwoty kredytu         

w wysokości 1,35%. 

 

 

3.4.  LendingClub.com 

 

LendingClub.com jest kolejną, jedną z wiodących światowych społeczności 

finansowych, oferujących pożyczki on-line bez udziału banków. Została powołana do 

życia w roku 2007. 
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Fot. 5.  Strona tytułowa portalu http://LendingClub.com 

 

Źródło: http://lendingclub.com 

 

Portal oferuje różnego rodzaju pożyczki: biznesowe, dla firmy, konsolidacyjne, 

na spłatę zobowiązań z tytułu kart kredytowych, samochodowe, okolicznościowe oraz 

na dowolnie wybrany cel. Pożyczkobiorca może się ubiegać o pożyczkę do kwoty 

35 000 USD, na okres 36 lub 60 miesięcy, która to jest uzależniona od ratingu nadanego 

przez platformę. Jeśli pożyczkobiorca posiada najwyższy rating tj. A, może liczyć na 

oprocentowanie zaczynające się od 7,48%. W przypadku najniższego ratingu tj. G, 

oprocentowanie jest zdecydowanie wyższe i zaczyna się od poziomu 21,94%. 

Pożyczkodawca może inwestować w jednostki, gdzie każda z nich kosztuje 25 

USD. Jednostki są przypisane do opcji inwestycyjnych: 1, 2 i 3. Każda opcja posiada     

z góry określony stopień ryzyka i stopę zwrotu.  

 

• Opcja 1 – 11,05% 

• Opcja 2 – 14,05% 

• Opcja 3 – 17,33% 

 

Pożyczkodawca może także zdywersyfikować swój portfel i kupić jednostki w każdej   

w trzech opcji inwestycyjnych. 

http://lendingclub.com/
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 Pożyczkobiorca ponosi opłatę za udzielony kredyt, która jest uzależniona od 

jego ratingu, rodzaju kredytu, oraz terminu na jaki zostaje zaciągnięty. Wynosi od 1,11 

do 4% dla okresu 36 miesięcznego. Dla okresu 60 miesięcznego jest ustalona                 

w przedziale od 3 do 5%. W przypadku zaległości wynoszącej ponad 15 dni, 16 jest 

naliczana opłata w wysokości 16 USD. W przypadku inwestorów, portal pobiera opłatę 

w wysokości 1% od wszystkich wpłat dokonanych na konto inwestora przez 

pożyczkobiorców. 

 LendingClub.com jest portalem, który bardzo szybko się rozwija i do tej pory 

skojarzył pomiędzy sobą osoby, które pożyczyły łącznie kwotę przekraczającą 878 mln 

USD318. 

 

Fot. 6.  Progresywny wzrost udzielonych pożyczek w mln $ w stosunku do 

kolejnych miesięcy 

 

Źródło: https://lendingclub.com/info/statistics.action 

 

3.5.  MYC4.com 

 

Afryka rozwija się bardzo szybko i jest jedną z najszybciej rosnących 

gospodarek na świecie. Ponad 380 milionów tam żyjących ludzi nie ma dostępu do 

banku, który mógłby kredytować ich przedsięwzięcia. Jest to ogromny problem dla 

wzrostu gospodarczego i dobrobytu Afryki, ponieważ są to przeważnie małe 

przedsiębiorstwa, które nie mogą pożyczyć pieniędzy w celu rozwinięcia się i stania się 

 
318 http://lendingclub.com 

https://lendingclub.com/info/statistics.action
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bardziej efektywnymi. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest platforma myc4.com, 

która pomaga rozwijać małe biznesy w Afryce319. 

 

Fot. 7.  Strona tytułowa portalu http://myc4.com 

 

Źródło: http://myc4.com 

 

Afrykański przedsiębiorca może ubiegać się o pożyczkę, która pozwoli rozwinąć 

mu jego mały biznes. Udaje się do lokalnego partnera myc4.com i przedstawia mu swój 

projekt, zaznaczając jakiej kwoty potrzebuje i w jakiej wysokości odsetki może 

zapłacić. Partner myc4.com dokonuje oceny jego działalności, w celu upewnienia się, 

że przedsiębiorca zapewnia zdrowe ekonomiczne perspektywy wzrostu, oraz że jest      

w stanie spłacić kredyt i odsetki. 

Po zatwierdzeniu pożyczki przez partnera myc4.com, wniosek jest wystawiany 

na platformie, gdzie potencjalni inwestorzy mogą zobaczyć wniosek i proponować 

kwoty finansowania działalności. Przy licytacji minimalna kwota, jaką może 

zaoferować inwestor to 5 €. Przy osiągnięciu wnioskowanej kwoty, aukcja się kończy. 

Należy jednak zaznaczyć, że wygrywa to oprocentowanie, które jest najniższe ze 

wszystkich przedstawionych przez potencjalnych inwestorów.  

 
319 http://myc4.com 

 

http://myc4.com/
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Po zakończeniu aukcji, myc4.com transferuje pieniądze do lokalnego 

przedstawiciela, które wypłaca je przedsiębiorcy. W miarę jak biznes się rozwija, 

pożyczkobiorca zaczyna spłacać swoje zadłużenie. Po spłacie zainwestowanej kwoty, 

inwestor podejmuję decyzję dotyczącą środków. Może je wycofać, lub zainwestować    

w kolejne przedsięwzięcie.  

Dzięki pomocy platformy myc4.com, do tej pory 19 251 inwestorów ze 116 

krajów, udzieliło pożyczek na łączną kwotę 16 749 351 € na rozwój 9 972 małych 

przedsięwzięć w 7 afrykańskich krajach.  

 

3.6.  Kiva.org 

 

Kiva.org jest organizacją non-profit, której misją jest łączenie ludzi z całego 

świata poprzez udzielanie pożyczek w celu złagodzenia ubóstwa. Wykorzystując 

możliwości jakie daje Internet, platforma skupia inwestorów z całego świata                    

i przekonuje ich do zainwestowania min. 25 USD, w celu stworzenia możliwości 

rozwoju najbiedniejszych rejonów świata320.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
320 http://kiva.org 

http://kiva.org/
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Fot. 8.  Strona tytułowa portalu http://kiva.org 

 

Źródło: http://kiva.org 

 

Wizja portalu opiera się na stwierdzeni, że wszyscy ludzie, nawet ci                    

w najbardziej odległych zakątkach świata, posiadają uprawnienia do tworzenia 

możliwości dla siebie i innych. Dzięki pomocy platformy, która zapewnia im dostęp do 

taniego i bezpiecznego kredytu, ludzie ci kreują lepsze życie dla siebie i swoich 

najbliższych.  

Platforma współpracuje z mikro finansowymi instytucjami na pięciu 

kontynentach, które pomagają jej udzielić pożyczek na rzecz osób bez dostępu do 

tradycyjnych systemów bankowych. Sto procent pożyczki jest wysyłane do tych mikro 

finansowych instytucji, zwanych Partnerami Polowymi, którzy administrują środkami   

w terenie.  

Kiva.org opiera się na współpracy z 450 wolontariuszami, którzy pracują           

z Partnerami Polowymi. Tłumaczą historię kredytowe pożyczkobiorców,                  

oraz zapewniają sprawne działanie innych programów Kiva.org. 

Sto procent każdego dolara inwestora, jest przeznaczane na finansowanie 

pożyczki. Portal nie pobiera dla siebie żadnej opłaty od kwoty przekazanej przez 

kredytodawców. Ponadto nie są pobierane także opłaty od Partnerów Polowych,    

którzy administrują kredytem. 

http://kiva.org/


 167 

Platforma jest finansowana głównie dzięki wsparciu inwestorów, którzy 

przeznaczają darowizny na jej funkcjonowanie. Środki zdobywa też dzięki grantom, 

oraz wsparciu korporacyjnych sponsorów i wsparciu różnych fundacji.  

Kiva.org liczy już 1 263 602 użytkowników z 221 krajów, którzy pożyczyli na 

rozwój swoich przedsiębiorstw 352 106 825 USD, oraz współpracuje ze 166 Partnerami 

Polowymi z 64 krajów.  

 

3.7.  Monetto.pl 

 

Była to pierwsza platforma w Polsce, która zasadę działania oparła o ideę social 

lending. Zostało założone we wrześniu 2007 roku i przetrwało do końca lutego 2010 

roku. Głównym zamysłem stworzenia tego portalu, była chęć kojarzenia ze sobą ludzi 

potrzebujących środków, z ludźmi, którzy mieli ich w nadmiarze. O atrakcyjności 

decydował tu procent, oraz brak pośredników w postaci sektora bankowego321.  

Monetto.pl zarabiało na prowizjach zarówno od pożyczkobiorców, jak i od 

inwestorów.  

Spektakularnego upadku serwisu można się dopatrywać z powodu nałożenia się 

na siebie w stosunkowo krótkim czasie, kilku niesprzyjających okoliczności: 

 

1. Brak know-how w zakresie social lending322. Twórcy bazowali na know-

how, przyglądając się brytyjskiemu portalowi zopa.com. Niestety, to co się sprawdza na 

innym rynku, niekoniecznie musi mieć przełożenie na rynek rodzimy. 

2. Brak doświadczonego zaplecza IT, które w projektach internetowych jest 

kluczowe i niezbędne. 

3. Zbyt szybki czas uruchomienia projektu, który nie był poprzedzony 

żadnymi testami.  

4. Brak pełnego zaangażowania Zarządu w rozwój projektu i jego zmiana   

w późniejszym etapie. 

5. Polska mentalność , która jest zbudowana na nieufności w stosunku do 

drugiego człowieka, gdzie w przypadku idei social lending jest elementem bardzo 

kluczowym. 

 
321 http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze 
322 Pochodzący z języka angielskiego (know – „wiedzieć”, how – „jak”) termin określający konkretną 

wiedzę techniczną z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub wyprodukowania czegoś, kompetencję, 

biegłość. Na podstawie Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003, T.II, s. 343 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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6. Nieporozumienia wewnętrzne z inwestorem strategicznym,               

który  w końcowym etapie współpracy zaprzestał finansowania. 

7. Zły PR wokół serwisu, spowodowany opiniami niezadowolonych 

użytkowników z jakości obsługi. 

8.  Zbyt niskie przychody z tytułu prowadzonej działalności,                       

co spowodowało w etapie końcowym zatrzymanie płynności finansowej serwisu. 

 

Budujące jest to, że kolejne portale które powstawały po upadku Monetto.pl, 

wyciągnęły wnioski z błędów które popełnił. Dowodem na to jest ich obecność w sieci i 

zwiększająca się liczba klientów, oraz zawieranych umów za ich pośrednictwem. 

 

3.8.  Kokos.pl 

 

Kokos.pl powstał w 2007 roku, i jest jednym z pierwszych serwisów pożyczek 

społecznościowych w Polsce. Łączy ludzi potrzebujących pieniędzy z ludźmi, którzy je 

mają.  Pożyczkobiorca wystawia aukcję w serwisie, na której określa warunki na jakich 

chciałby otrzymać pożyczkę (podaje parametry pożyczki: kwotę, liczbę rat, 

oprocentowanie). Inwestorzy analizują informacje podane na aukcji i wpłacają na nią 

środki. Pożyczkobiorca otrzymuje pożyczę, a Inwestor zyskuje środki                              

z oprocentowania323. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
323 https://kokos.pl/faq/lista?id=1 

https://kokos.pl/faq/lista?id=1


 169 

Fot. 9.  Strona tytułowa portalu http://kokos.pl 

 

Źródło: http://kokos.pl 

 

Żeby zostać użytkownikiem, trzeba założyć konto i poddać się szeregowi 

weryfikacji po których użytkownikowi nadawany jest rating wiarygodności kredytowej. 

Wyjątek stanowi inwestor, który podlega tylko obowiązkowej weryfikacji rachunku 

bankowego. Po pozytywnym zweryfikowaniu pożyczkobiorca, może przystąpić do 

założenia aukcji i zbierania środków na wskazany przez siebie cel. 

Pożyczkobiorca pierwszą pożyczkę może otrzymać do 1 000 PLN. Wraz             

z terminową spłatą i budowaniem wiarygodności kredytowej w serwisie, limit pożyczki 

wzrasta do 2 500, 5 000, 10 000 i 25 000 PLN. Inwestor może zainwestować od 50 do 

5000 PLN. 

Jednym z zabezpieczeń portalu Kokos.pl, jest system ratingowy, który 

nadawany jest pożyczkobiorcy po przejściu weryfikacji. Może on otrzymać max ilość 

pięciu gwiazdek. Gwiazdki zielone świadczą o pozytywnej historii kredytowej                

i pozytywnej weryfikacji informacji. Ich przeciwieństwem są gwiazdki czerwone. 

Pożyczkobiorca, może także otrzymać gwiazdki niebieskie w max ilości pięciu. 

Związane jest to jednak z pozytywną historią kredytową, brakiem zaległości                  

w spłacaniu należności w serwisie, oraz z długim stażem członkowskim. 

http://kokos.pl/
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Oprocentowanie jest uzależnione od ratingu, którym kierują się inwestorzy 

pożyczający pieniądze. Im wyższy rating (jak największa ilość gwiazdek zielonych lub 

niebieskich), tym mniejsze ryzyko inwestycji i niższe oprocentowanie dla 

pożyczkobiorcy. W zależności od niego oprocentowanie pożyczki wacha się pomiędzy 

1 a 25% w skali roku. 

Założenie konta, rejestracja i korzystanie zwolnione jest z opłat. Pożyczkobiorca 

ponosi opłaty związane ze wszystkimi rodzajami weryfikacji, inwestor tylko                   

z weryfikacją rachunku bankowego. Od wysokości udzielonej pożyczki pożyczkobiorca 

w zależności od nadanego ratingu ponosi opłatę w wysokości od 0,5 do 5%. Opłaty 

naliczane są również w przypadku opóźnień w spłacie. 

Kokos.pl rozwija się bardzo prężnie. Od chwili powstania ma ponad 196 000 

użytkowników, którzy pożyczyli pomiędzy sobą prawie 75 mln PLN, na ponad 72 000 

aukcjach. 

 

3.9.  Finansowo.pl 

 

Finansowo.pl to kolejny przedstawiciel serwisów pożyczek społecznościowych 

w Polsce. Finansowo.pl w odróżnieniu od Kokos.pl, stawia na społeczność oraz motyw 

związany z pomocą naszym znajomym324. Głównym założeniem serwisu jest 

pożyczanie drobnych kwot w kręgu znanych sobie osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
324 http://antyweb.pl 

http://finansowo.pl/
http://antyweb.pl/
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Fot. 10.  Strona tytułowa portalu http://finansowo.pl 

 

Źródło: http://finansowo.pl 

 

Po obowiązkowej rejestracji, użytkownik poddawany jest weryfikacji (dowód 

osobisty, nr telefonu komórkowego, nr rachunku bankowego, oraz adres e-mail). Po 

pozytywnym zweryfikowaniu, użytkownik może zacząć wystawiać aukcję.  

Użytkownik dzielony jest na trzy rodzaje klientów:  

 

1. użytkownik mBanku 

2. nowy użytkownik 

3. użytkownik banku innego niż mBank 

 

W zależności od tego podziału, uzależniona jest wysokość pożyczki o którą 

może się starać. W pierwszym przypadku jest to max 2 000 PLN, w przypadku drugim    

i trzecim kwota o połowę mniejsza, tj. 1 000 PLN. Inwestor może w jednej aukcji 

zainwestować kwotę pomiędzy 50 a 500 PLN. 

Oprocentowanie pożyczki uzależnione jest od czasu przebywania na portalu, 

historii wcześniej spłacanych zobowiązań, ilości znajomych i wacha się pomiędzy          

0,5 a 25%325.  

 
325 http://finansowo.pl 

http://finansowo.pl/
http://finansowo.pl/


 172 

Opłaty pobierane są za weryfikację rachunku bankowego w wysokości 10 PLN, 

oraz od sfinalizowanej aukcji w wysokości 3% wartości przyznanej pożyczki. 

Finansowo.pl od momentu rozpoczęcia działalności pośredniczyło w 76 400 

aukcjach, dzięki którym ludzie pożyczyli sobie nawzajem 54 827 300 PLN326. 

 

3.10.  Zakra.pl 

 

Zakra.pl jest kolejnym portalem typu social lending, powstałym po sukcesie 

platformy Kokos.pl. Funkcjonuje na rynku od maja 2010 roku, a w swojej ofercie 

zawiera pożyczki gotówkowe oraz samochodowe327.  

 

Fot. 11.  Strona tytułowa portalu http://zakra.pl 

 

Źródło: http://zakra.pl 

 

W serwisie występują dwa rodzaje weryfikacji: obowiązkowe oraz 

nieobowiązkowe.  

Weryfikacje obowiązkowe to te, które są niezbędne żeby w pełni korzystać         

z funkcjonalności portalu. 

 

 

 

 
326 http://finansowo.pl 
327 http://zakra.pl 

http://zakra.pl/
http://finansowo.pl/
http://zakra.pl/
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W przypadku pożyczkobiorców są to: 

 

 weryfikacja rachunku bankowego 

 weryfikacja w bazie Biura Informacji Kredytowej (możliwość 

wykonania tylko z weryfikacjami BIG i ZBP) 

 weryfikacja w bazie Biura Informacji Gospodarczej (możliwość 

wykonania tylko z weryfikacjami BIK i ZBP) 

 weryfikacja w bazie Związku Banków Polskich (możliwość wykonania 

tylko z weryfikacjami BIK i BIG) 

 weryfikacja dowodu osobistego (w bazie Dokumentów Zastrzeżonych 

Związku Banków Polskich) 

 weryfikacja telefonu komórkowego 

 weryfikacja adresu zamieszkania 

 

            W przypadku pożyczkodawców jedyną obowiązkową weryfikacją jest   

weryfikacja rachunku bankowego. 

Weryfikacje nieobowiązkowe to weryfikacje, które wykonywane są 

dobrowolnie przez użytkownika platformy. Nie są one niezbędne do zaciągania 

pożyczek, jednakże w znaczny sposób podnoszą wiarygodność pożyczkobiorcy             

w oczach inwestora. Ponadto pozytywny wynik weryfikacji nieobowiązkowych podnosi 

limit pożyczki. 

Limit wysokości zadłużenia ustalany jest automatycznie w chwili wykonania 

ostatniej obowiązkowej weryfikacji. Na wysokość limitu wpływa rodzaj 

przeprowadzonych weryfikacji, ich wynik a także czas współpracy z portalem. 

W przypadku pożyczki samochodowej jej limit ustalany jest przez pomnożenie 

limitu pożyczki gotówkowej, i na chwilę obecną (17.01.2013r.) wysokość mnożnika 

ustalona jest na poziomie 4. Oznacza to, że limit pożyczki samochodowej wzrasta za 

każdym razem, gdy tylko ulega zwiększeniu limit dla pożyczki gotówkowej. 

Serwis pobiera opłaty z tytułu weryfikacji użytkownika, z tytułu niektórych 

transakcji, z tytułu uruchomienia pożyczki, a także opłaty związane                                

z przeprowadzeniem windykacji miękkiej i twardej328. 

 

 
328 http://zakra.pl 

http://zakra.pl/
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3.11.  Pozycz.pl 

 

Jest kolejną platformą działającą na polskim rynku usług pożyczek 

społecznościowych. Od początku swojej działalności zdobyła 6819 użytkowników, 

zrealizowała prawie 2000 ofert, a za jej pośrednictwem pożyczono ponad milion 

złotych. 

