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1. Uzasadnienie wyboru tematu 

Niniejsza rozprawa dotyczy zarządzania logistyką obrotu gotówkowego. Jest to istotne 

zagadnienie gospodarcze, ponieważ od wielu lat obserwujemy znaczący wzrost ilości oraz 

wartości gotówki w światowym obiegu (Syrjänen i Takala, 2010;  Bucciarelli, Kim, 

Raghuvanshi i Sodhi, 2012; Górka, 2013; European Payment Council, 2013; Bertoncelj  

i Godler, 2014; Sopoćko, 2015; Europol, 2015; Harasim i Klimontowicz, 2016). Dzieje się tak, 

pomimo dynamicznego rozwoju bezgotówkowych form płatności. Badanie w 30 krajach  

w latach 2009-2013 wykazało średni roczny wzrost wartości gotówki w obiegu w wysokości 

8,9% (Simpson, 2015).  

Wzrost ilości i wartości gotówki w obiegu ma wymiar globalny – odnosi się do wielu 

gospodarek np. Stanów Zjednoczonych Ameryki (Rajamani, Geismar i Sriskandarajah, 2006), 

Brazylii (de Almeida Okino i Cattini Junior, 2011), Węgier (Bódi-Schubert, Ábrahám i Lajkó, 

2012), Republiki Południowej Afryki (Lepecq i Ambarsoom, 2012), czy Polski (Górka, 2013; 

Gumuła, 2013; Harasim i Klimontowicz, 2016). W naszym kraju wartość gotówki w obiegu 

wzrosła z 75,8 miliardów PLN w I kwartale 2007 do 269,1 miliardów PLN w I kwartale 2020, 

czyli o 255% (NBP, 2020c). W 2019 roku wartość gotówki w obiegu w Polsce (238,5 mld zł) 

stanowiła 10,49% polskiego PKB podczas gdy jeszcze 9 lat wcześniej, w 2010 roku, stanowiła 

ona 7,1% polskiego PKB. Z tego wynika, że w Polsce wartość banknotów i monet w obiegu 

rośnie szybciej niż produkt krajowy brutto. 

Wraz ze wzrostem ilości oraz wartości gotówki w obiegu powstają trzy zasadnicze problemy: 

(1) rosną koszty obsługi gotówki, (2) pojawiają się utrudnienia związane z jej efektywnym 

zarządzaniem oraz (3) pojawiają się komplikacje związane z bezpieczeństwem w systemie 

obrotu gotówki np. (Rajamani i inni, 2006; Lepecq i Ambarsoom, 2012; European Payment 

Council, 2013; van Anholt, 2014). W celu redukcji kosztów obsługi gotówki, poprawy 

efektywności funkcjonowania jej cyrkulacji w gospodarce oraz poprawy bezpieczeństwa 

systemu obrotu gotówki potrzebne są nowoczesne, innowacyjne rozwiązania. Do takich 

rozwiązań można zaliczyć metody i narzędzia w zakresie zarządzania logistyką, które 

mogą w znacznym stopniu zmniejszyć koszty funkcjonowania systemu obrotu gotówki, 

istotnie usprawnić zarządzanie tym systemem oraz poprawić jego bezpieczeństwo. 

Przegląd literatury zagranicznej wskazuje na coraz większe zainteresowanie problematyką 

zarządzania logistyką obrotu gotówkowego na świecie np. (de Almeida Okino i Cattini Junior, 

2011; Kemna i Zink, 2011; Bucciarelli i inni, 2012; Bódi-Schubert i inni, 2012; Ferenczi, 2012; 
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van Anholt, 2014; Bank of Lithuania, 2015; Jadhav i Sonpimple, 2019). Niestety, w Polsce ta 

problematyka pozostaje nadal mało rozpoznana i wymaga dokładnego zbadania, co 

potwierdza kwerenda czasopism, która została przeprowadzona przez autora rozprawy. Jej 

celem było znalezienie wśród czołowych polskich periodyków naukowych z dziedziny 

logistyki oraz finansów artykułów, które dotyczą zarządzania logistyką obrotu 

gotówkowego. Kwerenda obejmowała swoim zakresem lata 2010-2019. Analizowane były 

trzy polskie czasopisma z ministerialnej listy B czasopism naukowych. Dwa z analizowanych 

czasopism dotyczą logistyki: (1) Gospodarka materiałowa i logistyka oraz (2) Logistyka 

(czasopismo Logistyka znajdowało się na tej liście w latach 2010-2014). Trzeci periodyk (Bank 

i Kredyt) dotyczy dziedziny ekonomii i finansów. Tabela 1 zawiera sumaryczną liczbę 

artykułów z danego czasopisma, które zostały opublikowane w poszczególnych latach. Łącznie 

zostało przeanalizowanych 2260 artykułów z 240 numerów czasopism. 

TABELA 1. Liczba przeanalizowanych artykułów z czasopism objętych kwerendą w latach 
2010-2019. 

  NAZWA CZASOPISMA 
  

BANK i KREDYT LOGISTYKA 
GOSPODARKA 

MATERIAŁOWA  
i LOGISTYKA 

R
O

K
 

2010 26 126 69 

2011 26 113 79 

2012 26 128 71 

2013 27 (1) 127 49 

2014 25 87 161 

2015 23 115 133 

2016 25 128 62 

2017 24 (1) 130 60 

2018 24 124 52 

2019 24 138 58 

  60 numerów 
(dwumiesięcznik) 

60 numerów 
(dwumiesięcznik) 

120 numerów (miesięcznik) 

W nawiasach została podana liczba artykułów, które dotyczą zarządzania logistyką obrotu gotówki lub 
samego obrotu gotówkowego. 
Źródło: Opracowanie własne. 

Z tabeli 1 wynika, że autor nie znalazł ani jednego artykułu, który dotyczyłby 

bezpośrednio tematu zarządzania logistyką obrotu gotówkowego. Dwa wyróżnione  

w tabeli 1 artykuły (z roku 2013 oraz 2017; oba w czasopiśmie Bank i Kredyt) poruszały 
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tematykę obrotu gotówki. Pierwszy artykuł analizował wykorzystanie dwóch podstawowych 

metod płatności za codzienne zakupy dokonywane przez polskich konsumentów (tzn. gotówki 

i karty debetowej) oraz identyfikował czynniki wpływające na wybór tych metod (Marzec, 

Polasik i Fiszeder, 2013). Drugi artykuł dotyczył struktury nominałowej w Polsce w świetle 

wprowadzenia nowego, pięćsetzłotowego banknotu  (Manikowski, 2017a).  

Powyższa kwerenda jest podstawą do stwierdzenia, że w Polsce prawdopodobnie nie publikuje 

się artykułów nt. zarządzania logistyką obrotu gotówkowego.  

*** 

Główny problem badawczy rozprawy: 

W światowym obrocie gospodarczym (w tym w Polsce oraz w innych krajach Unii 

Europejskiej) następuje ciągły wzrost ilości i wartości gotówki w obiegu pomimo rosnącego 

znaczenia bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Wzrost gotówki w obiegu jest 

szczególnie widoczny w krajach, w których występują niskie stopy procentowe. Obsługa 

rosnących wolumenów pieniądza fizycznego powoduje trudności związane z efektywnym 

zarządzaniem jego obrotem. Ten problem w sposób szczególny dotyka bezpośrednich 

uczestników systemu obrotu gotówkowego: bank centralny, banki komercyjne, pocztę, 

profesjonalne firmy zajmujące się logistyczną obsługą gotówki, detalistów oraz klientów.  

W obecnej sytuacji trudno sobie wyobrazić zupełne wycofanie gotówki. Stąd przed 

uczestnikami systemu obrotu gotówki stoi problem poprawy efektywności zarządzania jej 

obrotem, redukcji kosztów jej obsługi oraz problem poprawy bezpieczeństwa w systemie 

obrotu gotówki. Jedną ze sfer, w której należy szukać rozwiązania tych problemów, jest 

zarządzanie logistyką obrotu gotówkowego.   

*** 
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2. Cele naukowe rozprawy 

Cel główny: 

Opracowanie modelu zarządzania procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw gotówki. 

Cele szczegółowe: 

1. Prezentacja teoretycznych koncepcji z zakresu zarządzania logistyką, które mogą 

usprawnić funkcjonowanie systemu obrotu gotówki i będą podstawą konstruowanego 

modelu. 

2. Identyfikacja oraz określenie znaczenia poszczególnych czynników wpływających na 

funkcjonowanie polskiego systemu obrotu gotówki. 

3. Ustalenie roli integratora (focal company) w łańcuchu dostaw gotówki.  

4. Określenie właścicieli procesów logistycznych w łańcuchu dostaw gotówki. 

*** 

3. Hipotezy badawcze 

Hipoteza główna (o charakterze normatywnym): 

Praktyczne wykorzystanie opracowanego modelu zarządzania logistyką obrotu 

gotówkowego, opartego na kluczowych innowacjach organizacyjno-technicznych, 

pozwala usprawnić system obrotu gotówki w Polsce poprzez poprawę następujących jego 

charakterystyk: poziomu przepływu informacji i współpracy, poziomu jakości gotówki  

i bezpieczeństwa obrotu oraz poziomu standaryzacji procesów.  

Hipotezy pomocnicze: 

1. Łańcuch dostaw gotówki (ŁDG) funkcjonuje zgodnie z koncepcją zamkniętej pętli 

(closed-loop supply chain). 

2. Polski system obrotu gotówki ma charakter sieciowy. 

3. W polskim systemie obrotu gotówki występuje duża biurokracja. 

4. Integratorem łańcucha dostaw gotówki jest Narodowy Bank Polski. 

5. W Polsce występuje delegujący model zarządzania obrotem gotówki. 

*** 
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Finalnym efektem badań przeprowadzonych na potrzeby tej rozprawy jest autorski model 

zarządzania logistyką obrotu gotówkowego, który ma formę opisowo-graficzną, wykorzystuje 

osadzoną w literaturze przedmiotu koncepcję 4P logistycznych (products, players, policies, 

processes) oraz uwzględnia odmienne interesy i perspektywę poszczególnych ogniw łańcucha 

dostaw gotówki. 

*** 

4. Badania empiryczne 

4.1. Metodyka badań 

Część empiryczna rozprawy została podzielona na dwa etapy. Głównym celem pierwszego 

etapu było opracowanie studium przypadku (case study) wybranej organizacji, która 

profesjonalnie zajmuje się logistyką obrotu gotówkowego. Wyniki studium przypadku autor 

rozprawy wykorzystał do konstrukcji kwestionariusza ankietowego, który był głównym 

narzędziem badawczym w etapie 2 badań empirycznych, oraz były pomocne przy opracowaniu 

modelu zarządzania logistyką obrotu gotówkowego w Polsce. 

Pierwszy etap badań empirycznych opierał się na własnych obserwacjach (uczestniczących  

i nieuczestniczących, w tym shadowingu1) oraz analizie dokumentów źródłowych (materiałów 

organizacyjnych) wybranej organizacji, która profesjonalnie zajmuje się logistyką obrotu 

gotówkowego w Polsce. 

W przypadku drugiego etapu (badania ankietowego wśród uczestników polskiego systemu 

obrotu gotówki) autor rozprawy postawił przed sobą trzy główne cele: (1) poznanie i opis 

zachodzących zależności oraz zjawisk w polskim systemie obrotu gotówki z perspektywy 

makro (całego systemu), (2) identyfikacja czynników w tym systemie, które wpływają na 

efektywność zarządzania oraz (3) określenie hierarchii wartości tych czynników. Realizacja 

tych celów umożliwiła zebranie danych niezbędnych do konstrukcji modelu zarządzania 

logistyką obrotu gotówkowego w Polsce. 

Ten etap badań empirycznych opierał się na kwestionariuszu ankietowym, który został 

rozesłany do najważniejszych organizacji w polskim systemie obrotu gotówkowego. 

 
1 Shadowing to metoda badawcza, która polega na bardzo bliskim towarzyszeniu jednemu pracownikowi podczas 
wykonywania przez niego obowiązków zawodowych; badacz staje się cieniem pracownika, który podąża za nim 
i obserwuje jego codzienne czynności zawodowe (Kostera i Krzyworzeka, 2012, s. 173). 
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Autor rozprawy starał się w swoich badaniach spełnić zasadę triangulacji badawczej poprzez 

wykorzystanie trzech różnych metod badawczych: (1) własnych obserwacji, (2) ankiety, oraz 

(3) analizy dokumentów źródłowych2. Dzięki temu zabiegowi było możliwe lepsze 

spenetrowanie obszaru badawczego oraz osiągnięcie wyższej jakości przeprowadzonych 

badań. 

4.2. Etap 1 badań: Studium przypadku firmy zajmującej się logistyką 

obrotu gotówkowego 

W Polsce działa pięć głównych organizacji, które zajmują się logistyką obrotu gotówkowego. 