 

Fot. 12.  Strona tytułowa portalu http://pozycz.pl 

 

Źródło: http://pozycz.pl 

 

Serwis weryfikuje swoich użytkowników za pomocą weryfikacji 

obowiązkowych i dodatkowych329. 

 

Weryfikacje obowiązkowe dla pożyczkobiorcy to: 

• weryfikacja dowodu osobistego 

• weryfikacja indywidualnego konta bankowego  

• weryfikacja numeru telefonu 

• weryfikacja w bazie BIG 

 

Weryfikacje dodatkowe dla pożyczkobiorcy to: 

• weryfikacja miejsca zamieszkania 

 
329 https://pozycz.pl 

http://pozycz.pl/
https://pozycz.pl/index.php?command=help&bcs=0_357_414_415&att=415&sid=jmv994gl7k5q8mf8vr7l3jp282
https://pozycz.pl/index.php?command=help&bcs=0_357_414_423&att=423&sid=jmv994gl7k5q8mf8vr7l3jp282
https://pozycz.pl/index.php?command=help&bcs=0_357_414_428&att=428&sid=jmv994gl7k5q8mf8vr7l3jp282
https://pozycz.pl/index.php?command=help&bcs=0_357_414_439&att=439&sid=jmv994gl7k5q8mf8vr7l3jp282
https://pozycz.pl/index.php?command=help&bcs=0_357_449_450&att=450&sid=jmv994gl7k5q8mf8vr7l3jp282
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Weryfikacje obowiązkowe dla inwestora to: 

• weryfikacja indywidualnego konta bankowego 

• weryfikacja numeru telefonu 

 

Weryfikacje dodatkowe dla inwestora to: 

• weryfikacja dowodu osobistego 

• weryfikacja w bazie BIG 

• weryfikacja miejsca zamieszkania 

 

Jeśli proces weryfikacji nowego użytkownika zostanie zakończony poprawnie, 

powstaje tzw. profil pożyczkobiorcy. Jeśli pożyczkobiorca zdecydował się na wszystkie 

możliwe etapy weryfikacji, otrzymuje rating wyrażony gwiazdką konkretnego koloru,    

a także dodatkowe ikony weryfikacji pod złożoną ofertą.  Dzięki temu procesowi 

postrzegany jest przez potencjalnych inwestorów jako bardziej wiarygodna osoba niż 

np. osoba, która zdecydowała się jedynie na obowiązkową weryfikację. 

Użytkownicy portalu sami ustalają warunki dotyczące pożyczki. Definiują 

wysokość kwoty pożyczki, wysokość oprocentowania, ilość rat, a następnie 

przedstawiają swoją indywidualną propozycję. Druga grupa użytkowników tj. 

inwestorzy, zapoznają się z detalami i podejmują decyzję dotyczącą zainteresowania, 

bądź też nie ofertą złożoną przez pożyczkobiorcę. 

Nowy użytkownik portalu może wziąć pożyczkę na kwotę do 1500 PLN. 

Pozytywnie przeprowadzone transakcje pozwalają na wystawienie oferty na coraz 

wyższą kwotę. Maksymalny okres na jaki może być udzielona pożyczka wynosi trzy 

lata330. 

W obszarze realizacji przelewów, portal wykorzystał nowatorski system 

rozliczeniowy, polegający na istnieniu indywidualnych portfeli rozliczeniowych 

użytkowników w obrębie jednego rachunku bankowego, w obrębie którego odbywa się 

przepływ gotówki. Dzięki zastosowaniu tej metody, pożyczka realizowana jest szybciej 

i taniej. Przelew w ramach portfela rozliczeniowego jest bezpłatny, natomiast wypłata 

środków na indywidualne konto użytkownika wynosi zaledwie 0,50 PLN. 

 
330 https://pozycz.pl 

https://pozycz.pl/index.php?command=help&bcs=0_357_466_475&att=475&sid=jmv994gl7k5q8mf8vr7l3jp282
https://pozycz.pl/index.php?command=help&bcs=0_357_466_480&att=480&sid=jmv994gl7k5q8mf8vr7l3jp282
https://pozycz.pl/index.php?command=help&bcs=0_357_601_467&att=467&sid=jmv994gl7k5q8mf8vr7l3jp282
https://pozycz.pl/index.php?command=help&bcs=0_357_601_603&att=603&sid=jmv994gl7k5q8mf8vr7l3jp282
https://pozycz.pl/index.php?command=help&bcs=0_357_601_611&att=611&sid=jmv994gl7k5q8mf8vr7l3jp282
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Portal pobiera opłaty za tytułu weryfikacji pożyczkobiorcy, pozycjonowania 

oraz wydłużania oferty, opłaty z tytułu windykacji, oraz opłaty z tytułu prowizji od 

transakcji w wysokości 1% ale nie mniej niż 2,50 PLN.  

 

3.12.  Sekrata.pl 

 

Sekrata.pl jest kolejnym serwisem oferującym pożyczki społecznościowe na 

rynku polskim. Jest najmłodszym graczem na polu social lending, ale może się 

poszczycić już ponad 4400 użytkownikami, którzy za jej pośrednictwem pożyczyli 

pomiędzy sobą 45 757 900 PLN. Jak na tak krótki okres działania, jest to wynik 

imponujący331.  

 

Fot. 13.  Strona tytułowa portalu http://sekrata.pl 

 

Źródło: http://sekrata.pl 

 

W portalu Sekreta.pl, podobnie jak ma to miejsce wśród innych serwisów  

weryfikacji podlegają zarówno pożyczkodawca jak i pożyczkobiorca.  

W przypadku pożyczkobiorcy weryfikacji poddawany jest numer rachunku 

bankowego i jest to weryfikacja obowiązkowa. Weryfikacji opcjonalnej poddawane jest 

miejsce pracy, skan dowolnego rachunek opłat miesięcznych (gaz, prąd, itp.),            

oraz zaświadczenie o zatrudnieniu. 

 
331 https://sekrata.pl 

http://sekrata.pl/
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W przypadku pożyczkobiorcy weryfikacja obowiązkowa to: weryfikacja numeru 

rachunku bankowego, dowodu osobistego, drugiego dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem, oraz numeru telefonu. Opcjonalnie weryfikacji podlega: miejsce pracy, skan 

dowolnego rachunku opłat miesięcznych (gaz, prąd, itp.), oraz zaświadczenie                 

o zatrudnieniu. 

Weryfikacje opcjonalne nie są obowiązkowe, jednak w znaczący sposób 

wpływają na wiarygodność użytkownika. Weryfikacje posiadają określony termin 

ważności i użytkownik cyklicznie musi je powtarzać. 

Każdy użytkownik serwisu, po rejestracji otrzymuje rating o symbolu 0. Po 

wykonaniu obowiązkowych weryfikacji rating zmienia się na symbol 1 i użytkownik 

uzyskuje możliwość zakładania aukcji, oraz inwestowania środków na aukcjach 

istniejących332. 

 

Tabela 2. Zestawienie ratingu gwiazdek, oraz limitu pożyczek i inwestycji          

w Sekreta.pl 

Rating  Minimalna  

kwota pożyczki 

[PLN] 

Maksymalna  

kwota pożyczki 

[PLN] 

Maksymalna 

kwota pożyczki 

dostępna po 

spłacie lub 

zainwestowaniu 

kwoty w 

wysokości [PLN] 

 

1 niebieska 100 1 500 - 

2 niebieskie 100 3 500 1 500 

3 niebieskie 100 7 500 3 500 

4 niebieskie 100 12 500 7 500 

5 niebieskich 100 50 000 12 500 

1 zielona 

4 niebieskie 

100 100 000 50 000 

2 zielone 

3 niebieskie 

100 200 000 100 000 

 
332 https://sekrata.pl 
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3 zielone 

2 niebieskie 

100 300 000 200 000 

4 zielone 

1 niebieska 

100 400 000 300 000 

5 zielonych 100 500 00 400 000 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://Sekrata.pl 

 

Każda zaciągnięta pożyczka rozkładana jest na raty. W przypadku kwoty 

pożyczki do 12 500 PLN okres spłaty wynosi 36 miesięcy. Dla pożyczek o kwotach 

przewyższających 12 500 PLN, okres spłaty wynosi 48 miesięcy. 

W portalu istnieje limit inwestycji i wynosi on 5000 PLN na każdą aukcję.      

Nie ma natomiast limitów dotyczących ilości aukcji, w które inwestuję użytkownik. 

Serwis pobiera opłaty z tytułu weryfikacji, z tytułu promowania wniosków, oraz 

opłatę z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości 1% udzielonej kwoty333. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
333 https://sekrata.pl 
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ROZDZIAŁ IV 

 

POŻYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE W ŚWIETLE ANALIZY 

PORÓWNAWCZEJ Z SEKTOREM BANKOWYM 

 

 

 Główną tezą stawianą w niniejszej pracy jest stwierdzenie, że kredyt udzielony 

za pomocą platformy specjalizującej się w usłudze tzw. social lending, jest 

atrakcyjniejszy niż kredyt bankowy.  

Problemem badawczym jest szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego ideę 

social lending osoby fizyczne uznają za bardziej atrakcyjną, aniżeli kierowaną do nich 

ofertę bankową. Żeby odpowiedzieć na problem badawczy, posłużę się celami 

badawczymi, które będę rozwijał i omawiał, w celu uzyskania jak najbardziej 

satysfakcjonującej odpowiedzi na problem badawczy i potwierdzenia prawdziwości 

postawionej powyżej tezy. 

 

Cele badawcze: 

1. Ocena wielkości udzielonych pożyczek wolumenowo, ocena wielkości 

udzielonych pożyczek liczbowo, ocena wielkości oczekujących pożyczek wolumenowo 

(popyt na pożyczki), ocena liczby pozyskanych nowych użytkowników, ocena 

wysokości średniego oprocentowania pożyczki na podstawie obserwacji największego 

portalu pośredniczącego w kojarzeniu osób w ramach idei social lending Kokos.pl. 

2. Porównanie i ocena zabezpieczeń stosowanych przez bank i platformę 

typu social lending przy udzielaniu pożyczki. 

3. Ocena wpływu rekomendacji T na rynek kredytowy.  

4. Porównanie i ocena stopy zwrotu lokaty terminowej oferowanej przez 

bank i platformę typu social lending. Punkt widzenia inwestora. 

5. Porównanie i ocena wysokości oprocentowania pożyczki oferowanej 

przez bank i platformę typu social lending. Punkt widzenia pożyczkobiorcy.  

6. Porównanie i ocena dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem 

pożyczki, oraz założeniem lokaty terminowej. 

7. Porównanie i ocena czasu udzielenia pożyczki i założenia depozytu 

8. Porównanie i ocena kanału udzielenia pożyczki i założenia depozytu 
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9. Próba odpowiedzi na pytanie, czy za kilka lat utworzy się nowy trend     

o nazwie bankowość społeczna, i czy nie zagrozi on tradycyjnej bankowości. 

 

Do odpowiedzi na powyższe pytania, posłużę się danymi udostępnionymi dzięki 

uprzejmości portalu Kokos.pl.  

W przypadku punktu pierwszego dotyczącego oceny wielkości udzielonych 

pożyczek, oceny wielkości oczekujących pożyczek, oceny średniego oprocentowania,        

a także oceny ilości nowo otwartych kont, posłużę się danymi za okres od lutego 2008 

roku (moment rozpoczęcia działalności platformy), aż do maja 2011 roku, kiedy 

zakończyłem zbierać dane.   

Dla porównania produktu kredytowego i depozytowego z produktami 

społecznościowymi, ze strony sektora bankowego dobrałem największy bank w Polsce 

tj. bank PKO BP, z aktywami na poziomie 190 mld PLN334. Do oceny będzie służył 

kredyt gotówkowy, który jest najprostszym kredytem, a jednocześnie najczęściej 

zaciąganym przez Polaków, a ze strony depozytowej standardowa lokata terminowa.  

 

Parametry kredytu gotówkowego potrzebnego do analizy posiadają następujące 

parametry: 

• kwota 1000 PLN 

• czas spłaty 12 miesięcy 

• jest produktem przeznaczonym dla nowego klienta 

• obowiązuje prowizja i obowiązuje założenie, że nie ma promocji, 

polegającej na obniżeniu lub braku prowizji za udzielony kredyt 

• obowiązują opłaty dodatkowe 

• obowiązują dodatkowe obostrzenia, polegające na zakupie dodatkowych 

produktów w ramach przyznania kredytu czyli tzw. cross selling335.  

 

Parametry lokaty potrzebnej do analizy posiadają następujące parametry: 

• kwota lokaty 1000 PLN 

 
334 Ranking 50 największych banków w Polsce 2012, Miesięcznik Finansowy BANK, 2012/06, s. 96 
335 Jest to strategia sprzedawania klientom kolejnych produktów na podstawie ich poprzednich zakupów. 

Jeśli jest odpowiednio wdrożona, zwiększa lojalność klientów do marki i tym samym obniża ich 

prawdopodobieństwo przejścia do konkurencji. Biorąc pod uwagę fakt, że utrzymanie klienta jest 

zdecydowanie tańsze niż zdobycie nowego, cross selling jest najprostszym sposobem zwiększenia 

zysków przy jednocześnie minimalnych nakładach inwestycyjnych. Na podstawie 

http://kredytopedia.pl/wiki/Cross-selling 

http://kredytopedia.pl/wiki/Cross-selling
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• czas trwania lokaty 12 miesięcy 

• jest produktem przeznaczonym dla klienta nowego, który nie posiada 

historii kredytowej, więc nie ma możliwości negocjowania oprocentowania. 

 

4.1.  Rozwój idei social lending na przykładzie danych największego 

portalu działającego na rynku polskim - Kokos.pl 

 

4.1.1.  Wielkość udzielonych pożyczek wolumenowo 

 

Tabela 3. Zestawienie miesięcznych wartości zrealizowanych pożyczek 

wolumenowo w PLN w okresie czasu od lutego 2008r. do maja 2011r. 

Miesiąc i rok Wolumen zrealizowanych pożyczek 

[PLN] 

 

Luty 2008 1950 

Marzec 2008 127950 

Kwiecień 2008 194350 

Maj 2008 202050 

Czerwiec 2008 384750 

Lipiec 2008 443300 

Sierpień 2008 428700 

Wrzesień 2008 588450 

Październik 2008 602500 

Listopad 2008 567250 

Grudzień 2008 820950 

Styczeń 2009 901500 

Luty 2009 1825250 

Marzec 2009 889450 

Kwiecień 2009 734350 

Maj 2009 760500 

Czerwiec 2009 709050 

Lipiec 2009 815950 

Sierpień 2009 827350 

Wrzesień 2009 999050 

Październik 2009 1373200 

Listopad 2009 1423150 

Grudzień 2009 1325900 

Styczeń 2010 1761650 

Luty 2010 2241800 

Marzec 2010 1925000 

Kwiecień 2010 1678600 

Maj 2010 1984050 
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Czerwiec 2010 1669600 

Lipiec 2010 1697850 

Sierpień 2010 1735300 

Wrzesień 2010 1750200 

Październik 2010 1735700 

Listopad 2010 1702400 

Grudzień 2010 1848000 

Styczeń 2011 1790900 

Luty 2011 1718250 

Marzec 2011 1659400 

Kwiecień 2011 1570400 

Maj 2011 1540800 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://Kokos.pl 

 

Rys. 2. Wykres wartości zrealizowanych pożyczek wolumenowo w PLN 

każdego miesiąca w okresie czasu od początku istnienia portalu tj. lutego 2008r. 

do maja 2011r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://Kokos.pl 

 

Rysunek powyżej pokazuje progresywny wzrost ilości udzielonych pożyczek od 

momentu powstania platformy w lutym 2008 roku do maja 2011 roku. Na wykresie 

można zobaczyć dwa charakterystyczne szczyty. Jeden występuje w marcu 2009 roku, 

natomiast drugi w marcu 2010 roku.  

Pierwszy z nich można tłumaczyć obniżką stóp procentowych przez Radę 

Polityki Pieniężnej w dn. 26 lutego 2009 roku. Wówczas maksymalna wysokość 

pożyczki, została ustalona na poziomie 22% w skali roku. Popyt ze strony 
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kredytobiorców został nasycony, i wysokość udzielanych wolumenowo pożyczek 

powróciła do stanu sprzed obniżki stóp procentowych, tj. lutego 2009 roku.  

Drugi szczyt to druga rocznica powstania platformy, i przygotowana z tej okazji. 

promocja do końca miesiąca „ 20 milionów pożyczek na 2 urodziny Kokosa”. Promocja 

umożliwiała przeprowadzenie wszystkich dostępnych w serwisie weryfikacji oraz 

wzięcie pożyczki tylko za 1 PLN. Dodatkowo zbiegło się to w czasie z wprowadzeniem 

ratingu „niebieskiej gwiazdki”, dla najbardziej solidnych użytkowników serwisu. 

Rating „niebieska gwiazdka” umożliwiał pożyczkobiorcy zaciągnięcie pożyczki do 

wysokości 250 000 PLN, a inwestorowi zainwestowania nawet 5 000 PLN336. 

Po ofercie promocyjnej nastąpił lekki spadek wolumenu udzielonych pożyczek, 

jednak utrzymuje się on na bardzo wysokim, stabilnym poziomie przez cały czas. Etap 

po drugim roku działalności Kokos.pl, jest nowym etapem rozwoju platformy. Wzrost 

rok do roku jest na poziomie 448% (IV 2010 do IV 2009). 

 

4.1.2.  Wielkość udzielonych pożyczek liczbowo 

 

Tabela 4. Zestawienie miesięcznej liczby zrealizowanych pożyczek w okresie 

czasu od lutego 2008r. do maja 2011r. 

Miesiąc i rok Liczba zrealizowanych pożyczek 

 

Luty 2008 4 

Marzec 2008 152 

Kwiecień 2008 224 

Maj 2008 229 

Czerwiec 2008 411 

Lipiec 2008 455 

Sierpień 2008 448 

Wrzesień 2008 548 

Październik 2008 547 

Listopad 2008 485 

Grudzień 2008 701 

Styczeń 2009 773 

Luty 2009 680 

Marzec 2009 701 

Kwiecień 2009 603 

Maj 2009 628 

Czerwiec 2009 555 

Lipiec 2009 651 

 
336 https://kokos.pl/aktualnosci/czytaj?id=2010_02_04 

https://kokos.pl/aktualnosci/czytaj?id=2010_02_04
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Sierpień 2009 502 

Wrzesień 2009 572 

Październik 2009 831 

Listopad 2009 728 

Grudzień 2009 696 

Styczeń 2010 829 

Luty 2010 1181 

Marzec 2010 947 

Kwiecień 2010 808 

Maj 2010 979 

Czerwiec 2010 819 

Lipiec 2010 807 

Sierpień 2010 843 

Wrzesień 2010 778 

Październik 2010 734 

Listopad 2010 754 

Grudzień 2010 854 

Styczeń 2011 744 

Luty 2011 776 

Marzec 2011 769 

Kwiecień 2011 687 

Maj 2011 695 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://Kokos.pl 

 

Rys. 3. Liczba zrealizowanych pożyczek w sztukach każdego miesiąca w 

okresie czasu od początku istnienia portalu tj. lutego 2008r. do maja 2011r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://Kokos.pl 

 

Powyższy wykres obrazuje wzrost liczby udzielonych pożyczek w sztukach od 

początku istnienia platformy aż do maja 2011 roku, czyli okres 40 miesięczny. 

http://kokos.pl/
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Podobnie jak na wykresie wcześniejszym, można zauważyć kilka charakterystycznych 

punktów, do których chciałbym się odnieść. 