Do tych organizacji należą: Impel Cash Solutions, Konsalnet Cash Management, Solid MCG, 

Bank PKO BP oraz Poczta Polska. Te podmioty odpowiadają za około 99% procesów 

logistycznych w polskim systemie obrotu gotówki. Każdy z tych podmiotów posiada w swojej 

strukturze organizacyjnej centra obsługi gotówki (tzw. COGi), które odpowiadają za: liczenie, 

sortowanie, pakowanie i magazynowanie gotówki oraz za sporządzanie raportów i zestawień  

z prowadzonych operacji. Dodatkowo w centrach obsługi gotówki następuje kontrola jakości 

banknotów i monet oraz ich księgowanie na rachunkach. Innymi słowy, zarządzanie 

procesami logistycznymi w obrocie gotówkowym ma miejsce na poziomie organizacji 

zajmujących się logistyką obrotu gotówkowego. Odzwierciedleniem zarządzania 

procesami logistycznymi jest fizyczna obróbka gotówki (cash processing)  

w centrach obsługi gotówki. 

Etap 1 badań empirycznych odbył się w wybranym centrum obsługi gotówki na terenie 

Warszawy, które było częścią jednej z organizacji zajmujących się logistyką obrotu 

gotówkowego w Polsce. Z uwagi na wrażliwość informacji dane tej firmy zostały utajone. 

Ten etap badań rozpoczął się 03.07.2017 roku i trwał do 18.09.2017 (łącznie w centrum autor 

rozprawy spędził na badaniach dwa miesiące3). Podczas projektu badawczego autor pracował 

w centrum i wykonywał powierzone mu zadania związane z obsługą gotówki oraz równolegle 

prowadził badanie. Badanie było jawne – wszystkie osoby, z którymi autor wykonywał 

powierzoną mu pracę wiedziały o prowadzonym projekcie. Do badań zostały wykorzystane 

następujące metody badawcze: obserwacje nieuczestniczące i uczestniczące (w tym 

 
2 Analiza dokumentów źródłowych została wykorzystana w 1 etapie badań empirycznych 
3 Pomiędzy pierwszym a drugim miesiącem badań były dwa tygodnie przerwy. 



 9 

shadowing), analiza dokumentów organizacyjnych (np. księga COG) oraz krótkie wywiady  

z pracownikami. Z każdego dnia pracy w centrum autor rozprawy sporządzał notatki. 

Reasumując, badania w centrum pozwoliły autorowi na lepsze zrozumienie specyfiki pracy  

w cash processingu. Centrum obsługi gotówki danej organizacji (poziom mikro) to 

podstawowy element systemu obrotu gotówki w gospodarce narodowej (poziom makro) –  

w COG następuje realizacja procesów logistycznych związanych z obsługą gotówki. 

4.3. Etap 2 badań: Badanie ankietowe uczestników systemu obrotu gotówki 

Podstawą drugiego etapu badań empirycznych był kwestionariusz ankietowy. Został on 

skierowany do osób na stanowiskach menedżerskich (szczebel operacyjny i strategiczny)  

w kluczowych organizacjach polskiego systemu obrotu gotówkowego. Kluczowe firmy to:  

(1) profesjonalne organizacje, które zajmują się przetwarzaniem gotówki, (2) dostawcy 

technologii do automatyzacji procesów gotówkowych, (3) banki oraz (4) sieci detaliczne. Te 

organizacje kształtują polski system obrotu gotówkowego. 

Badanie ankietowe autor rozprawy podzielił na cztery zasadnicze podetapy: 

1. Podetap I (lipiec – wrzesień 2018) ⟶ Opracowanie wstępnej wersji 

kwestionariusza oraz konsultacje nad jego treścią, formą i zakresem z promotorami. 

2. Podetap II (październik – grudzień 2018) ⟶ Zdobycie poparcia/patronatu ze strony 

organizacji zrzeszających (Związek Banków Polskich oraz Polska Organizacja Firm 

Obsługi Gotówki), które są zaangażowane w polski system obrotu gotówki.  

3. Podetap III (styczeń – czerwiec 2019) ⟶ Najważniejszy oraz najdłuższy etap 

badania. Polegał na rozsyłaniu kwestionariuszy ankietowych do potencjalnych 

respondentów oraz zgromadzeniu ich wypełnionych wersji. 

4. Podetap IV (lipiec – wrzesień 2019) ⟶ Wstępne opracowanie wyników ankiety. 

I podetap badania rozpoczął się od opracowania wstępnej wersji kwestionariusza 

ankietowego. Podczas planowania badania autor rozprawy wykonał dwa zasadnicze kroki. 

Pierwszym krokiem był podział potencjalnych respondentów, do których został potem 

rozesłany kwestionariusz ankietowy na cztery grupy. Podział był podyktowany dużym 

zróżnicowaniem uczestników polskiego systemu obrotu gotówki. 

Drugim krokiem było przygotowanie dwóch wersji kwestionariusza. Pierwszy kwestionariusz 

posiadał 17 pytań, które charakteryzowały się dużą szczegółowością. Został on skierowany do 
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trzech pierwszych grup potencjalnych respondentów: (1) jednostek zajmujących się 

logistycznym przetwarzaniem gotówki, (2) dostawców technologii oraz (3) banków. Natomiast 

detaliści otrzymali skrócony kwestionariusz o mniejszym stopniu szczegółowości ⟶ 10 pytań 

(spośród 17 z pierwszego kwestionariusza). Opracowanie dwóch wersji kwestionariusza było 

celowym zabiegiem, ponieważ domena działania detalistów oraz wykonywane przez nich 

procesy związane z procesowaniem gotówki w sposób istotny różnią się od pozostałych 

uczestników systemu obrotu gotówki. Detaliści w sposób ograniczony uczestniczą  

w przetwarzaniu gotówki oraz jej transporcie, dlatego nie posiadają specjalistycznej wiedzy 

dotyczącej tych procesów.  

II podetap badania polegał na nawiązaniu współpracy oraz pozyskaniu poparcia/patronatu ze 

strony kluczowych organizacji, które są zaangażowane w polski system obrotu gotówki, tj.: 

1. Narodowego Banku Polskiego (NBP) – który jest odpowiedzialny za 

kształtowanie polskiego systemu obrotu gotówki oraz za utrzymanie wysokiego 

poziomu efektywności i bezpieczeństwa w systemie. 

2. Związku Banków Polskich (ZBP) – organizacji zrzeszającej banki działające na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki (POFOG) – organizacji zrzeszającej 

podmioty, które funkcjonują na polskim rynku obsługi gotówki. 

Treścią (przedmiotem) współpracy autora rozprawy z tymi trzema grupami podmiotami były: 

(1) konsultacje dotyczące formy, treści i zakresu kwestionariuszy ankietowych, (2) wsparcie  

w przygotowaniu listu intencyjnego, który został załączony do kwestionariuszy ankietowych 

oraz (3) pomoc w dotarciu do adresatów. 