Pierwszy z nich to luty 2008 roku. Minimalna wartość, prawie niezauważalna. 

Jest to początek działania platformy, więc tak naprawdę zarówno użytkownicy jak i sam 

Kokos.pl, stawiają pierwsze kroki na gruncie social lending. Następnie daje się 

zauważyć stabilny, pewny progres aż do stycznia 2009 roku. Po tym miesiącu następuje 

lekki spadek do sierpnia 2009 roku, z lekką korektą w lipcu 2009 roku. Porównując 

wykres ilości udzielonych pożyczek wolumenowo do ilości udzielonych pożyczek 

liczbowo, nasuwa się wiosek, że nastąpiła zmiana wartości portfela. Zmniejszyła się 

liczba udzielanych pożyczek, ale w zamian uległa podwyższeniu wartość pożyczki. 

Taką zmianę można wytłumaczyć tym, że nastąpiła zmiana jakości portfela. Inwestorzy 

ufają platformie, która dzięki narzędziom weryfikacyjnym minimalizuje ryzyko 

nietrafionych inwestycji, co w konsekwencji przekłada się na większe zaufanie do 

pożyczkobiorców i udzielanie im większych kwot pożyczek.  

Kolejnym charakterystycznym punktem jest luty 2010 roku. Jest to druga 

rocznica istnienia platformy, i promocja „ 20 milionów pożyczek na 2 urodziny 

Kokosa”, opisana powyżej. Po tym okresie liczba pożyczek minimalnie spada. Można 

to wytłumaczyć nasyceniem popytu, ze strony pożyczkobiorców. Po tym okresie liczba 

udzielonych kredytów, utrzymuje się na stałym poziomie, bez widocznych wahań. 

 

4.1.3. Wielkość oczekujących pożyczek wolumenowo 

 

Tabela 5. Zestawienie miesięcznej wielkości pożyczek oczekujących w PLN w 

okresie od lutego 2008r. do maja 2011r. 

Miesiąc i rok Wolumen oczekujących pożyczek 

[PLN] 

 

Luty 2008 24950 

Marzec 2008 481500 

Kwiecień 2008 452600 

Maj 2008 290800 

Czerwiec 2008 483950 

Lipiec 2008 600350 

Sierpień 2008 577150 

Wrzesień 2008 1005350 

Październik 2008 1204500 
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Listopad 2008 1079150 

Grudzień 2008 1689450 

Styczeń 2009 1953550 

Luty 2009 3193850 

Marzec 2009 2866350 

Kwiecień 2009 2739800 

Maj 2009 2459550 

Czerwiec 2009 2453650 

Lipiec 2009 3263500 

Sierpień 2009 2592200 

Wrzesień 2009 2682700 

Październik 2009 4186300 

Listopad 2009 3213050 

Grudzień 2009 2654550 

Styczeń 2010 3295850 

Luty 2010 4775050 

Marzec 2010 3684850 

Kwiecień 2010 3804800 

Maj 2010 4177400 

Czerwiec 2010 3461300 

Lipiec 2010 3519300 

Sierpień 2010 3204650 

Wrzesień 2010 2950550 

Październik 2010 3140000 

Listopad 2010 2965300 

Grudzień 2010 3430950 

Styczeń 2011 3050400 

Luty 2011 3153550 

Marzec 2011 2828450 

Kwiecień 2011 2768950 

Maj 2011 2894175 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://Kokos.pl 
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Rys.4. Wielkość oczekujących pożyczek wolumenowo każdego miesiąca           

w okresie czasu od początku istnienia portalu tj. lutego 2008r. do maja 2011r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://Kokos.pl 

 

Na wykresie tym ujęte są aukcje wystawione przez pożyczkobiorców, ale nie 

zakończone z różnych powodów w danym miesiącu. Przedstawione na rysunku 3 dane 

pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że od momentu powstania platformy, z każdym 

miesiącem jej istnienia użytkownicy przekonują się do idei pożyczania w sieci,           

bez pośrednictwa instytucji bankowych. Liczba ofert składanych przez 

pożyczkobiorców rośnie.  

Na wykresie wyróżniają się cztery, charakterystyczne punktu. Pierwszy z nich to 

luty 2009, drugi lipiec 2009, trzeci październik 2009, a czwarty to luty 2010. Punkt 

pierwszy i czwarty to odpowiednio pierwsza i druga rocznica istnienia platformy,            

i przygotowane z tej okazji promocje dla użytkowników, co przełożyło się na większe 

zainteresowanie. Drugi punkt tj. lipiec 2009 roku. Zwiększony popyt można 

wytłumaczyć obniżeniem 25 czerwca przez Radę Polityki Pieniężnej stopy 

lombardowej do 5%, co przełożyło się  na obniżkę maksymalnego oprocentowania 

udzielonej pożyczki do 20% w skali roku. 

Z kolei trzeci charakterystyczny punkt, tj. październik 2009 to następstwo akcji 

promocyjnej zorganizowanej przez platformę w dn. 30 września 2009 roku pod hasłem 

„Kokos.pl – w październiku pożyczka za 1 zł”. W ramach tej akcji pożyczkobiorca nie 

ponosił opłaty weryfikacyjnej w polskich bazach dłużników (KRD, InfoMonitor, BIG, 

ERIF), a także był zwolniony z prowizji za uruchomienie pożyczki. 1 PLN odnosił się 
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do symbolicznej złotówki dla nowych klientów, w celu wykonania przelewu 

weryfikacyjnego poświadczającego posiadanie rachunku bankowego337.  

 

4.1.4. Liczba pozyskanych nowych użytkowników 

 

Tabela 6. Zestawienie ilości nowo pozyskanych użytkowników każdego 

miesiąca w okresie od lutego 2008r. do maja 2011r. 

Miesiąc i rok Liczba nowo pozyskanych 

użytkowników każdego miesiąca 

 

Luty 2008 1264 

Marzec 2008 1828 

Kwiecień 2008 1632 

Maj 2008 1807 

Czerwiec 2008 2187 

Lipiec 2008 2588 

Sierpień 2008 2071 

Wrzesień 2008 3004 

Październik 2008 2420 

Listopad 2008 2489 

Grudzień 2008 3818 

Styczeń 2009 4971 

Luty 2009 3727 

Marzec 2009 3746 

Kwiecień 2009 2438 

Maj 2009 2510 

Czerwiec 2009 2331 

Lipiec 2009 2518 

Sierpień 2009 2403 

Wrzesień 2009 3023 

Październik 2009 3726 

Listopad 2009 4322 

Grudzień 2009 3757 

Styczeń 2010 3008 

Luty 2010 8018 

Marzec 2010 5020 

Kwiecień 2010 4592 

Maj 2010 4330 

Czerwiec 2010 3806 

Lipiec 2010 3688 

Sierpień 2010 3716 

Wrzesień 2010 2728 

 
337 https://kokos.pl/aktualnosci/czytaj?id=2009_09_30 

https://kokos.pl/aktualnosci/czytaj?id=2009_09_30
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Październik 2010 2983 

Listopad 2010 3422 

Grudzień 2010 3450 

Styczeń 2011 3474 

Luty 2011 3501 

Marzec 2011 3617 

Kwiecień 2011 3065 

Maj 2011 3100 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://Kokos.pl 

 

Rys.5. Liczba pozyskanych nowych użytkowników każdego miesiąca w okresie 

czasu od początku istnienia portalu tj. lutego 2008r. do maja 2011r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://Kokos.pl 

 

Wyniki badań pokazują, że platforma od samego początku istnienia osiąga 

równomierny przyrost ilości nowych użytkowników każdego miesiąca. Wraz                  

z upływem czasu przyrost jest coraz większy, ale co ważne utrzymuje się na stabilnym 

poziomie.  

Podobnie jak ma to miejsce w poprzednio omawianych podrozdziałach, 

występują charakterystyczne punkty (charakterystyczne miesiące), które różnią się od 

pozostałych. Ma to miejsce w rocznicę powstania portalu, kiedy organizowane są 

promocyjne akcje zarówno dla stałych klientów (bardzo ważny element kampanii 

marketingowej, o której zapomina sektor bankowy) jak i dla nowych. Gdyby pominąć 

te promocje, można założyć, że portal rozwijał by się na takim samym niezmiennym 

poziomie z miesiąca na miesiąc.  
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Jednak z drugiej strony, gdyby nie te cykliczne roczne promocje, nowi klienci 

mogliby zacząć poszukiwania na konkurencyjnych platformach, i wtedy odpowiedź na 

pytanie, czy Kokos.pl byłby liderem rynku pożyczek społecznościowych w Polsce nie 

byłaby już taka oczywista.  

 

4.1.5. Wysokość średniego oprocentowania pożyczki 

 

Tabela 7. Zestawienie wysokości średniego oprocentowania pożyczki w okresie 

od lutego 2008r. do maja 2011r. 

Miesiąc i rok Wysokość średniego oprocentowania 

pożyczki w [%] 

 

Luty 2008 8,59 

Marzec 2008 4,61 

Kwiecień 2008 9,31 

Maj 2008 16,79 

Czerwiec 2008 18,00 

Lipiec 2008 18,32 

Sierpień 2008 18,00 

Wrzesień 2008 18,08 

Październik 2008 19,03 

Listopad 2008 18,85 

Grudzień 2008 17,28 

Styczeń 2009 15,24 

Luty 2009 13,34 

Marzec 2009 13,06 

Kwiecień 2009 12,10 

Maj 2009 12,22 

Czerwiec 2009 12,08 

Lipiec 2009 12,46 

Sierpień 2009 12,77 

Wrzesień 2009 12,06 

Październik 2009 12,04 

Listopad 2009 13,20 

Grudzień 2009 13,20 

Styczeń 2010 13,72 

Luty 2010 12,77 

Marzec 2010 13,52 

Kwiecień 2010 14,62 

Maj 2010 16,36 

Czerwiec 2010 16,85 

Lipiec 2010 18,72 

Sierpień 2010 19,98 
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Wrzesień 2010 19,14 

Październik 2010 19,88 

Listopad 2010 20,21 

Grudzień 2010 20,27 

Styczeń 2011 21,78 

Luty 2011 18,89 

Marzec 2011 20,71 

Kwiecień 2011 20,83 

Maj 2011 20,62 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://Kokos.pl 

 

Rys.6. Wysokość średniego oprocentowania pożyczki w każdym miesiącu         

w okresie czasu od początku istnienia portalu tj. lutego 2008r. do maja 2011r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://Kokos.pl 

 

Okres na początku działalności platformy nie jest miarodajny, ze względu na 

kształtowanie się portalu a wraz z nim zachowań jego użytkowników. To inwestorzy 

zgadzają się na oprocentowanie zaproponowane przez pożyczkobiorcę. Więc można 

wywnioskować, że na początku funkcjonowania platformy pożyczkobiorcy 

proponowali niskie oprocentowanie (co jest dla nich korzystne), a inwestorzy się na nie 

zgadzali.  

Z czasem, gdy platforma się rozwijała (dodawała nowe funkcjonalności i nowe 

zabezpieczenia) i użytkownicy nabierali do niej zaufania, pozwalali sobie na 

podwyższenie oprocentowania, jako alternatywne i bezpieczne źródło dla lokaty 

bankowej oferowanej przez sektor bankowy.  
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Analizując powyższy rysunek i kolejne miesiące już po okresie tzw. rozruchu, 

można zauważyć, że średnie oprocentowanie udzielonych pożyczek kształtuje się         

w opisany powyżej sposób, a także jest uzależnione od decyzji Rady Polityki 

Pieniężnej. Nie dzieje się tak jednak do końca.  

Zaburzenia cyklu zmniejszania oprocentowania na platformie, „zaburzają” 

promocje ze strony platformy. Skutkuje to tym, że pomimo obniżki oprocentowania 

stopy lombardowej przez Radę Polityki Pieniężnej (6 obniżek oprocentowania stopy 

lombardowej w okresie czasu od 27 listopada 2008r. do 25 czerwca 2009r. z 7,25 do 

5%), inwestorzy podwyższają oprocentowanie oferowanych środków uznając,              

że podczas promocji wystąpi duży popyt ze strony pożyczkobiorców i zostanie on 

zaspokojony w całości.  

Historyczne dane pokazują, że zwiększony popyt ze strony pożyczkobiorców, 

spowodowany licznymi akcjami promocyjnymi (wrzesień-październik 2009r. pożyczka 

za 1 zł; luty 2010r. II urodziny Kokos.pl pożyczka za 1 zł; czerwiec 2010r. pożyczka 

przez SMS) został zaspokojony przez podaż inwestorów, pomimo podwyższenia 

oprocentowania pożyczki z ich strony338. Kolejna zmiana oprocentowania, 

podwyższająca oprocentowanie stopy lombardowej do 5,25% miała miejsce dopiero 20 

stycznia 2011 roku. 

 

4.2.  Zabezpieczenia stosowane przez bank i platformę pożyczek 

społecznościowych 

 

4.2.1. Zabezpieczenia przy udzielaniu pożyczek stosowane przez bank 

 

Każdy nowy klient, który pojawia się w banku i jest zainteresowany pożyczką, 

nie posiada historii kredytowej w tym banku, na podstawie której bank jest w stanie 

ocenić jego zdolność do spłaty zobowiązania339. Żeby ocenić wiarygodność osoby 

ubiegającej się o kredyt bankowy, petent musi zostać poddany punktowej metodzie 

oceny tej wiarygodności, zwanej scoringiem kredytowym340. 

Polega on na przyznawaniu wnioskodawcy punktów na podstawie wywiadu        

z nim i uzyskanych od niego informacji, o jego danych osobistych i majątkowych,    

 
338 https://kokos.pl/aktualnosci/czytaj?id=2009_10_19 
339 Jaworski, W.L., 2003, Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa, s. 67-69 
340 Matuszyk, A., 2008, Credit scoring, CeDeWu, Warszawa, s. 133-139 

https://kokos.pl/aktualnosci/czytaj?id=2009_10_19
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82adys%C5%82aw_Leopold_Jaworski_(finansista)&action=edit&redlink=1
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które po zsumowaniu stanowią miarę oceny ryzyka związanego                                                 

z potencjalnym kredytobiorcą – jest to tzw. scoring aplikacyjny341. 

Inną metodą jest analiza dotychczasowej obsługi przez klienta produktów 

finansowych, z których korzystał. Nie zawsze jednak te dane są dostępne. W tym 

przypadku występuje tzw. scoring behawioralny342.  

W karcie aplikacyjnej analiza scoringowa wykorzystuje metody statystyczne,   

co usprawnia całą procedurę kredytową. Poszczególnym cechom danego kredytobiorcy 

przydzielane są punkty, według odpowiednio przygotowanej skali, tzw. wag343. 

 

Pod uwagę bierze się przede wszystkim: 

• zawód 

• wykształcenie 

• status mieszkaniowy 

• dzielnicę, w której zamieszkuje kredytobiorca 

• okres zamieszkania pod obecnym adresem 

• wysokość miesięcznych dochodów 

• posiadanie telefonu 

• wiek i stan cywilny 

• liczbę osób pozostającą na utrzymaniu kredytobiorcy 

• posiadane rachunki bankowe 

• referencje bankowe 

• posiadanie ubezpieczenia na życie 

• posiadanie samochodu 

• posiadane karty płatnicze 

• okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie 

• okres zatrudnienia na obecnym stanowisku 

• okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy 

Po przeanalizowaniu wymienionych powyżej charakterystyk, bank oblicza tzw. 

punkt odcięcia (ang. cut off score), który jest dolnym progiem przyznania kredytu344. 

 
341 Finlay, S., 2012, Credit Scoring Response Modeling and Insurance Rating, Palgrave Macmillan, s. 173 
342 Mays, E., Lynas, N., 2011, Credit Scoring for Risk Managers:The Handbook for Lenders, 

CreateSpace, s. 192-193 
343 Mukherjee, A., 2010, Credit Scoring Model Using Data Mining Techniques-a pragmatic approach, 

VDM Verlag, s. 27-29 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryzyko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredytobiorca
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Scoring_aplikacyjny&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dochody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_p%C5%82atnicza
http://www.ksiazki.org/wyszukiwarka.php?str=1&wyszukaj=wyszukaj&id_autora=
http://www.ksiazki.org/wyszukiwarka.php?str=1&wyszukaj=wyszukaj&szukaj_wydawnictwo=252
http://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+Mays%22
http://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Niall+Lynas%22
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Osoby, które uzyskały podczas oceny niższą punktację, otrzymają od banku odmowę 

udzielenia kredytu. Osoby, które zbliżyły się do punktu odcięcia, są proszone                 

o przedstawienie lepszego zabezpieczenia zwrotu kredytu, lub kwota kredytu zostaje 

zmniejszona345. 

Banki przeważnie korzystają ze scoringu, który jest oferowany przez Biuro 

Informacji Kredytowej (BIK), przechowującej, gromadzącej, przetwarzającej                      

i dystrybuującej informacje o historii kredytowej klientów banków oraz Spółdzielczych 

Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK-i)346. Bardzo często jednak posiadają 

swoje własne zaprojektowane aplikacje scoringowe, które są opracowane na bazie ich 

własnych klientów i doświadczeń z nimi związanych.  

Opisane powyżej zabezpieczenie w postaci scoringu kredytowego, jest 

pierwszym stopniem weryfikacji potencjalnego kredytobiorcy i jego możliwości spłaty 

zaciągniętego zobowiązania. Chroni bank i powoduje, że oddzieleni są klienci rokujący 

spłatę pożyczki, od klientów, którzy mogą mieć z nią problem. 

Scoring kredytowy nie gwarantuje jednak 100% spłacalności zaciągniętego 

kredytu. Dlatego kolejnym zabezpieczeniem sektora bankowego jest ubezpieczenie dla 

pożyczkobiorcy. Jest ono oferowane jako dodatkowa korzyść do pożyczki,                       

i w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych ze spłatą, 

pomocną dłoń wyciągnie ubezpieczyciel.  

 

Oferowane ubezpieczenia obejmują pomoc w takich przypadkach jak: 

• utrata pracy 

• czasowa niezdolność do pracy 

• trwałe inwalidztwo powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku 

• śmierć powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku 

• śmierci powstałej z przyczyn naturalnych 

oraz wszelkiego rodzaju ubezpieczenia assistance, oferowana w pakiecie z pożyczką347.  

 

 Opisane powyżej zabezpieczenie w postaci dodatkowego ubezpieczenia, chroni 

bank przed brakiem spłaty z powodu okoliczności nieprzewidzianych i nie powstałych   

z winy kredytobiorcy.  

 
344 Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A., 2001, Ryzyko bankowe, SGH, Warszawa, s. 12 
345 Janc, A., Kraska, M., 2001, Credit-scoring, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa, s. 19 
346 http://bik.pl 
347 http://pkobp.pl 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabezpieczenie_kredytu
http://bik.pl/
http://pkobp.pl/
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Sektor bankowy chroni się też przed brakiem spłaty, która wynika z winy 

pożyczkobiorcy. Proponuje zakładanie bezpłatnego rachunku, na który przelewane jest 

wynagrodzenie. Do rachunku klient może podpisać pełnomocnictwo, dzięki któremu 

bank może egzekwować spłatę pożyczki, dzięki samodzielnemu przeksięgowaniu 

środków z rachunku osobistego na rachunek kredytowy. Może również jako 

zabezpieczenia użyć polecenia zapłaty348, lub zlecenie stałe349.  