III podetap badania polegał na rozesłaniu i zabraniu kwestionariuszy ankietowych do/z 

kluczowych podmiotów polskiego systemu obrotu gotówkowego. Był to najważniejszy  

i najdłuższy etap (trwał pół roku). Rozsyłanie kwestionariuszy ankietowych i docieranie do 

potencjalnych respondentów odbywało się z pomocą organizacji zrzeszających. Związek 

Banków Polskich wspierał autora rozprawy w dotarciu do potencjalnych respondentów z grupy 

banków, natomiast Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki wspierała w dotarciu do firm 

zajmujących się logistycznym przetwarzaniem gotówki oraz dostawców technologii.  

W dotarciu do potencjalnych respondentów z grupy detalistów wsparły autora cztery 

organizacje zrzeszające: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), Polska Izba 



 11 

Handlu (PIH), Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) oraz Polska 

Izba Paliw Płynnych (PIPP). Za pośrednictwem ww. organizacji został wysłany 

kwestionariusz ankietowy do detalistów.  

W trakcie trwania trzeciego podetapu udało się uzyskać wypełnione kwestionariusze od  

30 respondentów (wśród nich są dwa stowarzyszenia). Liczba wypełnionych kwestionariuszy 

w podziale na poszczególne grupy podmiotów prezentuje się następująco: 

1. Jednostki zajmujące się logistycznym przetwarzaniem gotówki (rdzeń)  

⟶ 5 wypełnionych kwestionariuszy na 6 wysłanych (83% adresatów). 

2. Dostawcy technologii ⟶ 7 wypełnionych kwestionariuszy na 14 wysłanych (50% 

adresatów). 

3. Banki ⟶ 12 wypełnionych kwestionariuszy na 27 wysłanych (44% adresatów). 

4. Detaliści ⟶ 6 wypełnionych kwestionariuszy na około 26 wysłanych4. 

Łącznie otrzymano 30 wypełnionych kwestionariuszy na 73 wysłane (41% adresatów). 

IV podetap badania polegał na wstępnym opracowaniu wyników ankiety. W czasie jego 

trwania nastąpiło zagregowanie oraz ujednolicenie wypełnionych ankiet, które miały różną 

formę: ankiety papierowej, ankiety elektronicznej oraz ankiety w postaci formularza on-line. 

Następnie nastąpiło opracowanie wyników zbiorczych oraz wyników w podziale na cztery 

grupy respondentów. 

4.4. Wyniki studium przypadku 

Podczas badań autor rozprawy przeszedł przez wszystkie stanowiska w COG:  

(1) przyjmowanie wartości pieniężnej (kaso-śluza), (2) liczarz, (3) biloniarz,  

(4) ładowanie/rozładowywanie bankomatów oraz (5) skarbnik. Ma to odzwierciedlenie  

w studium przypadku, które zawiera ich analizę, wraz z opisem obowiązków i zadań, jakie stoją 

przed pracownikami.  

Dla każdego ze stanowisk operacyjnych w studium przypadku została przygotowana mapa 

procesów. Przykładowa mapa procesów obsługi bankomatów i wpłatomatów została 

przedstawiona na rysunku 1.

 
4 Liczba wysłanych kwestionariuszy do poszczególnych detalistów jest szacunkowa, ponieważ rozsyłka 
następowała za pośrednictwem organizacji zrzeszających detalistów (POHiD, PIH, POPiHN oraz PIPP), które nie 
udostępniły informacji na temat dokładnej liczby wysłanych przez nie kwestionariuszy. 



 
12 

RYSUNEK 1. Mapa procesów stanowiska obsługi bankomatów i wpłatomatów. 

 
Źródło: Opracowanie własne

Uzgodnienie (porównanie stanu

księgowego oraz rzeczywistego)

→ porównanie przepływu

fizycznego wartości pieniężnej

oraz przepływu informacji.

Księgowanie wartości pieniężnej

na dedykowanej platformie do

ewidencjonowania w oparciu

o dostarczoną przez konwój

dokumentację.

Wiązki banknotów

trafiają do szafy

pancernej danego banku

w oczekiwaniu na

uzgodnienie.

Przeliczenie zawartości 23 kaset -

rozplombowanie kaset, ich otwarcie

i rozładowanie banknotów, a następnie

przeliczenie wartości pieniężnej.

Przetransportowanie

kaset do sekcji

obsługi bankomatów

i wpłatomatów.

Przyjęcie 23 kaset

z wpłatomatów i recyklerów.

Pracownicy na kaso-śluzie

sprawdzają stan plomb

poszczególnych kaset oraz

ich rodzaj i ilość

z dostarczoną przez konwój

dokumentacją.

Konwój Kaso-śluza
(1) (2) Obsługa 

bankomatów 
i wpłatomatów (3) (4)

Sortowanie banknotów w sorterze

wielokieszeniowym i ich

paczkowanie (paczka zawiera 100

banknotów jednego nominału).

Następnie paczki gromadzi się po

10 w wiązki i zgrzewa.

(5)

(8)

(6)

(7)

Skarbiec

Po uzgodnieniu wiązki

banknotów mogą zostać

umieszczone w workach

i zostają magazynowane

w Skarbcu.

Obsługa 
bankomatów 

i wpłatomatów

Obsługa 
bankomatów 

i wpłatomatów

Obsługa 
bankomatów 

i wpłatomatów

Obsługa 
bankomatów 

i wpłatomatów
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Autor rozprawy sformułował następujące wnioski ze studium przypadku: 

§ Prowadzenie badań oraz praca w centrum obsługi gotówki (tzw. praca na pierwszym 

froncie cash processingu) była dla autora rozprawy wymagającym doświadczeniem. Praca 

odbywała się na nocne zmiany, na każdym stanowisku trzeba było być skoncentrowanym, 

ponieważ chwila rozkojarzenia mogła spowodować trudne do naprawienia komplikacje. 

Gotówka była pracochłonnym (banknoty były brudne, bilon był ciężki) i wymagającym 

towarem. Presja czasu była wszechobecna, co dodatkowo powodowało stres. 

Odpowiedzialność na każdym stanowisku była wysoka. Z drugiej strony możliwość 

przeprowadzenia badań od wewnątrz organizacji była unikatowym i cennym 

doświadczeniem. 

§ Wdrożenie się do pracy na każdym stanowisku organizacyjnym wymaga dużo czasu. 