Polecenie zapłaty jest instrumentem płatniczym, w ramach którego dokonywane 

jest automatyczne obciążenie rachunku dłużnika kwotą wskazaną przez wierzyciela350. 

Obciążenie rachunku odbywa się na podstawie wystawionego wcześniej przez klienta 

banku pisemnego upoważnienia do obciążenia jego rachunku kwotami na określone 

cele    ( zwykle są to opłaty za ratę kredytu, prąd, gaz, czynsz itp.). Stroną aktywną przy 

poleceniu zapłaty jest wierzyciel, dlatego jest to forma odwrotna do polecenia 

przelewu351. 

Wszystkie te rozwiązania na pewno minimalizują ryzyko wystąpienia zaległości, 

ale nie eliminują je w całości. 

Ostatecznym orężem w ręku sektora bankowego jest windykacja352. Bank 

dochodzi swoich własności za pomocą środków określonych w obowiązujących 

przepisach prawnych, stosując przy tym różne rodzaje windykacji. Usystematyzował je 

T. Kuraliński  i wyróżnił następujące rodzaje353: 

 

• windykację polubowną, dzielącą się na tzw. windykację zdalną 

(telefoniczną, listową) oraz osobistą (spotkania z dłużnikiem, mediacja 

pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem) 

 
348 Z ang. direct debit. Jest to forma pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych, w Polsce od 1998 roku, 

wprowadzona na podstawie Ustawy o prawie bankowym z dn. 29 VIII 1997 r. (Dz.U. 97.140.939 ze zm.) 

oraz porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania polecenia zapłaty z dnia 1 czerwca 1998 r. 

Polecenie zapłaty jest realizowana w systemie ELIXIR przez Krajową Izbę Rozliczeniową. 
349 To polecenie przelewu określonej kwoty środków w regularnych odstępach czasowych z własnego 

konta bankowego na konto określone w poleceniu przelewu. 
350 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo Bankowe, tekst ujednolicony, Art. 63d 
351 Flejterski, S. i Świecka, B. (red.), 2007, Elementy finansów i bankowości, CeDeWu.Pl, Warszawa, s. 

265-266 

352 Z łac. vindicatio oznacza dochodzenie roszczeń, obronę a nawet zemstę. Na podstawie Uniwersalny 

słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003, T.V, s. 122 
353 Turaliński, K., 2010, Windykacja gospodarcza - podręcznik do nauki zawodu, Wydawnictwo Ardius, 

Warszawa, s. 47-59 

 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Polecenie_przelewu
http://mfiles.pl/pl/index.php/Polecenie_przelewu
http://mfiles.pl/pl/index.php/Krajowa_Izba_Rozliczeniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polecenie_przelewu
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• windykację sądową obejmującą uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu 

egzekucyjnego (wyroku sądowego, nakazu zapłaty), a następnie opatrzenie go 

tytułem wykonawczym, tzw. klauzulę wykonalności. 

• windykację komorniczną i pokomorniczną , obejmującą pełną obsługę 

kontaktów z komornikiem (przekazanie egzekucji, nadzór egzekucji, 

wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz o licytację mienia 

ruchomego lub nieruchomości, wznowienie egzekucji), a także poszukiwanie    

w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego 

do zaspokojenia roszczenia. 

• windykację karną, obejmującą prowadzenie postępowania karnego 

przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi w przedmiocie kryminalnego uszczuplenia 

majątku podlegającego egzekucji, powołania na bazie tegoż majątku nowego 

podmiotu gospodarczego, udaremnienia wyroku sądu lub równie często na 

wcześniejszym etapie powstawania wierzytelności oszustwa na szkodę 

wierzyciela. 

 

Banki współpracują z sektorem zajmującym się obrotem wierzytelności i zlecają 

mu sprawy przeterminowanych należności. Posiadają także swoje komórki, które są 

wyspecjalizowane w tego typu sprawach354. Różnica pomiędzy dochodzeniem 

należności droga zewnętrzną a wewnętrzną jest taka, że w pierwszym przypadku bank 

zleca podmiotowi zewnętrznemu ciężkie sprawy (długi okres przedawnienia należności, 

problemy w skontaktowaniu się z dłużnikiem, itp.). W drugim przypadku, wewnętrzna 

komórka zajmuje się sprawami nowymi,  które posiadają krótki okresem 

przedawnienia, a ściągnięcie środków nie będzie się wiązało dla banku z dużymi 

wydatkami355.  

W przypadku skrajnym, gdy występuje duża szkodowość portfela i problem        

z jego spłatą, bank sprzedaje swoje należności zewnętrznej firmie windykacyjnej, 

przenosząc na nią cesję praw. 

 

 

 

 
354 Jankowski, P., 2010, Windykacja T. III, OnePress, Gliwice, s. 63 
355 Holwek, J., 2010, Windykacja T. I, OnePress, Gliwice, s. 79 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Klauzula_(prawo)
http://onepress.pl/autorzy/holjar.htm
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4.2.2. Zabezpieczenia przy udzielaniu pożyczek stosowane przez platformę 

pożyczek społecznościowych 

 

Podobnie jak w przypadku banku, nowy użytkownik nie ma historii kredytowej   

i żeby zaciągnąć swoją pierwszą pożyczkę, musi się poddać kilku etapom weryfikacji, 

która jest jedną z form zabezpieczenia dla inwestora szacującego ryzyko kredytowe, 

oraz początkiem budowania wiarygodności jako kredytobiorca wśród społeczności 

platformy typu social lending. Platforma Kokos.pl, wprowadziła wiele rozwiązań, które 

zapewniają bezpieczeństwo pożyczkodawcy i minimalizują ryzyko jego inwestycji. 

Każdy użytkownik przed założeniem aukcji lub wykonaniem pierwszej 

inwestycji, obligatoryjnie jest proszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego 

rachunku bankowego. Platforma sprawdza, czy użytkownik jest faktycznie 

właścicielem konta bankowego, na które potencjalnie zostanie przekazana pożyczka lub 

będą wpływały spłaty z tytułu udzielonych pożyczek.  

W przypadku pożyczkobiorcy system dodatkowo sprawdza, czy kredytobiorca 

nie jest umieszczony w bazach dłużników, czy posiada aktywny numer telefonu 

komórkowego, a także weryfikuje tożsamość poprzez sprawdzenie dowodu osobistego. 

Wymogiem serwisu jest obowiązkowa weryfikacja finansowa pożyczkobiorcy. 

Dzięki tej weryfikacji portal sprawdza okresowo wiarygodność kredytobiorcy  w bazie 

dłużników InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., w bazie Związku Banków 

Polskich, w bazach Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., oraz w Europejskim 

Rejestrze Informacji Finansowej BIG S.A. Jakikolwiek negatywny wpis                        

w którejkolwiek z podanych powyżej baz biur informacji gospodarczej, znajduje swoje 

odzwierciedlenie w postaci czerwonej gwiazdki, jaka od momentu weryfikacji będzie 

widoczna w statusie (rating-u) danej osoby.  

Historyczne dane platformy pokazują że pożyczki osób, które posiadają rating 

czerwonej gwiazdki, są najbardziej ryzykownym segmentem inwestycyjnym.               

W związku z powyższym użytkownik z czerwoną gwiazdką może korzystać wyłącznie 

z ofert pożyczkowych i nie może założyć aukcji na platformie. 

Serwis Kokos.pl umożliwia każdemu pożyczkobiorcy zwiększenie swojej 

wiarygodności w oczach inwestorów dzięki poddaniu się dobrowolnej weryfikacji: 

adresu miejsca zamieszkania, adresu miejsca zatrudnienia oraz weryfikacji 

finansowej. W przypadku wątpliwości co do inwestycji w daną pożyczkę, zalecane jest 
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zgłosić swoje wątpliwości do pożyczkobiorcy, dzięki systemowi wewnętrznej 

komunikacji, dostępnemu dla użytkowników platformy356.  

Rating platformy typu social lending (platforma Kokos.pl), określa jaką kwotę    

a także ile pożyczek może zaciągnąć dany użytkownik. Rating użytkownika serwisu, 

polepsza się na podstawie historii jego spłat i inwestycji dokonywanych na portalu,   

oraz od daty założenia konta. Pierwsza pożyczka użytkownika zawierana za 

pośrednictwem platformy, nie może być większa niż 1000 PLN.  

Rating określa także szacowane ryzyko inwestycji. Im niższy rating, oraz mniej 

weryfikacji, tym wyższe ryzyko inwestycji. Najbardziej ryzykownymi segmentami 

platformy pożyczek społecznościowych, na podstawie danych historycznych Kokos.pl, 

są osoby posiadające rating czerwonej gwiazdki oraz rating jednej zielonej gwiazdki357.  

Brak terminowych spłat ze strony pożyczkobiorcy, skutkuje obniżeniem ratingu 

takiego pożyczkobiorcy. Dodatkowo platforma prezentuje punktową ocenę spłacalności 

każdego użytkownika w myśl zasady: 1 dzień – 1 punkt. W ten sposób każdy inwestor 

widzi, czy dana osoba spłaca terminowo, przed czasem, czy też w jej spłacie występują 

opóźnienia.  

Kolejne narzędzie oferowane przez platformę, które podnosi wiarygodność 

pożyczkobiorcy to dobrowolne podanie przez potencjalnego kredytobiorcę, innych kont 

do serwisów społecznościowych na których aktywnie działa. Do wyboru są: Gadu 

Gadu, Skype, LinkedIn, GoldenLine, Facebook, Nasza Klasa. Można także podać swoją 

stronę www.  

Serwis prowadzi również w ramach swojej działalności dotyczącej bezpiecznego 

inwestowania, poradnik dla inwestorów rozpoczynających swoją przygodę z social 

lending. Podaje w nim praktyczne informacje, na co należy zwrócić uwagę wybierając 

aukcje, żeby zminimalizować ewentualną stratę. Opisane są także kluczowe parametry  

z punktu widzenia inwestora, które mogą być pomocne do budowy własnego modelu 

oceny ryzyka przy inwestycji. 

Kolejnym zabezpieczeniem stosowanym przez serwis, jest ubezpieczenie 

pożyczkobiorcy od zdarzeń losowych. Kredytobiorca ma możliwość ubezpieczenia 

swojej pożyczki na wypadek szeregu zdarzeń, które mogą spowodować utratę jego 

zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania358. Każdy inwestor udzielający 

 
356 https://kokos.pl/info/bezpieczenstwo_inwestycji 
357 https://kokos.pl/files/regulamin/2012-04-17/zasady-przyznawania-statusu-rating.pdf 
358 https://kokos.pl/index.php?strona=ubezpieczenia 

https://kokos.pl/info/bezpieczenstwo_inwestycji
https://kokos.pl/files/regulamin/2012-04-17/zasady-przyznawania-statusu-rating.pdf
https://kokos.pl/index.php?strona=ubezpieczenia
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pożyczki objętej ubezpieczeniem, ma gwarancję wypłaty świadczenia w przypadku 

wystąpienia określonego zdarzenia, w części proporcjonalnej do swojego udziału          

w całkowitej kwocie pożyczki359. 

 

Platforma wprowadziła pakiety ubezpieczeniowe przewidziane na różne 

przypadki: 

• śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NNW) + trwała i całkowita 

niezdolność do pracy (z każdej przyczyny) + czasowa niezdolność do pracy 

spowodowana leczeniem szpitalnym NNW. Całość to tzw. pakiet podstawowy. 

• zakres podstawowy + czasowa niezdolność do pracy 

• zakres podstawowy + poważne zachorowanie 

• zakres podstawowy + utrata pracy 

• zakres podstawowy + czasowa niezdolność do pracy + poważne 

zachorowanie 

• zakres podstawowy + poważne zachorowanie + utrata pracy 

• zakres podstawowy + czasowa niezdolność do pracy + utrata pracy 

• zakres podstawowy + czasowa niezdolność do pracy + poważne 

zachorowanie + utrata pracy. Całość to tzw. pakiet pełny360. 

 

W celu zabezpieczenia interesów inwestora, serwis wprowadził funkcjonalności, 

które minimalizują ryzyko nietrafionych decyzji.  

Po przeanalizowaniu aukcji wystawionej przez pożyczkobiorcę, inwestor może 

zainwestować w niej środki od 50 zł do 5000 zł. Środki na aukcję można wpłacać           

z różnych kont bankowych lub z subkonta361.  

W przypadku gdyby się jednak okazało, że inwestor nie jest zainteresowany 

inwestycją w daną aukcję inwestycja może zostać przeniesiona na inną aukcję. Nastąpi 

to w przypadku, gdy aukcja w której pożyczkodawca zainwestował środki trwa nadal 

lub wpłata inwestora w całości nie została przyjęta do pożyczki (pożyczkobiorca 

 
359 https://kokos.pl/info/bezpieczenstwo_inwestycji 
360 https://kokos.pl/faq/lista?id=5 
361 Subkonto jest dedykowane jest dla użytkowników, którzy chcą jeszcze szybciej inwestować środki, 

zlecać spłaty rat, zakupić wybrane usługi Kokos.pl, oraz otrzymywać spłaty inwestycyjne. Przekazanie 

środków przez subkonto wymaga każdorazowej autoryzacji transakcji poprzez sms lub hasło PIN, 

ustawione przez użytkownika. Na podstawie https://kokos.pl/faq/lista?id=4 

https://kokos.pl/info/bezpieczenstwo_inwestycji
https://kokos.pl/faq/lista?id=5
https://kokos.pl/faq/lista?id=4
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uzbierał 100% kapitału przed zaksięgowaniem wpłaty inwestora, lub uzbierał mniej niż 

50% kapitału, w chwili upływu czasu trwania aukcji). 

Platforma wprowadziła również funkcję gwaranta, który zobowiązuje się do 

spłacenia kapitału na rzecz inwestora, w przypadku braku spłaty przez kredytobiorcę. 

Wynagrodzeniem gwaranta jest procentowy udział w zysku inwestora362. 

Serwis wprowadził także funkcjonalność zajmującą się rynkiem wtórnym 

pożyczek społecznościowych. Powstała ona w celu umożliwienia użytkownikom 

sprzedaży, oraz kupna pożyczek, które weszły w stan natychmiastowej wymagalności, 

lub nie są windykowane przez firmę windykacyjną wybraną przez inwestora. 

Pożyczkodawca może wystawić aukcję na rynku wtórnym pożyczek 

społecznościowych, najwcześniej drugiego dnia roboczego miesiąca następującego po 

miesiącu w którym pożyczka stała się wymagalna w całości363. 

W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaca swoich zobowiązań, w pierwszej 

kolejności operator platformy social lending realizuje monity364. W przypadku braku 

spłaty dwóch rat z rzędu, do pożyczkobiorcy wysyłane jest ostateczne wezwanie do 

zapłaty z terminem płatności 7 dni. Po upływie wyżej wymienionego terminu, pożyczka 

stawiana jest w stan natychmiastowej wymagalności i może zostać przekazana przez 

pożyczkodawcę do windykacji firmie współpracującej z serwisem, lub firmie wybranej 

przez inwestora. Inwestor może również prowadzić samodzielnie działania 

windykacyjne, lub sprzedać wierzytelność na rynku wtórnym365. 

Porównując zabezpieczenia, które mają ochronić bank                                             

(w przypadku sektora bankowego) przed nieuczciwymi klientami, oraz inwestorów      

(w przypadku sektora social lending) przed nieterminowo spłacającymi 

pożyczkobiorcami na podstawie analizy można wyodrębnić cztery obszary.  

Pierwszy to obszar diagnozowania klienta, jeszcze przed udzieleniem pożyczki. 

Bank posiada funkcjonalność zwaną scoringiem kredytowym. Platforma social lending 

rating. Różnią się one nazwą, ale schemat działania jest podobny, instytucje 

weryfikujące użytkowników są te same. Etap pierwszej selekcji, która oddziela 

klientów rokujących spłatę pożyczki, od klientów, którzy mogą mieć z tym problem jest 

tak samo skuteczny, i chroni interesy banku w przypadku sektora bankowego, a także 

 
362 https://kokos.pl/faq/lista?id=7 

363 https://kokos.pl/faq/lista?id=4#124 

364 Jest to sms-owe poinformowanie pożyczkobiorcy o upływie terminu spłaty raty, jeżeli od wyżej 

wymienionego terminu upłynęły co najmniej 3 dni robocze. Na podstawie https://kokos.pl/faq/lista?id=4 

365 https://kokos.pl/faq/lista?id=6 

https://kokos.pl/faq/lista?id=7
https://kokos.pl/faq/lista?id=4#124
https://kokos.pl/faq/lista?id=4
https://kokos.pl/faq/lista?id=6
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interesy inwestora w przypadku sektora social lending. Ponadto platforma dysponuje 

mechanizmem przenoszenia środków z trwającej aukcji na inną aukcję, w przypadku 

wątpliwości do co uczciwości pożyczkobiorcy. 

Drugim etapem jest zabezpieczenie interesów obydwu grup na etapie, kiedy 

klient wziął pożyczkę, ale może mieć problem z jej spłatą spowodowaną różnymi, 

nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Oba podmioty zabezpieczają się na tę 

okoliczność poprzez współpracę z ubezpieczycielem, który oferuje szeroki wachlarz 

ubezpieczenia na różne okoliczności. Zarówno bank jak i serwis typu social lending pod 

tym względem, dbają o bezpieczeństwo powierzonych środków. 

Trzecią kolejną fazą jest zabezpieczenie spłaty, w momencie kiedy klient dostał 

środki i zaczyna spłacać. Bank posiada liczne mechanizmy w postaci polecenia zapłaty, 

zlecenia stałego czy pełnomocnictwa do rachunku osobistego. Platforma natomiast 

posiada mechanizmy w postaci maksymalnej kwoty inwestycji na jednej aukcji, oraz 

mechanizmu gwaranta, który zobowiązuje się do spłacenia kapitału na rzecz inwestora, 

w przypadku braku spłaty przez pożyczkobiorcę366. Funkcjonalności uzupełnione są 

poradnikami o dywersyfikacji zainwestowanych środków. Zabezpieczenia sektora 

bankowego różnią się od sektora social lending, ale nie dają mu zdecydowanej przewagi 

na tym etapie. 

Czwarty obszar to zaprzestanie spłaty zaciągniętego zobowiązania przez 

pożyczkobiorcę. Zarówno instytucja finansowa jak i platforma, posiadają instrumenty   

w postaci windykacji miękkiej i windykacji twardej, na każdym etapie braku spłaty 

należności.  

W opisanych czterech etapach, podczas których może nastąpić brak spłaty 

zaciągniętego zobowiązania, zarówno sektor bankowy jak i sektor social lending, mają 

wystarczająco dobre zabezpieczenia pożyczonych środków, które chronią interesy obu 

stron. Wydawać by się mogło, ze sektor bankowy z uwagi na fakt, że istnieje na rynku 

już bardzo długo, ma bardziej skuteczne zaawansowane mechanizmy, chroniące 

pożyczone pieniądze. Miłym zaskoczeniem jest to, że sektor social lending, który 

pomimo krótkiego istnienia na rynku, ma mechanizmy zabezpieczające na kilku 

płaszczyznach wspólne z bankiem.  