Podczas badań autor rozprawy dowiedział się, że pracownicy zaczynają naprawdę dobrze 

rozumieć swoje stanowisko organizacyjne po około roku. Innymi słowy czas potrzebny na 

pełne zaadaptowanie pracownika do stanowiska jest długi i nie opłaca się zatrudniać osób 

na krótki okres, ponieważ ich przeszkolenie jest czasochłonne. Z perspektywy kryterium 

długości stażu pracy w COG autor wyróżnił dwie grupy pracowników:  

o Pierwsza grupa to „cisi mistrzowie” – grupa pracowników, która opanowała 

mistrzostwo osobiste w pracy na wąskim wycinku procesu. Charakteryzują się oni 

b. dobrą znajomością cash processingu. Świetnie rozumieją stanowisko, które 

piastują – opanowali do perfekcji proces, za który są odpowiedzialni. Pracują  

w COG kilka, a niektórzy nawet kilkanaście lat. Problemem jest, że grupa cichych 

mistrzów pomału, ale systematycznie zmniejsza się.  

o Druga grupa to szybko rotujący pracownicy – osoby, które nie pracują w COG 

dłużej, niż pół roku. Po przepracowaniu kilku miesięcy i przekonaniu się o trudności 

piastowanego stanowiska decydują się na zakończenie swojej działalności w COG 

i rozpoczęciu poszukiwań nowej, mniej wymagającej pracy. Duża rotacja wśród 

osób z grupy szybko rotujących pracowników powoduje, że pojawia się problem  

z niewystarczającą liczbą osób do pracy na poszczególnych stanowiskach.  

§ Wraz z fizycznym przepływem strumienia wartości pieniężnej występuje równoległy 

przepływ strumienia informacji. Z jednej strony następuje przyjęcie wartości pieniężnej do 

skarbca, z drugiej równolegle następuje ewidencja przyjętej gotówki w systemie 

elektronicznym na podstawie kwot deklarowanych na dokumentach przewozowych lub 

bankowych dowodach wpłaty. Praca w centrum obsługi gotówki nie ogranicza się jedynie 
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do fizycznej obróbki gotówki (jej przeliczania, pakowania, wiązkowania i deponowania), 

ale również do obróbki informacji, która gotówce towarzyszy. Obróbka informacji wymaga 

dobrej znajomości różnych środowisk informatycznych np. VCMSa. Pracownik COG musi 

być nie tylko biegłym liczarzem wartości pieniężnej, biloniarzem, czy skarbnikiem, ale 

również musi się wykazać dobrą znajomością środowisk informatycznych. Przepływowi 

informacji w centrum obsługi gotówki towarzyszy generowanie dużej liczby papierowych 

dokumentów, które są nośnikami informacji przepływającej wraz z gotówką.  

§ Zdaniem autora rozprawy największym problemem w centrum obsługi gotówki był brak 

standaryzacji informacji, który zdecydowanie utrudnia funkcjonowanie centrum. Nie ma 

wystandaryzowanych: bankowych dowodów wpłaty (BDW), protokołów różnic oraz 

systemów informatycznych do księgowania wartości pieniężnej. Powoduje to, że przepływ 

informacji w systemie obrotu gotówki jest utrudniony oraz ciężkie (pracochłonne) jest 

pozyskiwanie danych z tego systemu.  

§ Podczas badania w centrum obsługi gotówki autor rozprawy zauważył, że system obrotu 

gotówki nie zawsze funkcjonuje zgodnie z koncepcją łańcucha dostaw. Według tej filozofii 

pomiędzy poszczególnymi ogniwami (firmami) powinien następować swobodny przepływ 

informacji oraz organizacje powinny współpracować. Podczas badania autor zauważył, że 

centra operacyjne poszczególnych banków oraz centrum obsługi gotówki posiadają 

czasami odmienną perspektywę organizacyjną. Centra operacyjne banków bardzo 

rygorystycznie podchodziły do terminów księgowania wartości pieniężnej i nie brały pod 

uwagę, że opóźnienia w księgowaniu mogą pojawić się w wyniku wystąpienia losowych 

czynników zewnętrznych np. korków w Warszawie lub wypadku na drodze, który 

uniemożliwia dotarcie konwoju na czas. 

§ Sposób funkcjonowania centrum obsługi gotówki przedstawiony w studium przypadku jest 

uniwersalny. Poszczególne centra w innych firmach mogą się różnić określonymi częściami 

organizacyjnymi (np. zamiast jednej kaso-śluzy mogą występować trzy), ale generalnie 

sposób funkcjonowania różnych COGów oraz postać realizowanych w nich procesów jest 

bardzo podobna: następuje przyjęcie wartości pieniężnej, jej przeliczenie, posortowanie na 

nominały, zgromadzenie nominałów w większe jednostki, uzgodnienie i zmagazynowanie. 

Ogólne ramy funkcjonowania są zbliżone, ponieważ opierają się o takie same akty prawne. 

Różnice pomiędzy poszczególnymi centrami obsługi gotówki mogą dotyczyć sposobu 

zorganizowania stanowisk pracy lub wykorzystywanego parku maszynowego. 
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4.5. Wyniki badania ankietowego 

Autor rozprawy sformułował następujące wnioski z badania ankietowego: 

§ Polski system obrotu gotówki jest systemem złożonym. Występują dwa główne czynniki, 

które wpływają na wysoki poziom skomplikowania tego systemu. Pierwszym czynnikiem 

jest duża liczba organizacji, które należą do niego. Zaliczymy do nich: bank centralny, banki 

komercyjne i spółdzielcze, przedsiębiorstwa zajmujące się logistyczną obsługą gotówki, 

dostawców technologii w automatyzacji procesów gotówkowych oraz detalistów. Te 

organizacje w sposób istotny różnią się pomiędzy sobą na płaszczyźnie organizacyjnej, 

strategicznej oraz prawnej. Drugim czynnikiem jest duża liczba aktów prawa polskiego  

i międzynarodowego, które oddziałują na ten system (respondenci wyróżnili aż 9 różnych 

aktów prawnych, co zostało przedstawione na rysunku 2).  

RYSUNEK 2. Które z poniższych regulacji w największym stopniu wpływają na 

funkcjonowanie Pana/Pani organizacji? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

Źródło: Opracowanie własne (N=24). 

Większość respondentów uważa (88% odpowiedzi), że w największym stopniu na 

funkcjonowanie polskiego systemu obrotu gotówki wpływa Zarządzenie Nr 19/2016 

Prezesa NBP5. Należy uznać za pozytywny wynik badania, że respondenci są zgodni  

w kwestii wskazania aktu prawnego, który w największym stopniu wpływa na 

 
5 Zarządzenie Nr 19/2016 Prezesa NBP w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań 
banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki. 