 

 

 
366 https://kokos.pl/faq/lista?id=7 

https://kokos.pl/faq/lista?id=7
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4.3.  Ocena wpływu rekomendacji T na rynek kredytowy 

 

Rekomendacja T dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem 

detalicznych ekspozycji kredytowych.  

Wydanie rekomendacji T było skutkiem negatywnych praktyk banków               

w zakresie zasad polityki kredytowej, która polegała na nieuzasadnionym obniżaniu 

wymogów podczas analizy zdolności kredytowej, oraz przesadnie wydłużanym okresie 

kredytowania, który miał obniżyć wysokość miesięcznego zobowiązania,                      

co w konsekwencji powodowało zwiększeniem stosunku zadłużenia do zabezpieczenia.  

Rekomendacja T zawiera 25 wytycznych, które mają zapobiec w przyszłości 

negatywnym skutkom zbyt pochopnie udzielanych kredytów. Najistotniejsza z nich,       

z punktu widzenia pożyczkobiorcy jest wytyczna 10, zgodnie z którą Komisja Nadzoru 

Finansowego rekomenduje, żeby aby banki przyjmowały obiektywnie bezpieczny 

poziom obciążenia dochodów klientów spłatą obecnych i przyszłych zobowiązań 

kredytowych. Banki zobowiązane są do ustalenia wewnętrznych limitów odnoszących 

się do maksymalnego poziomu relacji wydatków, które są związane z obsługą 

zobowiązań kredytowych do dochodów klientów detalicznych, z założeniem,                

że maksymalny poziom relacji raty kredytów do średnich dochodów netto, które są 

osiągane przez osoby zobowiązane do spłaty kredytu nie powinien przekraczać 50% dla 

klientów o dochodach nie przekraczających średniej krajowej, natomiast dla osób           

o dochodach powyżej średniej krajowej stosunek zobowiązania do spłaty nie może 

przekroczyć 65%.  

W przypadku osiągania dochodu w walucie innej niż polski złoty, wspomniany 

limit powinien zostać ustalony z zachowaniem dodatkowego buforu bezpieczeństwa. 

Bufor ten powinien zostać podwyższony o 10% dla kredytów o terminie spłaty do lat 5, 

powyżej lat 5 powinie zostać podwyższony o 20%367. 

Skutkiem wprowadzenia rekomendacji T było zahamowanie akcji udzielania 

kredytów przez sektor bankowy. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika,          

że analizując pierwsze półrocze roku 2012 do pierwszego półrocza roku 2011, spadek    

w obszarze kredytów gotówkowych i ratalnych udzielonych przez banki nastąpił            

o 20,2%368. 

 

 
367 http://knf.gov.pl/Images/Rekomendacja%20T_tcm75-18474.pdf 
368 http://bik.pl 

http://knf.gov.pl/Images/Rekomendacja%20T_tcm75-18474.pdf
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Tabela 8. Zestawienie liczby udzielonych kredytów gotówkowych i ratalnych 

przez banki komercyjne za I półrocze 2012 i 2011 roku 

Liczba udzielonych kredytów w I półroczu 

2012 roku 

2 972 000 

Liczba udzielonych kredytów w I półroczu 

2011 roku 

3 572 344 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://bik.pl 

 

Rys.7. Liczba udzielonych kredytów gotówkowych i ratalnych przez banki       

w     I półroczu roku 2012  i 2011 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://bik.pl 

 

Popyt ze strony konsumentów pozostał na tym samym poziomie, i został 

zaspokojony przez sektor parabankowy, gdzie oprocentowanie jest kilkukrotnie wyższe 

niż w tradycyjnych bankach. Według danych firmy konsultingowe Deloitte, wartość 

pożyczek sektora parabankowego po wprowadzeniu rekomendacji T wynosi 2-3 mld 

PLN369. Przeregulowanie rynku kredytowego przez KNF, spowodowało że bardzo 

dynamicznie zaczął się rozwijać kolejny parabankowy sektor370. 

Wpływ rekomendacji T, został wykorzystany przez firmy trudniące się 

udzielaniem szybkich kredytów gotówkowych tzw. chwilówek. 

 
369 http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste 
370 http://forsal.pl/raport/rekomendacja+t?d=1&page=4 

http://www.bik.pl/
http://www.bik.pl/
http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/
http://forsal.pl/raport/rekomendacja+t?d=1&page=4
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Sektor bankowy także nie pozostał obojętny na ogromny popyt, który się 

pojawił po ograniczeniu akcji kredytowej przez nich samych, i zaczął sam trudnić się 

działalnością parabankową. Dwie zagraniczne grupy finansowe, które są liderami na 

polskim rynku consumer finance371, powołaly spółki, delegowane do udzielania 

pożyczek gotówkowych i finansowania zakupów ratalnych.  

Hiszpańska grupa Santander powołała do życia firmę Santander Consumer 

Finanse, natomiast francuska grupa Credit Agricole spółkę Lukas Finanse. Spółki 

zarejestrowane zagranicą nie podlegają Komisji Nadzoru Finansowego i nie muszą 

respektować jej regulacji (w tym przypadku rekomendacji T) dotyczącej zasad badania 

zdolności kredytowej klientów372.  

 

4.4.  Porównanie i ocena stopy zwrotu lokaty terminowej oferowanej 

przez bank i platformę typu social lending. Punkt widzenia inwestora. 

 

Tabela 9. Zestawienie wysokości rocznej stopy zwrotu w [%] w inwestycję 1000 

PLN dla produktu sektora bankowego i produktu sektora social lending 

Produkt bankowy 2,80 

Produkt social lending 8,33 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z http://pkobp.pl i http://kokos.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
371 Rynek kredytów krótkoterminowych, udzielanych na sfinansowanie zakupów towarów 

konsumpcyjnych. 
372 http://forbes.pl 

http://pkobp.pl/
http://www.kokos.pl/
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Rys.8. Roczna stopa zwrotu w [%] z zainwestowania kwoty 1000 PLN               

w produkt sektora bankowego i w produkt sektora social lending 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z http://pkobp.pl i http://kokos.pl 

 

 Powyższy rysunek pokazuje, że stopa zwrotu w okresie 12 miesięcznym dla 

osoby inwestującej 1000 PLN, jest zdecydowanie korzystniejsza w przypadku idei 

social lending. Sektor bankowy oferuje oprocentowanie na poziomie 2,8% w skali roku. 

Natomiast sektor social lending oprocentowanie na poziomie 8,33% w skali roku.  

 W przypadku platformy pożyczek społecznościowych, inwestycja jest 

zabezpieczona przez gwaranta, który w przypadku niespłacenia pożyczki przez 

pożyczkobiorcę zobowiązuje się do spłacenia kapitału na rzecz inwestora. Gdyby 

inwestycja nie była zabezpieczona funkcją gwaranta, zysk pożyczkodawcy byłby na 

poziomie 18% a nie tylko 8,33% w skali roku (w przypadku spłacenia pożyczki przez 

pożyczkobiorcę, inwestor zobowiązany jest wypłacić gwarantowi procentowy udział      

z wypracowanego zysku). 

 Pożyczka zarówno w banku jak i w sektorze social lending, obciążona jest 19% 

podatkiem od zysków kapitałowych. Różnica jest tylko w sposobie jego 

odprowadzenia. W przypadku sektora bankowego podatek odprowadza bank, potrącając 

go z wypracowanego zysku. W przypadku sektora pożyczek społecznościowych, 

podatek odprowadza inwestor podczas rocznego rozliczenia podatkowego. 

 

 

http://pkobp.pl/
http://www.kokos.pl/
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4.5.  Porównanie i ocena wysokości oprocentowania pożyczki oferowanej 

przez bank i platformę typu social lending. Punkt widzenia pożyczkobiorcy. 

 

Tabela 9. Zestawienie wysokości rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania 

pożyczki w [%] dla kwoty 1000 PLN oferowanej przez sektor bankowy i sektor 

social lending 

Produkt bankowy 35,68 

Produkt social lending 24,90 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z http://pkobp.pl i http://kokos.pl 

 

Rys.10. Roczna rzeczywista stopa oprocentowania pożyczki w [%] w wysokości 

1000 PLN oferowanej przez sektor bankowy i przez sektor social lending 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z http://pkobp.pl i http://kokos.pl 

 

Powyższe dane pokazują, że pożyczka zaciągnięta za pośrednictwem platformy 

social lending, jest korzystniejsza od pożyczki oferowanej przez sektor bankowy. 

Oprocentowanie wynosi 35,68% do 24,90% na korzyść pożyczki społecznościowej.  

Na wysokość oprocentowania pożyczki bankowej, oprócz oprocentowania 

samej pożyczki dochodzą: prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 5% wartości 

pożyczki, ubezpieczenie podstawowe kredytu płatne jednorazowo za cały okres 

kredytowania w wysokości 3,6% wartości udzielonej pożyczki, oraz zaoferowany         

http://pkobp.pl/
http://www.kokos.pl/
http://pkobp.pl/
http://www.kokos.pl/


 207 

w ramach cross selling-u rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, płatny miesięcznie 

w wysokości 6,90 PLN. 

Na wysokość oprocentowania pożyczki social lending, oprócz oprocentowania 

samej pożyczki dochodzi koszt opłaty weryfikacyjnej, przewidzianej dla nowego 

użytkownika w wysokości 9 PLN (pełny pakiet weryfikacyjny), podstawowy pakiet 

ubezpieczeniowy w wysokości 40 PLN, oraz prowizja dla platformy w wysokości 1% 

od kwoty przelanej pożyczki. 

Pożyczkobiorca jest zobligowany do zapłacenia 2% podatku od czynności 

cywilnoprawnych, liczonego od wartości pożyczki. Jednakże zgodnie                              

z prawem, umowy pożyczki są zwolnione z podatku w przypadku, gdy łączna kwota 

pożyczek zaciągniętych przez określoną osobę od jednego podmiotu nie przekracza       

w ciągu 3 lat kwoty 5 000 PLN, a od wielu podmiotów kwoty 25 000 PLN.  

Dzięki korzystnemu zapisowi, a także niewielkim kwotom jakie pożyczają 

pożyczkobiorcy, zdecydowana większość z nich posiłkując się finansowaniem za 

pomocą platform typu social lending, jest zwolniona z 2% podatku od czynności 

cywilnoprawnych373. 

Badania pokazują również, że występuje tendencja wśród użytkowników 

platformy, do oferowania swoich środków osobom, które proponują mniejsze 

oprocentowanie. Prawdopodobnie wiąże się to z tym, że większym zaufaniem wśród 

inwestorów, cieszą się pożyczkobiorcy, którzy oferując mniejszy zysk, a tym samym są 

w stanie szybciej spłacić swoje zobowiązanie, z uwagi na mniejszą wysokość 

miesięcznej raty, która w mniejszym stopniu obciąża domowy budżet kredytobiorcy. 

 

4.6.  Porównanie i ocena dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem 

pożyczki, oraz założeniem lokaty terminowej. 

 

Dodatkowe koszty pożyczki w sektorze bankowym: 

• 5% prowizja za udzielenie kredytu tj. 50 zł  

• ubezpieczenie 3,6% wartości pożyczki tj. 36 zł 

• sprzedaż wiązana w postaci założenia dodatkowo płatnego rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego, o miesięcznej opłacie w wysokości 6,90 

PLN x 12 miesięcy  tj. 82,80 PLN 

 
373 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 68, poz. 450 ze 

zm.) 
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Dodatkowe koszty pożyczki w sektorze social lending: 

• opłata weryfikacyjna 9 PLN 

• ubezpieczenie 40 PLN 

• 1% prowizja za przyznaną pożyczkę tj. 10 PLN 

 

Powyższe dodatkowe koszty wskazują, że pożyczka bankowa kosztuje 

pożyczkobiorcę więcej niż podobny produkt sektora social lending. Jest to stosunek 

16,9% dla pożyczki bankowej do 5,9% dla pożyczki społecznościowej dodatkowych 

kosztów pożyczki poniesionych przez pożyczkobiorcę, w przypadku każdego 

pożyczonego 1000 PLN.  

W przypadku inwestycji, zarówno w sektorze bankowym jak i w sektorze social 

lending, nie występują dodatkowe opłaty, które powodują obniżenie zysku inwestora. 

Występuje jedynie konieczność odprowadzenia 19% podatku od wypracowanych 

zysków kapitałowych. W obydwu przypadkach podatek jest potrącany z wyprawowych 

odsetek.  

 

4.7.  Porównanie i ocena czasu udzielenia pożyczki i założenia depozytu 

 

 W przypadku sektora bankowego czas przewidziany na rozpatrzenie decyzji 

kredytowej wynosi do 48 godzin roboczych374. Do tego czasu dochodzi jeszcze jeden 

dzień roboczy, który przewidziany jest na podpisanie umowy i przelanie środków,      

lub ich wypłatę w formie gotówkowej w kasie banku.  

 W przypadku sektora social lending czas przewidziany na zebranie środków 

wynosi 7 dni. W trakcie zakładania aukcji lub do momentu złożenia pierwszej oferty 

przez inwestora, pożyczkobiorca może przedłużyć czas jest trwania do 14 dni.           

Jeśli pożyczkobiorca uzbierana 100% kapitału przed upływem wyżej wymienionego 

terminu, aukcja zostanie zakończona przed czasem375.  

 Sektor bankowy według badania i po dokonaniu analizy, jest szybszy                

w udzielaniu pożyczki. Należy jednak pamiętać, że czas podjęcia decyzji kredytowej 

zależy od indywidualnej historii kredytowej każdego klienta. Należy również wziąć pod 

 
374 Na podstawie wywiadu ustnego i wywiadu telefonicznego przeprowadzonego wśród pracowników 23 

losowo wybranych placówek bankowych PKO BP, na terenie całego kraju. Do badania zostały wybrane 

oddziały, które są placówkami macierzystymi banku, a nie działają na zasadzie agencji świadczących 

usługi PKO BP i obsługują klientów indywidualnych. Agencje zostały pominięte z uwagi na możliwy 

dłuższy czas podejmowania decyzji kredytowej.  
375 https://kokos.pl/faq/lista?id=3 

https://kokos.pl/faq/lista?id=3
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uwagę fakt, że sektor bankowy ma dużo więcej klientów, niż sektor social lending, 

dlatego decyzja kredytowa może ulec wydłużeniu, z uwagi na czas jaki jest potrzebny 

na zweryfikowanie każdego z potencjalnych kredytobiorców. 

 Czas założenia depozytu w przypadku sektora bankowego wynosi do 30 

minut376, i zależy od sprawności manualnej doradcy i jego znajomości systemu 

operacyjnego. W przypadku sektora social lending, czas uzależniony jest od czasu 

trwania aukcji.  

W tej kategorii sektor bankowy jest zdecydowanie na wiodącej pozycji. Należy 

jednak pamiętać, że polski sektor pożyczek społecznościowych cały czas się rozwija,      

i może po pewnym czasie okazać się, że nastąpi skrócenie czasu trwania aukcji. Nigdy 

jednak, nie będzie to czas porównywalny do czasu sektora bankowego. 

 

4.8.  Porównanie i ocena kanału udzielenia pożyczki i założenia depozytu 

 

 Zarówno pożyczka jak i depozyt w sektorze bankowym, jest dostępna poprzez 

kanały standardowe, takie jak stacjonarne placówki bankowe, oraz poprzez kanały 

nowoczesne takie jak Internet.  

 W sektorze social lending, pożyczka jest dostępna tylko poprzez kanał 

internetowy. Wiąże się to z ideą social lending, która zakłada wygodny dostęp do 

środków bez wychodzenia z domu, przy pomocy społeczności działającej w sieci.  

 Standardowy model bankowy, który posiada placówki bankowe i opiera swoje 

relacje na fizycznym kontakcie z klientem, powoli zaczyna się przeobrażać w model 

internetowy, gdzie klient jest w stanie sam wykonać wszystkie operacje, które 

wykonuje doradca bankowy. Dzieje się tak z uwagi na dynamiczny rozwój Internetu, 

oraz mobilnych aplikacji, a także wchodzenia na rynek młodego pokolenia, które nie 

chce marnować czasu na przebywanie w kolejce.  

 Również bank widzi w tym wartość dodaną dla siebie. Po pierwsze klient prawie 

wszystko zrobi sam, więc sektor bankowy posiada mniejsze koszty związane                 

w otwieraniem nowych placówek i rekrutacji do nich personelu. Po drugie do banku nie 

przychodzą klienci, którzy „blokują” stanowiska doradców ds. produktów bankowych, 

prosząc o wykonanie prostych czynności jak np. wykonanie przelewu. Bank może się 

 
376 Na podstawie wywiadu ustnego i wywiadu telefonicznego przeprowadzonego wśród pracowników 23 

losowo wybranych placówek bankowych PKO BP, na terenie całego kraju. Do badania zostały wybrane 

oddziały, które są placówkami macierzystymi banku, a nie działają na zasadzie agencji świadczących 

usługi PKO BP i obsługują klientów indywidualnych. 
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całkowicie skupić na rozwijaniu gamy produktów i maksymalizacji kosztów, dzięki 

rozwojowi sieci sprzedaży. 

 

4.9.  Nowy trend bankowość społeczna jako realne zagrożenie dla 

bankowości tradycyjnej 

 

Opisana powyżej próba analizy nurtu pożyczek społecznościowych, w aspekcie 

bankowości tradycyjnej pokazuje ciekawe rezultaty. Idea social lending jest stosunkowo 

młodym tworem, który odnosi dość duży sukces. Nie jest to sukces pokroju brytyjskiej 

Zopa.com, czy amerykańskiego Prosper.com, ale w przypadku polskie rzeczywistości    

i tak jest sporym sukcesem. 

Głównym elementem na którym opiera się istota działania trendu pożyczek 

społecznościowych jest wzajemne zaufanie użytkowników. Inaczej wygląda ono           

w krajach Europy zachodniej, a inaczej w krajach postkomunistycznych. Wzajemne 

zaufanie do siebie danego społeczeństwa, jest pochodną jego mentalności.  

Społeczeństwo brytyjskie, czy chociażby amerykańskie bardzo różnią się od 

społeczeństwa polskiego. Anglia i Ameryka jest otwarta, a Polska niestety nie. Na 

pewno piętno odcisnął ustrój polityczny, który w bardzo dużym stopniu spowodował 

jakimi mentalnie jesteśmy osobami. Przekazywany w dziada na ojca, z ojca na syna, 

pielęgnuje negatywne cechy, które naznaczają młodych Polaków nie potrafiących 

funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie opartym za zaufaniu i szacunku do 

innych. 

Na szczęście to się zmienia. Na rynek wchodzi kolejne pokolenie, które 

aktywnie korzysta z Internetu i widzi w nim narzędzie do usprawniania rzeczywistości. 

Tworzą się portale społecznościowe, które łączą ludzi o podobnych zainteresowaniach. 

Ale powstają też portale, które są alternatywą dla innych sektorów gospodarki. Portale 

skupiające ludzi chcących pracować zdalnie, bez ograniczeń i z możliwością wyboru 

zlecenia tzw. freelancerzy377 są alternatywą dla pracownika stacjonarnego. Portale 

skupiające oferty pracy, są alternatywą dla stacjonarnych agencji pracy. Na bazie portali 

 
377 Z ang. freelancer - wolny strzelec. Osoba pracująca bez etatu, realizująca projekty na zlecenie, 

najczęściej specjalizująca się w danej dziedzinie. Do profesji szczególnie popularnych wśród wolnych 

strzelcównależą: fotografia, dziennikarstwo, copywriting, tłumaczenie, programowanie, malarstwo, 

grafika, doradztwo i inne zawody (głównie związane z pracą twórczą). Określenia „wolny strzelec” 

zazwyczaj nie nadaje się osobom wykonującym pracę fizyczną. Na podstawie wielki słownik wyrazów 

obcych, PWN, Warszawa 2003, s. 419 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Copywriting
http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umaczenie_(przek%C5%82ad)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doradztwo&action=edit&redlink=1
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społecznościowych powstała również idea pożyczek społecznościowych, która jest 

alternatywą dla sektora bankowego. 

Nurt pożyczek społecznościowych ma na pewno jeszcze wiele do wykonania, 

ale to co wydarzyło się do tej pory w tym kierunku napawa optymizmem.  

Analizując sytuację w  kierunku rozwoju można stwierdzić, że idea social 

lending rozwija się bardzo dynamicznie od początku swojego istnienia. Nastąpił wzrost 

w wysokości udzielonych pożyczek wolumenowo, oraz w liczbie udzielonych 

pożyczek. Systematycznie wzrasta też liczba pożyczek oczekujących, co świadczy         

o zwiększonym zainteresowaniu pożyczkobiorców nurtem pożyczek 

społecznościowych. Liczba użytkowników wzrasta i utrzymuje się na stabilnym 

poziomie miesiąc do miesiąca.  

Zabezpieczenia stosowane przez platformę, w niczym nie ustępują 

zabezpieczeniom sektora bankowego.  Już na wstępnym etapie ubiegania się                   

o pożyczkę, platforma weryfikuje użytkowników nadając im rating, który określa 

prawdopodobieństwo spłaty zobowiązania. Sektor social lending korzysta z tej samej 

bazy informacji nierzetelnych kredytobiorców, co sektor bankowy. Dzięki temu jest on 

równie wiarygodnym partnerem do rozmów, co bank.  

Duży wpływ na rozwój idei pożyczek poza bankowych, miało wprowadzenie 

rekomendacji T, która przeregulowała rynek kredytowy. Konsekwencją, takiego ruchu 

był przepływ kredytowego popytu w kierunku instytucji parabankowych i jego 

dynamiczny rozwój. 

Analizując stopę zwrotu z inwestycji w sektorze bankowym i social lending, 

wyniki przemawiają na korzyść tego drugiego. Badania pokazują, że inwestor jest          

w stanie wypracować zysk prawie 3-krotnie większy, a pożyczkobiorca odda odsetki        

o ok. 30% mniejsze. 

Również analizując koszty pozaodsetkowe, większą korzyścią jest korzystanie    

z pożyczki społecznościowej. Procent pozaodsetkowych opłat wypada nie niekorzyść 

sektora bankowego, i jest ok. 3 razy większy. 

Podsumowując, nurt social lending ma olbrzymi potencjał, żeby stać się nurtem 

bankowości społecznej, opartej na wzajemnym zaufaniu i relacjach partnerskich 

pomiędzy użytkownikami platformy. Badania pokazują, że porównując oba sektory, 

sektor pożyczek społecznościowych dynamicznie rośnie, podczas gdy sektor bankowy 

traci udziały w rynku (m. in. z powodu przeregulowanie rynku w wyniku wprowadzenia 

rekomendacji T).  
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Skala działania jest nieporównywalna, jednak jeśli trend będzie utrzymywał 

wzrost na takim samym poziomie co do tej pory, z czasem może wyrosnąć na 

poważnego konkurenta bankowości tradycyjnej z którym trzeba będzie się liczyć.  
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ROZDZIAŁ V 

 

PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA ROZWOJU SOCIAL LENDING NA 

RYNKU POLSKIM 

 

 

5.1.  Progresywny rozwój usług typu social lending w Polsce 

 

Idea pożyczek społecznościowych funkcjonuje na rynku polskim od roku 2007, 

kiedy to powstała pierwsza tego typu platforma. Niestety po trzech latach przestała 

istnieć, i idea social lending nie miała łatwego zadania. Po pierwszej platformie 

pozostał niesmak w postaci byłych użytkowników, którzy wyrażając swoje 

niezadowolenie na forach internetowych, nie pomagali rozwojowi idei pożyczania 

opartej na społeczności internetowej. Mieli ku temu swoje powody. 

Jak wynika z analizy w poprzednim rozdziale Monetto.pl, bo o nim tu mowa 

popełniło mnóstwo błędów, które odcisnęły swoje piętno na przyszłych użytkownikach. 

Jednak kolejna platforma, która weszła na rynek polski, była przygotowana na taką 

sytuację, i wyciągnęła wnioski z upadku pioniera pożyczek społecznościowych.  

Z perspektywy czasu można tutaj mówić o falstarcie pierwszej platformy, która 

nieprzygotowana na panujące polskie realia w zakresie mentalności i związane z nią 

reakcje użytkowników (roszczeniowość i nieuczciwość), a przede wszystkim 

nieprzygotowana technicznie próbowała wejść na rynek i zaproponować alternatywne, 

tańsze rozwiązanie dla sektora bankowego. 

Analizując obecną sytuację największego polskiego gracza pożyczek 

społecznościowych tj. Kokos.pl, można uznać jego drogę za ogromny sukces. Zaczynał 

w momencie, kiedy zaufanie do idei social lending zostało mocno nadszarpnięte, ale 

pomimo tego osiągnął rynkowy sukces. Dzięki wprowadzeniu zabezpieczeń 

chroniących interesy inwestora w postaci korzystania z baz informacji o nieuczciwych 

klientach (takich samych z których korzystają banki), ratingu, funkcjonalności 

ograniczających ryzyko inwestycyjne, zabezpieczeń chroniących pożyczkodawcę na 

każdym etapie spłaty pożyczki, w krótkim czasie zyskał uznanie w oczach inwestorów.  

 Świadczy o tym wzrost liczby zrealizowanych pożyczek w każdym miesiącu ze 

152 sztuk w marcu 2008 roki, do 769 sztuk w marcu 2011 roku. Zwiększeniu uległa 

także wartość wolumenowa pożyczek udzielana każdego miesiąca ze 127 950 PLN       
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w marcu 2008 roku do 1 659 400 PLN w marcu 2011 roku, a także miesięczna liczba 

nowych użytkowników z 1828 w marcu 2008 roku do 3617 w marcu 2011 roku.  

Obserwując platformę można zauważyć zmiany, które świadczą o jej ciągłym 

rozwoju. Wprowadza coraz więcej funkcjonalności, które są pomocne zarówno dla 

inwestorów jak i pożyczkobiorców. Świadczy to o tym, że cały czas ewoluuje               

w kierunku ciągłego doskonalenia. Zmiana graficzna, która miała miejsce w czerwcu 

2012 roku, nadała jej wizerunek bardziej profesjonalny i wiarygodny.  

Dodatkowo platforma wprowadziła program partnerski, oraz skrzynkę 

pomysłów. Sugeruje to, że kierunku rozwoju upatruje również w opiniach 

użytkowników, które są dla niej ważne. Aspekt słuchania i liczenia się z opiniami osób, 

które korzystają z portalu, jest bardzo kluczowy z punku rozwojowego. Jeśli sami 

użytkownicy zostaną zaangażowani w rozwój, staną się częścią czegoś z czym chcą się 

utożsamiać.  

W analizie porównawczej produktów sektora bankowego i sektora social 

lending, zdecydowanie lepiej wypada produkt społecznościowy, zarówno pożyczka jak 

i inwestycja. W przypadku pożyczki są to lepsze parametry, które w efekcie końcowym 

skutkują mniejszym oprocentowaniem i niższą ratą. W przypadku lokaty stopa zwrotu, 

jest zdecydowanie większa i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić na 

korzyść produktu bankowego. 

Dodatkowe koszty pozaodsetkowe związane z udzieleniem produktu 

kredytowego, przemawiają na korzyść pożyczki społecznościowej. Użytkownik 

platformy zaciągając zobowiązanie kredytowe ponosi tylko 5,9% kosztów 

okołoodsetkowych za każdy pożyczony 1000 PLN, podczas gdy pożyczka bankowa to 

koszty okołoodsetkowe w wysokości 16,9%. 

Na rozwój usług sektora social lending, korzystnie wpłynęło też wprowadzenie 

rekomendacji T, która zastopowała dostęp do możliwości kredytowania osób najmniej 

zarabiających. Spowodowało to wysyp firm zajmujących się udzielanie szybkich 

pożyczek tzw. chwilówek na bardzo wysoki procent.  

Z punktu widzenia kredytobiorcy jest to bardzo niekorzystne z uwagi na 

wysokie odsetki, dlatego pożyczka społecznościowa może być alternatywnym 

rozwiązaniem dla sektora bankowego i przeciwwagą dla firm udzielających szybkie 

pożyczki gotówkowe.  

Bardzo ważnym punktem, który może w przyszłości zadecydować o rozwoju 

idei pożyczek spłecznościowych jest średnia spłacalność udzielonych pożyczek. 
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Według raportu Biura Informacji Kredytowej z czerwca 2012 roku, spłacalność 

kredytów konsumpcyjnych wynosi ponad 93% i uległa pogorszeniu w porównaniu 

rokiem 2010, kiedy to wynosiła 5,81%378. Średnia spłacalność sektora social lending 

wynosi 92,6% i na tle sektora bankowego jest bardzo dobrym wynikiem. Nasuwa się 

wniosek, że platforma dba o jakość portfela kredytowego, i dokłada wszelkich starań 

pod postacią narzędzi oceny ryzyka kredytowego, żeby nietrafionych decyzji 

inwestorskich było jak najmniej. 

 

5.2.  Rosnące zadłużenie gospodarstw domowych 

 

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszym kwartale bieżącego 

roku, realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych, zmniejszyły się       

o 1,9% rok do roku wobec przyrostu o 2,4% w zeszłym kwartale. 

Po uwzględnieniu wahań sezonowych, dynamika dochodów do dyspozycji 

brutto ukształtowała się nieznacznie powyżej zera tj. 0,3% rok do roku. Od początku 

roku 2011 występuje niskie tempo wzrostu realnych dochodów do dyspozycji, co ma 

swoje konsekwencje w postaci stabilnego trendu dynamiki w tej kategorii na 

uśrednionym poziomie 0,8% rok do roku. 

Według danych NBP wynika, że spożycie prywatne w pierwszym kwartale 2012 

roku zanotowało wzrost o 1,8% w stosunku rocznym, najwolniej od drugiego kwartału 

2010 roku. Od drugiego kwartału 2011 roku występuje coraz słabsza dynamika 

spożycia prywatnego. Niskie tempo wzrostu dochodów oraz utrzymująca się cały czas 

wysoka niepewność konsumentów połączona ze słabnącą dynamiką sprzedaży 

detalicznej, mogą spowodować dalsze osłabienie się spożycia prywatnego                           

w najbliższym kwartale379. 

Na pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych wpłynęły zmiany                

w podatkach, kiedy to nastąpiła zmiana wysokości składek, a także wycofane zostały 

atrakcyjne depozyty jednodniowe, które były pozbawione 19% podatku od zysków 

kapitałowych.  

 
378 Raport Biura Informacji Kredytowej, czerwiec 2012, Kredyt trendy, BIK, Warszawa, s. 8-9 
379 Raport NBP, 2012, Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kwartale 2012 r., NBP, 

Warszawa, s. 2-4 
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Niewielkie tempo wzrostu realnego dochodu występuje od początku 2011 roku,   

i jego poprawa raczej nie nastąpi. Bardziej można oczekiwać, że wzrost płac będzie 

proporcjonalny do wzrostu inflacji.  

Pogarszająca się ciągle sytuacja finansowa polskich gospodarstw, odzwierciedla 

się w postaci zmniejszonej skłonności do oszczędzania. Gospodarstwa domowe 

nie generują wysokich dochodów, dzięki którym mogłyby odkładać więcej pieniędzy.   

Z raportu NBP wynika, że stopa oszczędzania w pierwszym kwartale tego roku była 

ujemna i wyniosła -0,1%, a stopa inwestowania 7,2%380. 

Zmniejszenie dynamiki wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń, powoduje 

zmniejszenie środków na oszczędności ze strony gospodarstw domowych. 

Pierwszy kwartał 2012 roku pokazał, że z tzw. dobrowolnych oszczędności381 

gospodarstwa domowe pobrały 300 mln PLN. Środki zostały przeznaczone na bieżące 

wydatki. Taka sytuacja nie miała miejsca od roku 2000. Oznacza to, że żeby został 

utrzymany dotychczasowy poziom konsumpcji, muszą zostać zużyte w całości 

wszystkie bieżące dochody. Gospodarstwa domowe nie oszczędzają, bo nie mają            

z czego. Mimo wzrostu płac w tempie 2%, nic to nie daje ponieważ inflacja wynosząca 

4% systematycznie zmniejsza możliwości finansowe. 

Według raportu gospodarstwa domowe w pierwszym kwartale 2012 roku 

zwiększyły swoje aktywa finansowe o 28,7 mld PLN, poprzez dywersyfikację 

aktywów, lokując je w zbliżonych wielkościach w akcjach i udziałach kapitałowych,      

a także na lokatach bankowych. Zaangażowanie gospodarstw domowych w instrumenty 

rynku kapitałowego, tj. akcje, udziały kapitałowe i fundusze inwestycyjne wzrosło         

o 12,5 mld PLN. Oszczędności z depozytów przybyło 11,3 mld PLN, natomiast 

obniżyły się zapasy gotówki.  

Zobowiązania finansowe gospodarstw domowych zwiększyły się w pierwszym 

kwartale 2012 roku o 8,4 mld PLN, nieznacznie mniej niż w poprzednim kwartale. 

Większość tych zobowiązań bo 6,9 mld PLN stanowiły pożyczki i kredyty382. 

Zadłużenie gospodarstw domowych i jego tendencja do wzrostu, ma swoje 

konsekwencje z niższym w porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 roku przyrostem 

depozytów bankowych, oraz spadkiem zainteresowania inwestycjami w aktywa 

 
380 Raport NBP, 2012, Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kwartale 2012 r., NBP, 

Warszawa, s. 6-7 
381 To pieniądze, które odkładamy z własnej woli. Są to np. kwoty gromadzone w ramach 

indywidualnych kont emerytalnych lub pracowniczych programów emerytalnych. 
382 Raport NBP, 2012, Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kwartale 2012 r., NBP, 

Warszawa, s. 7-8 
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lokowane poza systemem bankowym. Spowodowane jest to brakiem środków do 

inwestycji, oraz brakiem atrakcyjnych okazji inwestycyjnych. Również spadek 

oprocentowania lokat bankowych, nie zachęca do składania środków na ten rodzaj 

produktu. 

Taka sytuacja powoduje, że idea social lending ma perspektywy na rozwój           

z powodu zwiększonego popytu ze strony gospodarstw domowych na kredyt. 

Zagrożenia należy upatrywać w malejących oszczędnościach, oraz brakiem ich wzrostu 

co w konsekwencji spowoduje brak inwestorów. Z drugiej strony zmniejszenie stanu 

oszczędności spowodowane było zastopowaniem akcji kredytowej ze strony sektora 

bankowego, co w konsekwencji doprowadziło do utraty oszczędności na rzecz bieżącej 

konsumpcji. 

 

5.3.  Wysokie oprocentowanie pożyczek gotówkowych w sektorze 

bankowym 

 

Tabela 11. Zestawienie wysokości oprocentowania pożyczki gotówkowej w [%] 

oferowanej przez największe banki i jego ewoluowanie w latach 2009, 2010       

i 2011 

 

 

 

Nazwa banku 

 

 

 

Rok 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

PKO BP 17,99 31,37 31,95 

Bank Pekao 19,99 21,89 21,89 

BRE Bank 16,79 22,58 25,87 

ING 16,50 24,61 31,27 

BZ WBK 19,99 21,91 21,91 

Bank Millennium 17,90 22,29 26,87 

Kredyt Bank 15,00 16,07 16,66 

Citi Handlowy 14,99 14,99 15,37 

BGŻ 17,50 23,20 30,60 

Bank BPH 18,20 19,30 30,30 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych banków 
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Przedstawione poniżej wykresy, pokazują wysokość oprocentowania pożyczki 

gotówkowej RRSO przez sektor bankowy i jego ewoluowanie na przykładzie dziesięciu 

największych banków w Polsce, gdzie kryterium doboru banku była wysokość aktywów 

na koniec roku 2011. Wysokość oprocentowania pożyczki pokazana jest w przedziale 

czasowym trzech lat, tj. za rok 2009, 2010 i 2011.  

Rys.10. Wysokość oprocentowania pożyczki gotówkowej RRSO oferowanej 

przez największe banki i jego ewoluowanie w latach 2009, 2010 i 2011 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych banków 

Rys.11. Wysokość oprocentowania pożyczki gotówkowej RRSO oferowanej 

przez największe banki i jego ewoluowanie w latach 2009, 2010 i 2011 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych banków 
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Opracowanie pokazuje, że we wszystkich największych polskich bankach, 

nastąpił wzrost oprocentowania pożyczki. W niektórych z nich, na przełomie trzech lat 

wzrost był niewielki (Bank Pekao, BZ WBK, Kredyt Bank, czy Citi Handlowy).          

W pozostałych wzrósł o kilkadziesiąt procent, gdzie rekordzista zanotował zwyżkę        

o ponad 77% w stosunku do roku 2009 (PKO BP).  

Podniesienie oprocentowania, można tłumaczyć spowolnieniem akcji 

kredytowej w czasie kryzysu, wywołanej niedoszacowaniem ryzyka kredytowego,        

co w konsekwencji przełożyło się złą jakość portfela kredytów konsumpcyjnych. 

Wysokość oprocentowania w tym przypadku była zaporowa, i miała za zdanie 

zniechęcić potencjalnego kredytobiorcę. 

 

5.4.  Niskie oprocentowanie lokat terminowych w sektorze bankowym 

 

Tabela 12. Zestawienie wysokości oprocentowania lokat terminowych w [%] 

oferowanych przez największe banki i jej ewoluowanie w latach 2009, 2010       

i 2011 

 

 

 

Nazwa banku 

 

 

 

Rok 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

PKO BP 5,00 4,10 4,10 

Bank Pekao 3,60 3,35 1,75 

BRE Bank 4,45 3,70 3,40 

ING 5,50 4,75 4,00 

BZ WBK 4,50 3,75 3,75 

Bank Millennium 6,10 4,00 3,80 

Kredyt Bank 4,00 4,00 3,70 

Citi Handlowy 5,17 3,80 3,80 

BGŻ 4,60 3,70 3,70 

Bank BPH 4,00 4,00 3,80 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych banków 

 

Przedstawione poniżej wykresy, pokazują wysokość oprocentowania lokaty 

terminowej oferowanej przez sektor bankowy i jego ewoluowanie na przykładzie 
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dziesięciu największych banków w Polsce, gdzie kryterium doboru banku, podobnie jak 

w przypadku pożyczki była wysokość aktywów na koniec roku 2011. Wysokość 

oprocentowania lokaty terminowej pokazana jest w przedziale czasowym trzech lat, tj. 

za rok 2009, 2010 i 2011.  