0 5 10 15 20

Inne regulacje: Dyrektywa UE 561/2006

Inne regulacje: Ustawa o transporcie drogowym

Inne regulacje: Ustawa o ochronie osób i mienia z
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi

Inne regulacje: Ustawa o kierujących pojazdami

Przepisy ubezpieczycieli

Ustawa o komercjalizacji Poczty Polskiej

Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 7 września
2010 r.

Zarządzenie Prezesa NBP z dnia 31 sierpnia 1989 r.

Zarządzenie Nr 19/2016 Prezesa NBP
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funkcjonowanie systemu, jednak poziom standaryzacji procesów logistycznych 

realizowanych przez poszczególne grupy respondentów i jednocześnie opisanych w tym 

zarządzeniu, szczególnie dla grupy LOGów (firm odpowiedzialnych za logistykę obrotu 

gotówkowego), jest na średnim poziomie. 

§ Respondenci nie są zgodni co do długości i struktury ŁDG w Polsce. Wskazywane przez 

nich łańcuchy dostaw były mocno zdywersyfikowane pod względem budowy (niektórzy 

respondenci wskazywali rozbudowane łańcuchy dostaw, które składały się z aż 7 ogniw, 

inni wskazywali krótkie, 2-3 elementowe łańcuchy). Autor uważa, że różnice  

w postrzeganiu formy organizacyjnej ŁDG przez poszczególnych respondentów 

wynikają z: (1) odmiennej perspektywy organizacyjnej poszczególnych ogniw oraz  

(2) różnego umiejscowienia respondentów w łańcuchu dostaw i wynikającej z tego 

różnicy w pełnionych funkcjach/zadaniach w tym łańcuchu. Z odpowiedzi 

respondentów wynika, że nie ma jednego ujednoliconego rozumienia łańcucha dostaw 

gotówki w Polsce. Jest to przestrzeń do dalszej dyskusji akademickiej oraz próby 

ujednolicenia terminologii dotyczącej zarządzania logistyką obrotu gotówkowego. Takie 

ujednolicenie terminologii może ułatwić dalsze prace nad usprawnieniem polskiego 

systemu obrotu gotówkowego. 

§ Na poziomie poszczególnych ogniw (organizacji) występują wystandaryzowane systemy 

informatyczne, które służą do księgowania wartości pieniężnej (46% odpowiedzi).  

Z drugiej strony występuje brak takiego narzędzia (systemu informatycznego)  

z perspektywy całego łańcucha dostaw. Autor jest zdania, że jest to potencjalna 

przestrzeń na usprawnienie funkcjonowania polskiego systemu obrotu gotówki, która 

wpłynęłaby na poprawę przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami, 

poprawę standaryzacji w systemie oraz w dalszej kolejności na poprawę współpracy 

pomiędzy ogniwami.  

§ Biurokracja jest jedną z charakterystyk ŁDG, która w sposób istotny uniemożliwia jego 

kompleksowe usprawnienie. Większość respondentów uważa, że biurokracja w polskim 

systemie obrotu gotówki jest na co najmniej DUŻYM (wysokim) poziomie  

(66% respondentów uważa, że biurokracja jest na DUŻYM lub BARDZO DUŻYM 

poziomie) – zostało to zaprezentowane na rysunku 3. 
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RYSUNEK 3. Czy w Pana/Pani organizacji występuje biurokracja związana z logistyką 

obrotu gotówkowego i przejawia się m.in. częstym wykorzystywaniem papierowych 

nośników informacji? 

 
Źródło: Opracowanie własne (N=30). 

Dodatkowo respondenci uważają, że wysokiemu poziomowi biurokracji można 

przeciwdziałać poprzez: powszechne wdrożenie automatycznych ciągów technologicznych 

(57% odpowiedzi), wprowadzenie jednolitego standardu bankowego dowodu wpłaty  

(z opcją wykorzystania systemu kodów graficznych) (57% odpowiedzi), zwiększenie 

standaryzacji procesów (50% odpowiedzi) oraz stworzenie jednej platformy informatycznej 

dla wszystkich uczestników łańcucha, która będzie służyła do księgowania wartości 

pieniężnej (43% odpowiedzi). Autor uważa, że wysoki poziom biurokracji uniemożliwia 

„wejście” systemu obrotu gotówki na wyższy poziom rozwoju i zaawansowania. Z tego 

powodu poszczególne ogniwa powinny zintensyfikować swoje działania, żeby 

ograniczyć poziom biurokracji na całej długości ŁDG. 

§ W łańcuchu dostaw gotówki w Polsce występuje podmiot, który integruje ten łańcuch: 

zarządza nim, koordynuje i kształtuje go oraz wpływa na jego poszczególne elementy  

(47% odpowiedzi). Między respondentami nie ma jednak zgodności co do postaci 

integratora, w sensie kto ma być integratorem. Respondenci uważają, że integratorem ŁDG 

może być: bank komercyjny, na rzecz którego organizacje typu LOG realizują zadania 

(43% odpowiedzi), bank centralny (14% odpowiedzi), wydzielona ze struktury 

organizacyjnej firmy część ochroniarska (7% odpowiedzi) oraz dostawca technologii  

w automatyzacji procesów gotówkowych (7% odpowiedzi). Autor uważa, że brak 

zgodności co do formy integratora jest zastanawiający, ponieważ jego zdaniem naturalnym 
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17%

53%

13%

Bardzo mała biurokracja Mała biurokracja Średnia biurokracja
Duża biurokracja Bardzo duża biurokracja
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podmiotem integrującym jest bank centralny, który określa zasady organizacji obrotu 

gotówkowego, jest regulatorem systemu oraz pełni funkcję nadrzędną względem 

pozostałych uczestników łańcucha dostaw gotówki. Różnorodność w formach 

integratora jest spowodowana odmienną perspektywą poszczególnych ogniw 

(analogiczna sytuacja miała miejsce podczas określania postaci ŁDG przez 

respondentów).  

§ Z rysunku 4 wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiła średnia poprawa (odpowiada ona 

ocenie 3 na skali Likerta) funkcjonowania polskiego systemu obrotu gotówkowego  

(57% odpowiedzi). 

RYSUNEK 4. Czy w ostatnich 10 latach nastąpiła poprawa funkcjonowania polskiego 

systemu obrotu gotówkowego? (pytanie jednokrotnego wyboru) 

 
Źródło: Opracowanie własne (N=30). 