 

Rys.12. Wysokość oprocentowania lokaty terminowej oferowanej przez 

największe banki i jego ewoluowanie w latach 2009, 2010 i 2011 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych banków 

 

Rys.13. Wysokość oprocentowania lokaty terminowej oferowanej przez 

największe banki i jego ewoluowanie w latach 2009, 2010 i 2011 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych banków 

 

Z przedstawionych wyników można stwierdzić, że nastąpił spadek 

oprocentowania lokat terminowych w sektorze bankowym. W niektórych bardzo 
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dynamiczny o ponad 57% dla Bank Pekao i 60% dla Bank Millennium, w pozostałych 

umiarkowany o 8% dla Kredyt Bank i 5% dla Bank BPH.  

Spadek oprocentowania lokat można wytłumaczyć, zaprzestaniem akcji 

kredytowej na skalę prowadzoną do momentu sprzed wybuchu kryzysu, co wiąże się ze 

zmniejszonym zapotrzebowaniem na gotówkę, potrzebną dla kredytobiorców. 

 

5.5.  Wprowadzenie rekomendacji T i jej wpływa na rynek pożyczek 

gotówkowych 

 

Wprowadzenie rekomendacji T, która miała chronić kredytobiorców przed 

nadmiernym zadłużeniem, przyniosła całkiem inne niż zamierzone efekty. Przede 

wszystkim nastąpiło przeregulowanie rynku pożyczek, co spowodowało ucieczkę 

kredytobiorców w kierunku firma parabankowych, oferujących horrendalne 

oprocentowanie. Nastąpiło zadłużenie gospodarstw domowych, które ratując swoją 

ciężką sytuację na początku zaczęły uszczuplać swoje oszczędności, a potem gdy się 

wyczerpały zwróciły swoją uwagę w kierunku firm oferujących tzw. chwilówki na 

bardzo wysoki procent. W efekcie czego nastąpiło jeszcze większe zadłużenie 

gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych.  

BIK podaje, że sektor bankowy nie mogąc udzielać kredytów z uwagi na 

wymogi rekomendacji T, zmniejszył swoje zaangażowanie w segmencie consumer 

finance o ponad 20% w pierwszym półroczu 2011 roku w stosunku do pierwszego 

półrocza 2012 roku.  

Pożyczkobiorcy nie mogąc liczyć na pomoc w kredytowaniu ze strony sektora 

bankowego, zwrócili się w kierunku sektora parabankowego, oferującego pożyczki na 

bardzo wysoki procent. Zwrot ten został wyceniony przez firmę doradczą Deloitte na  

2-3 mld PLN. Tyle straciły banki po wprowadzeniu rekomendacji T, i o tyle rozwinął 

się rynek usług, które nie podlegają surowym restrykcjom KNF-u.  

Sektor bankowy zauważył straty, które poniósł przy wprowadzeniu 

rekomendacji T i postanowił sam udzielać pożyczek z ramienia sektora parabankowego. 

Powołał do istnienia firmy (wykorzystał to hiszpański Santander, powołując do życia 

spółkę Santander Consumer Finanse, oraz francuski Credit Agricole ze swoją spółką 

córką Lukas Finanse) działające w segmencie consumer fianance, które trudniły się 

tylko i wyłączenie udzielaniem pożyczek gotówkowych i finansowaniem zakupów  

ratalnych.  



 222 

Rekomendacja T nie wpłynęła w znaczący sposób na wzrost wartości rynku 

pożyczek społecznościowych. Można to tłumaczyć rozwijaniem się idei social lending 

w świadomości Polaków, oraz zdobywaniem przez tą ideę ich zaufania. Na sukcesy 

pokroju takich firm parabankowych jak Provident, trzeba będzie jeszcze trochę 

poczekać.  

Należy jednak przypuszczać, że w miarę rozwoju pożyczek społecznościowych, 

i wzrostu zaufania do nich, rekomendacja T przyczyni się do jej umocnienia na rynku    

i wzrostu liczby klientów, myślących o zaciągnięciu zobowiązania za pomocą platformy 

pośredniczącej w udzielaniu pożyczek społecznościowych. 

 

5.6.  Brak terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań 

 

Jednym z poważniejszych zagrożeń, wiążących się z przyszłym rozwojem idei 

pożyczek społecznościowych jest uczciwość użytkowników zaciągających 

zobowiązania kredytowe i ich terminowa spłata. Jak podaje portal, średnia 

niespłacalność jest na poziomie 7,4%. Jest to bardzo dobry wynik, który oscyluje wokół 

wyniku spłacalności sektora bankowego.  

Według ogólnopolskiego raportu BIG InfoMonitor o zaległym zadłużeniu           

i klientach podwyższonego ryzyka łączna kwota zaległych płatności Polaków stale 

rośnie i w czerwcu 2012 roku wynosi 36,08 mld PLN383.  

 

Tabela 13. Zestawienie wysokości zaległych spłat w [mld PLN] w okresie od 

maja 2010r. do czerwca 2012r. 

Miesiąc i rok 

 

Wysokość zaległości w [mld PLN] 

Czerwiec 2010 19,06 

Wrzesień 2010 21,97 

Grudzień 2010 25,06 

Maj 2011 28,21 

Czerwiec 2011 30,89 

Wrzesień 2011 32,51 

Grudzień 2011 34,35 

Kwiecień 2012 35,75 

Lipiec 2012 36,08 

 
383 Ogólnopolski raport BIG InfoMonitor, 2012, O zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka 

InfoDług, BIG InfoMonitor, Warszawa 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z https://big.pl 

 

Rys. 14. Łączna kwota zaległych płatności klientów nie wywiązujących się ze 

spłaty zobowiązań od maja 2010r. do czerwca 2012r. w mld PLN 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z https://big.pl 

Liczba osób podwyższonego ryzyka w Polsce wynosi 2 193 930384. 

 

Tabela 14. Zestawienie liczby osób zalegających ze spłatą swoich zobowiązań   

w [mln] w okresie od maja 2010r. do czerwca 2012r. 

Miesiąc i rok 

 

Liczba osób zalegających ze spłatą 

swoich zobowiązań w [mln] 

 

Czerwiec 2010 1 821 352 

Wrzesień 2010 1 928 222 

Grudzień 2010 1 985 942 

Maj 2011 2 035 560 

Czerwiec 2011 2 101 218 

Wrzesień 2011 2 079 642 

Grudzień 2011 2 084 610 

Kwiecień 2012 2 158 708 

Lipiec 2012 2 193 930 
 

 
384 Ogólnopolski raport BIG InfoMonitor, 2012, O zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka 

InfoDług, BIG InfoMonitor, Warszawa 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z https://big.pl 

 

Rys. 15. Liczba klientów nie wywiązujących się ze spłaty zobowiązań od maja 

2010r. do czerwca 2012r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z https://big.pl 

 

Według raportu BIG InfoMonitor, opracowanego na podstawie zebranych 

rekordów z baz dłużników Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji 

Gospodarczej InfoMonitor i Związku Banków Polskich, osoba podwyższonego ryzyka 

finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający     

w  województwie śląskim  lub mazowieckim, w mieście  poniżej  500 000 

mieszkańców, natomiast w przypadku dwóch powyższych województw w Katowicach   

i w Warszawie, którego średnie zadłużenie wynosi 16 447 PLN385. 

 

Tabela 15. Zestawienie wybranych wskaźników makroekonomicznych 

wpływających na sytuację finansową w zestawieniu VIII 2007 roku do VI 2012 

roku. 

VIII 2007 Wskaźnik makroekonomiczny VI 2012 

 

2691 PLN średnie wynagrodzenie w gospodarce 3399 PLN 

 
385 Ogólnopolski raport BIG InfoMonitor, 2012, O zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka 

InfoDług, BIG InfoMonitor, Warszawa 
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12% stopa bezrobocia 12,9% 

1,5% inflacja 4,3% 

4,22 PLN cena benzyny PB 95 5,79 PLN 

1,49 PLN cena bochenka chleba (1kg) 3,14 PLN 

2,79 PLN kurs dolara amerykańskiego 3,41 PLN 

2,32 PLN kurs franka szwajcarskiego 3,55 PLN 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z http://www.stat.gov.pl/gus 

 

 Powyższe dane wskazują, że sytuacja makroekonomiczna bardzo się zmieniła na 

przełomie pięciu lat na niekorzyść. Wzrosło co prawda średnie wynagrodzenie              

w gospodarce o 26% i powinno to wpłynąć korzystnie na sytuację finansową. Niesyty 

nie dzieje się tak, ponieważ wzrosła także inflacja z 1,5% do 4,3%, która zniwelowała 

podwyżki. Wzrost cen paliw spowodował podwyżki w transporcie i przełożył się na 

całą gospodarkę. Także wzrost kursów walut dolara amerykańskiego i franka 

szwajcarskiego odpowiednio o 22% i 53%, spowodował zastopowanie popytu na dobra 

konsumpcyjne sprowadzane z zagranicy.   

Żeby zabezpieczyć interesy inwestorów, platforma wprowadziła 

funkcjonalności, które minimalizują ryzyko nietrafionych decyzji. Jednak nie daje to 

100% bezpieczeństwa, i pozostaje element niepewności w postaci nieuczciwych 

użytkowników, którzy chcą wyłudzić pieniądze, a tym samym są generatorem 

negatywnych opinii na temat pożyczek społecznościowych. To z kolei wpływa 

niepochlebnie na przyszłych użytkowników, którzy nie przekonają się do social lending 

z uwagi na oszustwa, które mają miejsce. 

 

Tabela 16. Zestawienie rankingu spłacalności pożyczek dla najbardziej 

wiarygodnych pożyczkobiorców posiadających najwyższy rating (tj. niebieska 

gwiazdka) 

Rating 

 

Spłacalność w [%] 

3 niebieskie gwiazdki 100 

2 niebieskie gwiazdki 100 

1 niebieska gwiazdka 100 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://kokos.pl i http://znpd.pl 

http://www.stat.gov.pl/gus
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Rys.16. Ranking spłacalności pożyczek w przypadku ratingu niebieskich 

gwiazdek od początku istnienia platformy 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://kokos.pl i http://znpd.pl 

 

Powyższy wykres danych historycznych pokazuje zależność, że im wyższy 

rating wiarygodności kredytowej, tym wyższa spłacalność. Najwyższa spłacalność 

występuje u osób, które posiadają rating niebieskiej gwiazdki (najbardziej wiarygodne). 

Nie przekłada się to na ilość gwiazdek. Bez względu czy jest to jedna, dwie czy trzy 

niebieskie gwiazdki spłacalność jest na poziomie 100%386. 

 

Tabela 17. Zestawienie rankingu spłacalności pożyczek dla pożyczkobiorców 

posiadających niższy rating (tj. zielona gwiazdka) 

Rating 

 

Spłacalność w [%] 

5 zielonych gwiazdek 92,70 

4 zielone gwiazdki 92,82 

3 zielone gwiazdki 92,91 

2 zielone gwiazdki 86,48 

1 zielona gwiazdka 86,36 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://kokos.pl i http://znpd.pl 

 

 
386 http://znpd.pl/statystyki-kokos#kokosRating 

http://znpd.pl/
http://znpd.pl/statystyki-kokos#kokosRating
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Rys.17. Ranking spłacalności pożyczek w przypadku ratingu zielonych 

gwiazdek od początku istnienia platformy 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://kokos.pl i http://znpd.pl 

 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku samych gwizdek zielonych. Im większa 

liczba gwiazdek, tym wyższa spłacalność. I tak w przypadku maksymalnej ilości pięciu 

zielonych gwiazdek spłacalność jest na poziomie 92,7%. Maleje w miarę ubywania 

gwiazdek. I tak przy ratingu jednej zielonej gwiazdki spłacalność się znacząco 

zmniejszyła i wynosi już tylko 86,36%387. 

 

Tabela 18. Zestawienie rankingu spłacalności pożyczek dla pożyczkobiorców 

posiadających zaległości w spłacie zobowiązań (tj. rating zielonej gwiazdki        

i jednej czerwonej) 

Rating 

 

Spłacalność w [%] 

4 zielone i 1 czerwona 81,42 

3 zielone i 1 czerwona 83,64 

2 zielone i 1 czerwona 83,11 

1 zielone i 1 czerwona 79,68 

0 zielonych i 1 czerwona 75,02 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://kokos.pl i http://znpd.pl 

 

 
387 http://znpd.pl/statystyki-kokos#kokosRating 

http://znpd.pl/
http://znpd.pl/statystyki-kokos#kokosRating
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Rys.18. Ranking spłacalności pożyczek w przypadku ratingu zielonych 

gwiazdek i jednej czerwonej od początku istnienia platformy 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://kokos.pl i http://znpd.pl 

W przypadku posiadania czterech gwiazdek zielonych i jednej czerwonej, 

prawdopodobieństwo spłaty takiego zobowiązania wynosi 81,42% w porównaniu do 

pięciu zielonych gwiazdek i poziomu prawdopodobieństwa spłaty wynoszącego 92,7%. 

Można zauważyć analogię, że każda czerwona gwiazdka wśród zielonych w stosunku 

do samych zielonych gwiazdek, powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa spłaty 

kredytu o około 10%. Najniższy rating w tej kategorii, czyli jedna czerwona gwiazdka 

oznacza prawdopodobieństwo spłaty na poziomie 75,02%388. 

Dane pokazują, że funkcjonalność ratingu sprawdza się bardzo dobrze i daje 

wymierne efekty w ocenie prawdopodobieństwa spłaty zobowiązania, zaciąganego 

przez nowego użytkownika. Można przypuszczać, że wraz z upływem czasu 

użytkownicy nabiorą doświadczenia co do przydziału środków na nowe inwestycje, 

sugerując się nadanym ratingiem nowemu pożyczkobiorcy, co z kolei wpłynie na 

zmniejszoną ilość źle podjętych decyzji inwestycyjnych a w konsekwencji zwiększy 

procent terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań. 

 

 

 

 

 
388 http://znpd.pl/statystyki-kokos#kokosRating 

http://znpd.pl/statystyki-kokos#kokosRating


 229 

5.7.  Nieuczciwość osób zaciągających zobowiązania  

 

Kolejnym zagrożeniem, które istotnie może wpłynąć negatywnie na rozwój idei 

pożyczek społecznościowych jest nieuczciwość osób zaciągających zobowiązania na 

platformach internetowych, pośredniczących pomiędzy pożyczkobiorcami                     

a inwestorami.  

Nieuczciwi pożyczkobiorcy są wszędzie zarówno w sektorze bankowym jak         

i parabankowym. Jednak pożyczki społecznościowej, są w o tyle gorszej sytuacji, że 

dopiero zaczynają się rozwijać i każda z nich, która ma zaległość w spłacie nawet 

kilkudniową, powoduje alert u potencjalnych inwestorów zniechęcający do pożyczania 

swoich środków. 

Wielkim problemem serwisów  są osoby, które budują piramidę długu w postaci 

pożyczania nowych środków na spłaty innych zobowiązań. Osoby takie poruszają się 

między poszczególnymi rynkami i to one stanowią znaczny odsetek klientów 

nowopowstających serwisów.  

Problem ten został poruszony na konferencji w Toruniu, poświęconej idei social 

lending. Zwrócono tam uwagę na fakt, że takie osoby są realnym zagrożeniem, 

zwłaszcza w przypadku nowych początkujących inwestorów, którzy mogą zrazić się do 

samej idei pożyczek społecznościowych. Z drugiej jednak strony obecność osób, które 

przemieszają się pomiędzy platformami social lending, powoduje że nowe platformy 

nabierają rozpędu, co z kolei wpływa pozytywnie na rynek i nie tworzy się rynek 

podzielony pomiędzy największych graczy. 

Żeby przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, związanym z  nieuczciwością 

niektórych pożyczkobiorców działających na platformach social lending z inicjatywy 

firmy DCGROUP powstała baza danych Centralna Ewidencja Dłużników 

Ryzykownych. Zawiera ona informacje o dłużnikach, którzy nie spłacili swoich 

zobowiązań zaciągniętych w ramach idei pożyczek społecznościowych389.  

Zadaniem bazy jest wyeliminowanie nieuczciwych pożyczkobiorców, którzy 

przemieszczają się pomiędzy serwisami, a także zwiększenie społecznego zaufania do 

idei pożyczek społecznościowych. 

Baza CEDR została stworzona także z myślą o inwestorach, żeby dostarczyć im 

informacji na temat wiarygodności i wypłacalności potencjalnych pożyczkobiorców,      

 
389 http://dcgroup.pl/pl 

http://dcgroup.pl/pl/
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a także z myślą o właścicielach portali social lending, którzy mogą do niej wpisywać 

nieuczciwych dłużników.   

Oprócz wspomnianej bazy CEDR, serwisy publikują także na stronach platform 

loginy najbardziej nieuczciwych, zalegających ze spłatą pożyczkobiorców. Publiczne 

piętnowanie takiego zachowania ma za zadnia pokazać potencjalnym naśladowcom,     

że każda nieuczciwa praktyka zostanie potępiona, a niespłacona należność odzyskana 

na drodze windykacji.  

 

5.8.  Konieczność budowania pozytywnego wizerunku branży 

 

O skutkach negatywnego wizerunku przekonała się już niejedna firma działająca 

na wymagającym konkurencyjnym rynku swojej branży. Przekładając to stwierdzenie 

to na sektor pożyczek społecznościowych, upadek Monetto.pl był po części także 

spowodowany brakiem odpowiedniego wizerunku wśród użytkowników portalu. 

Odbiło się to negatywnie na PR serwisu, a potem w połączeniu z kilkoma innymi 

czynnikami zakończyło się upadkiem. 

Kolejne portale, które wchodziły na rynek pożyczek społecznościowych nie 

miały łatwego zadania. Musiały przekonać do siebie użytkowników, którzy mentalnie 

nie ufają innym użytkownikom, a poza tym upadek pierwszego serwisu i tak 

spowodował niemałe zamieszanie.  

Analizując politykę PR-ową platformy Kokos.pl, można zauważyć elementy, 

które budują pozytywne wrażenie zarówno o samym portalu jak i całym sektorze social 

lending. 

Serwis od samego początku postawił na czytelną i prostą komunikację ze 

swoimi użytkownikami. Każdy wykonany krok, mniejszy lub większy znajdował swoje 

odzwierciedlenie we wpisach dotyczących działalności platformy. Układ samej 

platformy wykonany był czytelnie, i znalezienie jakichkolwiek informacji nie stanowiło 

problemu.  

Dużą wartością dodaną były szczegółowe informacje n/t działalności platformy, 

samej idei pożyczek społecznościowych, zasad jej działania, wglądy do wzorów umów, 

możliwość korzystania z narzędzi, które pomagały inwestorom w ocenie ryzyka 

kredytowego.  

Portal stawiał też i taką politykę kontynuuje, że serwis rozwija się razem             

z użytkownikami. Potwierdzeniem tych słów jest wprowadzona skrzynka pomysłów, 
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gdzie internauci zgłaszają swoje idee a tym samym są zaangażowani w etap 

ewoluowania serwisu. Również program partnerski, który pozwala zarobić za każdego 

pozyskanego użytkownika 20 PLN, wpisuje się w ideę wzrostu serwisu razem                

z platformą.  

Stałym elementem PR-u i dbania o swoich użytkowników, zarówno tych 

obecnych jak i tych nowych są częste promocje, które Kokos.pl cyklicznie organizuje. 

Wpływa to pozytywnie nie tylko na sam serwis, ale całą branżę pożyczek 

społecznościowych. Potwierdzeniem tych działań, są pozytywne wpisy na formach 

internetowych.  