Z jednej strony nastąpiło zmniejszenie biurokracji i poprawiła się wymiana informacji 

pomiędzy poszczególnymi ogniwami dzięki wprowadzeniu scentralizowanego systemu 

informatycznego. Wzrosła rola konsultacji z innymi uczestnikami rynku przed 

wprowadzeniem zmian przez NBP (regulatora) oraz zaczęły być organizowane cykliczne 

spotkania mające na celu wyjaśnienie proponowanych zmian i wysłuchania opinii 

środowiska na ich temat. Poprawiła się dostępność nowych technologii i nastąpił postęp 

technologiczny (np. GPS w autach do optymalizacji tras konwojów w czasie 

rzeczywistym). Nastąpiło wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT oraz wzrosły inwestycje 

ogniw łańcucha dostaw gotówki w samoobsługowe urządzenia gotówkowe (bankomaty, 

wpłatomaty, recyklery).  
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Z drugiej strony nadal jest zbyt niski poziom automatyzacji procesów (w sortowniach  

i wśród sieciowych klientów korporacyjnych) oraz nadal występuje wysoki poziom 

biurokracji. Dodatkowo autor uważa, że (1) planowane przez rząd zmiany dotyczące 

systematycznego podnoszenia minimalnego wynagrodzenia, (2) rosnące wymagania 

finansowe ze strony pracowników (presja płacowa) oraz (3) duże obciążenie pracowników 

sortowni spowodowane wykonywaniem większości pracy na nocnych zmianach spowoduje 

trudności w pozyskaniu nowych pracowników do pracy związanej z obsługą gotówkową. 

W związku z tym poszczególne ogniwa ŁDG będą zmuszone do wzrostu inwestycji  

w technologię automatyzacji procesów gotówkowych.  

§ W polskim systemie obrotu gotówkowego duża liczba procesów jest wykonywana 

manualnie oraz występuje zbyt mała automatyzacja tych procesów. Te dysfunkcje są 

spowodowane niewystarczającym dofinansowaniem procesów ze strony podmiotów 

zajmujących się profesjonalnie obsługą gotówki, co jest pochodną dużej konkurencji 

cenowej pomiędzy tymi podmiotami. Sposobem eliminacji tych dysfunkcji jest 

zwiększenie standaryzacji procesów w całym ŁDG oraz wdrożenie automatycznych 

ciągów technologicznych. Wiąże się to z poniesieniem dodatkowych nakładów 

inwestycyjnych przez firmy typu LOG oraz z działaniami ze strony regulatora 

(Narodowego Banku Polskiego), który musi stworzyć przejrzyste ramy prawne 

umożliwiające poprawę standaryzacji procesów. 

§ Występowanie wpłat mieszanych (banknoty i bilon w jednym depozycie) jest jedną  

z największych dysfunkcji w polskim systemie obrotu gotówki (57% odp.). Ten problem 

dotyczy całego łańcucha dostaw gotówki, ponieważ: uniemożliwia automatyzację 

procesów, jest pracochłonny i znacząco wydłuża proces przeliczania (wymusza na liczarzu 

ręczne oddzielanie banknotów od monet) oraz przyczynia się do niszczenia banknotów. 

Mieszane wpłaty powodują wzrost kosztów w ogniwach typu LOG (koszty pracochłonnego 

procesu liczenia) oraz w banku centralnym (mieszane depozyty przyspieszają niszczenia 

banknotów, które częściej trzeba transportować do banku centralnego i wycofywać  

z obiegu). Wyeliminowanie wpłat mieszanych (banknoty i monety w oddzielnych 

depozytach) umożliwiłoby zwiększenie automatyzacji procesów w centrach 

gotówkowych firm LOG, byłoby dobrą podstawą do wdrożenia automatycznych 

ciągów technologicznych w całej długości łańcucha dostaw oraz wydłużyłoby 

żywotność banknotów.  
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Podsumowując, uzyskane w badaniu ankietowym odpowiedzi wskazują, że stan systemu 

obrotu gotówkowego w Polsce jest generalnie dobry. Wyniki badania stanowią obraz systemu 

oczami respondentów, czyli samo-oceny, która miejscami – z oczywistych względów – jest 

pozytywna. Pomimo tego, udało się również zidentyfikować szereg dysfunkcji systemu np. 

duży poziom biurokracji, mała automatyzacja procesów, czy występowanie depozytów 

mieszanych (banknot i monety w jednym depozycie). Wyniki badania ankietowego oraz 

płynące z nich wnioski stanową podstawę do konstrukcji modelu zarządzania logistyką obrotu 

gotówkowego. 

5. Model zarządzania logistyką obrotu gotówkowego w Polsce 

Zaprezentowany poniżej model zarządzania logistyką obrotu gotówkowego w Polsce, 

zgodnie z koncepcją 4P logistycznych, uwzględnia: 

1. Banknoty i monety (1P – Products), 

2. Organizacje (podmioty) w łańcuchu dostaw gotówki (2P – Players), 

3. Regulacje, które obowiązują w systemie obrotu gotówki (3P – Policies), 

4. Gotówkowe procesy logistyczne (4P – Processes). 

Model ma formę opisowo-graficzną i uwzględnia odmienne perspektywy poszczególnych 

ogniw ŁDG. Podmioty w łańcuchu dostaw gotówki w sposób istotny różnią się pomiędzy sobą 

na płaszczyźnie organizacyjno-prawnej, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach badania 

ankietowego. Z badania wynika bowiem, że poszczególne ogniwa (organizacje) są 

zróżnicowane pod względem:  

1. poziomu standaryzacji procesów logistycznych realizowanych przez poszczególne 

ogniwa,  

2. sposobu przepływu informacji wewnątrz poszczególnych ogniw,  

3. stopnia wdrożenia systemów informatycznych w organizacjach, 

4. łatwości uzyskania informacji dotyczących obrotu gotówkowego, 

5. poziomu biurokracji w organizacjach.  

System obrotu gotówki jest na tyle specyficzny, że każda zmiana w jego strukturze powoduje 

najczęściej podwójne konsekwencje. (1) Korzyść jednego ogniwa może być niekorzyścią dla 

drugiego ogniwa. Przykładowo, zlikwidowanie wpłat mieszanych jest korzyścią dla ogniw typu 

LOG (zmniejszenie pracochłonności procesu liczenia i jego przyspieszenie; możliwość 

wykorzystania mocy przerobowych na realizację innych procesów) oraz korzyścią dla BC 
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(wydłużenie długości życia banknotów, w szczególności tych o niskich nominałach; redukcja 

kosztów związanych z transportem i niszczeniem banknotów, które nie nadają się do obiegu). 