Żeby idea SL mogła się rozwijać potrzebne są stałe działania całej branży          

w obszarze kreowania pozytywnego public relations. Należy pamiętać, że ten trend 

dopiero się rozwija, i jego pozycja nie jest jeszcze tak mocna jak chociażby sektora 

pożyczek chwilówek, a każde negatywne działanie chociaż jednego gracza, może          

w znaczący sposób zastopować wszystko to, co udało się wypracować tak ciężką pracą 

od momentu powstania pierwszego polskiego serwisu typu P2P. 

 

5.9.  Kierunek rozwoju idei social lending 

 

 Na podstawie przedstawionych danych w podrozdziałach powyżej z całą 

stanowczością można stwierdzić, że idea social lending ma potencjał, żeby                    

w przyszłości stać się tanią i bezpieczną alternatywą dla sektora bankowego. Nie będzie 

tak duża jak sektor bankowy, ani miała tak ogromnego budżetu jak on, ale na pewno 

przyczyni się do zmiany sił na rynku usług finansowych. 

 Można zarzucić idei SL, że nie przyjęła się na rynku polskim, że straciło nią 

zainteresowanie środowisko dziennikarskie, ale badając dokładnie fakty trzeba 

stwierdzić, że nigdy tego zainteresowania tak naprawdę nie było. Jedną z przyczyn jest 

to, że pożyczki społecznościowe nigdy nie będą konkurowały z sektorem bankowym ze 

względu na mentalność typowego Polaka, który jest wiecznym malkontentem i widzi 

wszędzie nieprzyjaciół, którzy życzą mu źle. Jest w tym na pewno prawda, ale naszej 

mentalności się nie zmieni. Może pokolenie obecnych 20-latków będzie myślało 

inaczej, i wtedy nastąpi rozkwit ide peer to peer.  

 Drugą przyczyną braku zainteresowania ideą pożyczek społecznościowych jest 

brak reklamy w mediach. Nie ma jej nawet w internecie, który jest o wiele tańszym 

źródłem i dociera do szerszego grona odbiorców. Tym bardziej, że grupą docelową tego 
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typu usługi jest populacja doby internetu, która nie boi się go i korzysta z mobilnych 

aplikacji na telefon. W internecie upatruje złotego środka, dzięki któremu można 

wszystko załatwić bez niepotrzebnego tracenia czasu na stanie w kolejkach. 

 Kolejnym przyczyną braku popularności idei SL jest brak profesjonalnych 

serwisów na ten temat. Serwisów, które informują zainteresowanych o wszystkich 

nawet najdrobniejszych detalach dotyczących funkcjonowania pożyczek 

społecznościowych. Tego w Polsce nie ma. Może jeśli takie serwisy się pojawią, wtedy 

będzie można zobaczyć dynamiczny wzrost kredytowania za pomocą idei P2P. 

 Nie ma w Polsce autorytetów, którzy w prosty sposób mogliby przekazać 

społeczeństwu wiedzę na temat tego nurtu. Odpowiedzieli na nurtujące ludzi pytania, 

wsparli się swoim autorytetem, oraz wiedzą na temat funkcjonowania pożyczek 

społecznościowych w krajach Europy Zachodniej, ale również w krajach afrykańskich, 

gdzie jest to podstawowa forma finansowania małych biznesów lokalnej społeczności.  

 Nie funkcjonują żadne fundacje, stowarzyszenia, kluby, które mogłyby 

promować ideę social lending. Tak naprawdę nic się nie dzieje znaczącego, co mogłoby 

zmienić obecny obraz na korzystniejszy. 

 Pomimo tych braków, podstaw które powinny istnieć, żeby system pożyczek 

typu social lending się rozwijał, istnieją też twarde dowody w postaci 

przeprowadzonych badań w tej pracy, które potwierdzają słuszność istnienia pożyczek 

społecznościowych.  

W porównaniu do sektora bankowego, produkty SL cechują się lepszymi 

parametrami z punktu widzenia potencjalnego pożyczkobiorcy. Również z punktu 

widzenia inwestora, dostaje on wyższe oprocentowanie niż standardowa lokata 

terminowa w banku. Sektor P2P cały czas się rozwija. Od początku powołania idei na 

rynku polskim, nie licząc upadku Monetto.pl, platformy cały czas notują zwyżkę 

zarówno klientów, jak i udzielonych pożyczek.  

Załamanie akcji kredytowej w sektorze bankowym, spowodowanym 

niedoszacowaniem ryzyka kredytowego, spowodowało odcięcie gospodarstw 

domowych od kredytu konsumpcyjnego. Pozostał popyt, który musiał zostać 

zaspokojony przez podaż. W tym konkretnym przypadku z podażą przyszły instytucje 

parabankowe i ich produkt w postaci tzw. chwilówki. Według raportu firmy doradczej 

Deloitte, rynek parabankowy urósł w tym czasie o ok. 2-3 mld PLN. Serwisy nie 

wykorzystały swojej okazji, ale to jeszcze nie jest ich czas. Muszą niestety przekonać 

do siebie ludzi, a to trochę musi potrwać.  
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Potencjał w kierunku rozwoju i konkurowania na polu finansowym z sektorem 

bankowym, daje także argument braku podległości pod Komisję Nadzoru Finansowego. 

Co prawda sektor SL działa w obszarze porabankowym, ale jak potwierdziły badania 

sektor bankowy widząc straty wywołane przeregulowaniem rynku z powodu 

wprowadzenia rekomendacji T, sam powołał do życia instytucje finansowe, które 

zostały wyodrębnione z sektora bankowego, żeby sprzedawać kredyty konsumpcyjne     

i ratalne. 

Za parę lat, kiedy społeczeństwo polskie będzie bardziej uświadomione              

w obszarze sposobu funkcjonowania idei pożyczek społecznościowych, mogą powstać 

serwisy, które będą się specjalizowały się w konkretnych kredytach. Nie tylko 

konsumpcyjnych, ale również samochodowych, ratalnych, firmowych a także 

hipotecznych. Do tego potrzebna jest jednak dojrzałość społeczeństwa. A osiągnie się ją 

poprzez ciągłe informowanie i popularyzację tej pożytecznej formy pomocy społecznej.  

Bardzo prawdopodobne jest także powstanie nurtu na bazie pożyczek 

społecznościowych, który nie będzie się nazywał pożyczki społecznościowe,                  

a bankowość społeczna. Może także zaistnieć potrzeba podległości pod KNF, ale wtedy 

powstaje pytanie czy idea SL będzie tak samo atrakcyjna jak ma to miejsce do tej pory, 

i czy nie zostanie zbiurokratyzowana i zduszona w zarodku przez przepisy Komisji 

Nadzoru Finansowego. 
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WNIOSKI 

 

 

Uzyskane wyniki badań świadczą o pełnej realizacji celu pracy oraz 

potwierdzają postawione hipotezy badawcze. Na podstawie analizy materiałów 

źródłowych, przeprowadzonych badań i otrzymanych wyników zostały sformułowane 

następujące wnioski: 

 

1. Pożyczki społecznościowe charakteryzują się bardziej korzystnymi 

warunkami niż pożyczki bankowe. Badanie wykazało, że dla 

pożyczkobiorcy wysokość oprocentowania zaciągniętego zobowiązania 

w przypadku pożyczki społecznościowej to 24,90% a w przypadku 

pożyczki z banku to 35,68%.  

 

2. Systematycznie co miesiąc wzrasta wolumen udzielonych, oraz 

oczekujących na udzielenie pożyczek społecznościowych. Wzrost nie 

jest już tak dynamiczny, jak miało to miejsce w pierwszym i drugim roku 

działalności platformy, gdzie przyrost wynosił po kilkanaście procent, 

ale należy zaznaczyć, że jest to wzrost stabilny na tym samym co 

miesięcznym poziomie i nie podlega spadkowi.  

 

3. Zabezpieczenia stosowane przez platformy pożyczek 

społecznościowych, są w takim samym stopniu bezpieczne jak 

zabezpieczenia stosowane przez sektor bankowy. W obydwu 

przypadkach występują na każdym etapie starania się pożyczkobiorcy     

o kredyt. Etap diagnozowania klienta (scoring kredytowy vs. rating), 

etap zabezpieczenia w momencie udzielenia pożyczki (szeroka paleta 

ubezpieczeń sektora bankowego i nie mniejsza  sektora SL), etap 

spłacania zobowiązania (polecenie zapłaty, zlecenie stałe, 

pełnomocnictwo ro rachunku vs. funkcjonalności w postaci maksymalnej 

kwoty inwestycji w jedną aukcję, mechanizm gwaranta), oraz etap 

zaprzestania spłaty pożyczki (zarówno sektor bankowy jak i sektor 

pożyczek społecznościowych, posiadają instrumenty w postaci 

windykacji miękkiej i windykacji twardej). 
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4. Rekomendacja T spowodowała odcięcie gospodarstwa domowych od 

kredytu. Jak potwierdzają badania, skutkiem wdrożenia powyższego 

rozporządzenia było zatrzymanie akcji kredytowej przez banki i jej 

spadek w obszarze kredytów gotówkowych i ratalnych o 20,2%.  

 

5. Oprocentowanie środków inwestora oferowane przez platformę typu 

social lending jest korzystniejsze niż oprocentowanie depozytów 

oferowanych przez banki. W przypadku inwestora wysokość 

oprocentowania zdeponowanych środków w ramach zainwestowania ich 

w pożyczkę społecznościową wynosi 8,33%. W przypadku 

zainwestowania tych samych środków w tradycyjną lokatę bankową, 

inwestor otrzyma 2,8% w skali roku. 

 

6. Wysokość kosztów okołoodsetkowych związanych z udzieleniem 

pożyczki jest niższa w sektorze pożyczek społecznościowych. 

Przeprowadzone badania w kierunku wysokości kosztów 

pozaodsetkowych zwąizanych z udzieleniem pożyczki wskazują,           

że pożyczka bankowa kosztuje pożyczkobiorcę więcej niż produkt              

o zbliżonych parametrach w sektorze social lending. Jest to stosunek 

16,9% dla pożyczki bankowej do 5,9% dla pożyczki społecznościowej 

dodatkowych kosztów pożyczki poniesionych przez pożyczkobiorcę,      

w przypadku każdego pożyczonego 1000 PLN.  

 

7. W ciągu kilku najbliższych lat, może rozpocząć się tworzenie nowego 

nurtu zwanego bankowością społeczną. Pożyczki społecznościowej mają 

olbrzymi potencjał wzrostu. Jedyne zagrożenie to wzajemne relacje 

międzyludzkie oparte za zaufaniu, które w mentalności typowego Polaka 

rozwijają się bardzo powoli i z oporem. Szansy należy upatrywać           

w pokoleniu obecnych nastolatków, dla których relacje międzyludzkie są 

standardem, i potrzeba komunikacji występuje częściej niż u pokoleń 

starszych. Co prawda jest to komunikacja on-line, ale idea pożyczek 

społecznościowych na tej zasadzie opiera istotę swojego istnienia.  
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W związku z przeprowadzonymi badaniami można potwierdzić następującą tezę 

dysertacji, że kredyt udzielony za pomocą platformy specjalizującej się w usłudze tzw. 

social lending, jest atrakcyjniejszy niż kredyt bankowy.   
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PODSUMOWANIE 

 

 

Banki w chwili obecnej nie przejmują się platformami operującymi w segmencie 

pożyczek społecznościowych, bo traktują je bardziej jako ciekawostkę niż konkurencję. 

Należy jednak zauważyć, że trend światowy zmierza w kierunku, gdzie pożyczki 

społecznościowe są coraz popularniejsze, zdobywają coraz więcej zwolenników             

i zabierają bankom dotychczasowych klientów. Na razie ma to miejsce w krajach 

bardziej rozwiniętych na podłożu relacji międzyludzkich (Europa Zachodnia, Stany 

Zjednoczone).  

Spektakularny sukces Prosper.com czy Zopa.com sprawia, że coraz więcej ludzi 

przekonuje się do tej formy finansowania. Finansowania nie tylko drobnych kwot,      

ale też większych na zakup auta czy nieruchomości.  

Argumentem przemawiającym za atrakcyjnością pożyczki społecznościowej jest 

przede wszystkim wysokość oprocentowania, ale także formalności związane z jej 

udzieleniem a co za tym idzie czas.  

Zanim sektor social lending osiągnie pozycję sektora bankowego potrzeba dużo 

pracy i czasu. Jednak to co dzieję się do tej pory w tym kierunku nastraja pozytywnie     

i pozwala patrzeć w przyszłość ze spokojem. Przyszłość, która kreuje nowy nurt zwany 

bankowością społeczną. 

Jednym z najbardziej istotnych problemów, jakie wiążą się z rozwojem idei 

pożyczek społecznościowych to nieuczciwość osób zaciągających zobowiązania. 

Pomimo zainicjowania i powołania do życia bazy CEDR, problem nie zniknie. 

Spłacalność pożyczek społecznościowych oscyluje wokół spłacalności pożyczek 

sektora bankowego i wydawać by się mogło, że już nic się nie da z tym zrobić. Problem 

wydaje się być po stronie ludzkiej, czyli inwestorów.  

Żeby w jeszcze większym stopniu zminimalizować ryzyko nieuczciwych 

pożyczkobiorców, potrzebne są działania w postaci większej reklamy idei pożyczek 

społecznościowych. Może to być przykładowo stworzenie forum tematycznego, gdzie 

pożyczkobiorcy oraz inwestorzy będą mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami.  

Wydaje się, że sukcesem do zminimalizowania liczby nieuczciwych 

kredytobiorców, jest zaciśnięcie więzi pomiędzy pożyczkobiorcami i inwestorami, oraz 

stworzenie hermetycznej społeczności internetowej, którą łączą bardzo bliskie kontakty 

partnerskie. Im bardziej się poznają i zbudują wspólne relacje partnerskie, bazujące na 
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szacunku i zrozumieniu własnych zachowań, tym większe prawdopodobieństwo spłaty 

zaciągniętego zobowiązania. 

Z terminowością spłat wiąże się także problem nieuczciwych pożyczkobiorców. 

Rozwiązaniem tego problemu, może być wspomniane już wcześniej stworzenie 

hermetycznej społeczności, która będzie bazować na wzajemnym zaufaniu i dobrych 

relacjach społecznościowych.  

Problemem branży social lending, wydaje się być również problem dobrego 

wizerunku, nadszarpnięty problemami z nieistniejącym już serwisem Monetto.pl, oraz 

brakiem wzajemnego zaufania pomiędzy użytkownikami platformy. 

Żeby problem zminimalizować, potrzebne są permanentne działania 

aktywizujące członków społeczności social lending. Użytkownicy muszą zostać 

zaangażowani w życie i rozwój tego nurtu. Jeśli odniosą wrażenie, że tworzą coś 

nowego, wyjątkowego, co jest lepsze niż rozwiązania występujące do tej pory, pożyczki 

spłecznościowe będą w całkiem innym miejscu niż w chwili obcej. 

W związku z kryzysem gospodarczym na świecie, wywołanym 

niedoszacowaniem ryzyka kredytowego przez banki, mogą pojawić się propozycje 

objęcia jurysdykcją KNF-u sektora parabankowego, w tym także pożyczek 

społecznościowych. W przypadku, gdyby się tak stało, sektor bardzo straciłby              

na atrakcyjności. Mógłby to być początek końca idei social lending w Polsce, z uwagi 

na wysokie koszty operacyjne prowadzonej działalności narzucone przez Komisję 

Nadzoru Finansowego, oraz liczne rekomendacje uchwalane przez regulatora, które 

zobowiązują podmioty mu podlegające do ich przestrzegania. 

Zagrożenia można upatrywać również w zjawisku reintermediacji. Rosnące 

koszty działalności platform pożyczek społecznościowych, które są związane                 

z rozwojem tej idei, mogą spowodować wprowadzenie pośrednika w celu zmniejszenia 

kosztów działalności do transakcji pomiędzy użytkownikami platformy. Taki zabieg 

może spowodować zastopowanie rozwoju idei SL, co będzie następstwem zwiększenia 

kosztów zarówno po stronie inwestora jak i pożyczkobiorcy. 

Pożyczki społecznościowe są stosunkowo młodym tworem finansowym na 

rynku polskim. Jednak pomimo krótkiego czasu przebywania na nim, tworzą ciekawą 

alternatywę dla istniejących już podmiotów operujących  w sektorze parabankowym.  

Przedstawione powyżej wyniki badań świadczą, że jest to potencjał przyszłości. 

Co prawda pojawia się parę elementów, które dają do myślenia nad przyszłością tego 

nurtu, ale wnioski mówią same za siebie. 
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Obserwując nurt pożyczek społecznościowych, który rozwija się w krajach 

Europy Zachodniej i za oceanem, można ze spokojem patrzeć w przyszłość. Jednak 

Polska jest specyficznym krajem, który zamieszkują specyficzni pod względem 

mentalności mieszkańcy. Pomimo tych różnic, wyniki badań przemawiają za 

sformułowaniem tezy, że pożyczki społecznościowe to przyszłość, oraz tańsza 

alternatywa dla sektora bankowego.  

Kierunek w którym będzie podążał nurt social lending, to przede wszystkim 

rozwój funkcjonalności, dzięki którym będzie atrakcyjną alternatywą dla obszaru 

bankowego i parabankowego. Już sam fakt, że jest tworem Internetu i wszystkie 

formalności związane z pożyczką lub inwestycją można załatwić bez konieczności 

wychodzenia z domu, jest wielką wartością dodaną SL.  

Ważnym elementem rozwoju będzie na pewno tworzenie i utrzymywanie 

trwałych relacji z użytkownikami. Będzie to osiągane poprzez liczne promocje, oraz 

programy partnerskie, które będą promowały wszystkich użytkowników.  

Kierunek w którym będzie ewoluować social lending w obszarze doboru 

użytkowników platformy, to system rekomendacji obecnych użytkowników, który 

pomoże zniwelować nieuczciwych pożyczkobiorców. Ze względu na pozytywną 

historię kredytową pożyczkobiorców, oraz ich partnerskie relacje z inwestorami 

kolejnym krokiem będzie na pewno zmniejszanie się wysokości oprocentowania 

pożyczek. 

Kolejnym obszarem rozwoju będzie progresywne wprowadzanie coraz bardziej 

zaawansowanych produktów finansowych, takich jak: kredyty samochodowe, kredyty 

dla przedsiębiorców a z czasem może nawet kredyty hipoteczne. Żeby idea mogła się 

rozwijać, poza atrakcyjnymi cenowo produktami, potrzebne będą też nowe produkty, 

które posiada konkurencja w postaci wymienionych powyżej i nie tylko. 

Obecnie sektor pożyczek społecznościowych nie jest zagrożeniem dla sektora 

bankowego. Natomiast w przyszłości, kiedy zdobędzie większe zaufanie 

użytkowników, stanie się na pewno graczem, którego banki będą musiały brać od 

uwagę. W związku z tym rozwojem na bazie nurtu pożyczek społecznościowych, może 

utworzyć się nowy nurt nazywany bankowością społeczną, z uwagi na swój społeczny 

charakter działania, który różni się od tradycyjnego modelu bankowego.  

Niestety życie pokazało, że coś poszło nie tak i nurt social lending praktycznie 

wymarł. Miał perspektywy, wzniosłe cele zabrakł jednak tego czego, co by mogło 

przesadzić o sukcesie tej alternatywnej formy finansowania społecznego, które 
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pozbawione jest twardych warunków stawianych przez dużych graczy rynkowych 

jakimi są instytucje finansowe.  
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