(2) Natomiast zlikwidowanie wpłat mieszanych jest niekorzyścią dla detalistów, ponieważ  

z ich perspektywy następuje wydłużenie procesu liczenia i wzrost kosztów (trzeba spakować 

banknoty i monety do oddzielnych bezpiecznych kopert; konieczność zaopatrzenia się  

w większą liczbę bezpiecznych kopert). Model zarządzania logistyką obrotu gotówkowego  

w Polsce uwzględnia hipotetyczne podwójne konsekwencje na poszczególnych odcinkach 

ŁDG. Schemat modelu zarządzania logistyką obrotu gotówkowego w Polsce został 

przedstawiony na rysunku 5. 

RYSUNEK 5. Model zarządzania logistyką obrotu gotówkowego w Polsce. 

 
*Bank Centralny występuje w podwójnej roli: regulatora i zarazem uczestnika systemu obrotu gotówki. 
Źródło: Opracowanie własne.  
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W powyższym modelu to bank centralny (Narodowy Bank Polski) zarządza logistyką 

obrotu gotówkowego. NBP jest integratorem łańcucha dostaw gotówki. Bank centralny 

bezpośrednio (ciągła strzałka na rysunku 5) wpływa jedynie na warstwę regulacyjną (Policies 

wg. koncepcji 4P logistycznych) za pomocą zarządzeń Prezesa NBP. Warstwa regulacyjna 

pośrednio (przerywana strzałka na rysunku 5) wpływa na produkt (banknoty i monety – ich 

jakość), gotówkowe procesy logistyczne (ich kształt oraz poziom bezpieczeństwa obrotu) oraz 

interesariuszy (organizacje w łańcuchu dostaw gotówki – ich udział w kosztach systemu obrotu 

gotówkowego). 

Istotnym założeniem modelu jest to, że bank centralny nie może bezpośrednio wpływać na 

gotówkowe procesy logistyczne oraz organizacje w ŁDG. To założenie jest pochodną tego, że 

bank centralny nie ma prawnych możliwości bezpośredniego oddziaływania na podmioty  

z sektora niefinansowego. Wpływ Narodowego Banku Polskiego jest ustawowo zawężony do 

banków. Gotówkowe procesy logistyczne są w większości własnością komercyjnych 

organizacji, które profesjonalnie zajmują się logistyką obrotu gotówkowego – są one firmami  

z sektora niefinansowego. Wyniki badań autora potwierdzają te wnioski. 

Reasumując, zaprezentowany powyżej model ma charakter systemowy – wszelkie zjawiska  

i procesy logistyczne występujące w nim należy postrzegać jako sieć relacji między jego 

elementami (organizacjami), czyli ogniwami łańcucha dostaw gotówki. W celu usprawnienia 

funkcjonowania polskiego systemu obrotu gotówki integrator łańcucha (Narodowy Bank 

Polski) może wykorzystać kluczowe innowacje organizacyjno-techniczne. Z analizy 

przeprowadzonej w rozprawie wynika, że takimi kluczowymi innowacjami są: 

§ Logistyczne rozwiązanie Depozytu Dwustronnego,  

§ Ujednolicony Bankowy Dowód Wpłaty z wykorzystaniem kodów graficznych,  

§ Platforma do handlu wartością pieniężną pomiędzy bankami zgodnie z koncepcją 

Wieży Kontroli, 

§ Eliminacja depozytów mieszanych. 

Zdaniem doktoranta, praktyczne wykorzystanie opracowanego modelu pozwoliłoby 

poprawić poziom przepływu informacji i współpracy, poziom jakości gotówki  

i bezpieczeństwa obrotu oraz poziom standaryzacji procesów. 
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6. Kierunki dalszych badań 

Na zakończenie autor chciałby zaznaczyć, że niniejsza rozprawa jest jedynie wstępem do 

dalszych badań nad zarządzaniem logistyką obrotu gotówkowego w Polsce i na świecie.  

W trakcie prowadzonych prac nad dysertacją autor zauważył, że w literaturze przedmiotu nie 

została dotychczas przeprowadzona rzetelna klasyfikacja modeli zarządzania obrotem gotówki, 

której podstawą byłoby ogólnoświatowe, usystematyzowane badanie analizujące oraz 

porównujące ze sobą systemy obrotu gotówki poszczególnych krajów. Brak takiego badania 

jest prawdopodobnie spowodowany relatywnie niską liczbą naukowców, którzy zajmują się 

problematyką zarządzania obrotem gotówki, oraz dużą pracochłonnością i złożonością takiego 

projektu (trzeba byłoby zbadać systemy obrotu gotówki wielu krajów na świecie).  

Następnym ważnym kierunkiem badań jest analiza wpływu opracowanego modelu, 

uwzględniającego owe cztery innowacje organizacyjno-techniczne, na koszty funkcjonowania 

systemu obrotu gotówki w Polsce. 

Innym interesującym kierunkiem badawczym jest replikacja badania w centrum obsługi 

gotówki, podczas którego autor ponownie przeszedłby przez wszystkie stanowiska operacyjne 

w centrum i opracowałby nowe studium przypadku. W takim wypadku możliwa byłaby analiza 

porównawcza dwóch studiów (starego i nowego), co pozwoliłoby na wnikliwy przegląd zmian 

organizacyjnych w centrum z perspektywy czasu. 

7. Spis treści rozprawy 

WSTĘP 

ROZDZIAŁ I – System obrotu gotówki w Polsce 

1.1. Gotówka jako forma pieniądza 

1.2. Obrót gotówkowy we współczesnej gospodarce 

1.2.1.     System płatniczy a system obrotu gotówkowego 

1.2.2.     Gotówka jako rezerwa płynności 

1.2.3.     Pieniądz gotówkowy a kryptowaluty 

1.3. Polski system obrotu gotówki 

1.4. Uczestnicy polskiego systemu obrotu gotówki 
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1.5. Koszty gotówki 

ROZDZIAŁ II – Logistyka w obrocie gotówkowym 

2.1 Istota logistyki 

2.1.1.     Definicja, koncepcje i funkcje logistyki 

2.1.2.     Zarządzanie logistyką 

2.1.3.     Logistyka zwrotna 

2.2 Łańcuch dostaw w systemie obrotu gotówki 

2.3 Koncepcja logistycznych 4P 
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2.3.4.     Procesy zachodzące w systemie obrotu gotówki (4P – Processes)  
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3.1. Zarządzanie procesami obsługi obrotu gotówkowego 

3.2. Modele zarządzania obrotem gotówki 

3.2.1.     Model łańcucha dostaw wartości pieniężnej typu zamkniętej pętli 

3.2.2.     Hurtowy oraz detaliczny poziom w modelach obrotu gotówki 

3.3. Wykorzystanie modeli zarządzania obrotem gotówki w wybranych krajach 

3.3.1.     Model obrotu gotówki w Niemczech 
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ROZDZIAŁ V – Wyniki studium przypadku 
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