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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. 
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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; 

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. 
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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 

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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Cele naukowe rozprawy są następujące: 

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. 

*** 

W rozprawie zweryfikowane zostaną następujące 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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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 były 

pomocne przy konstrukcji kwestionariusza ankietowego, który był głównym narzędziem 

badawczym w drugim etapie badań empirycznych, oraz przy konstruowaniu modelu 

zarządzania ŁDG. Drugi etap polegał na przeprowadzeniu badania ankietowego wśród 

uczestników polskiego systemu obrotu gotówki. 

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. 
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Rozdział I składa się z czterech podrozdziałów. W pierwszym z nich zaprezentowano gotówkę 

jako formę pieniądza – przedstawiono definicję pieniądza gotówkowego oraz przeanalizowano 

funkcje pieniądza jako takiego. W drugim podrozdziale przedstawiono obrót gotówkowy we 

współczesnej gospodarce ze szczególnym zwróceniem uwagi na: (1) porównanie gotówki  

w obiegu w Polsce w ujęciu ilościowym i wartościowym, (2) relację wartości gotówki w obiegu 

do PKB oraz (3) udział gotówki w agregacie pieniężnym rzędu pierwszego (M1). Następnie 

określono miejsce obrotu gotówkowego w systemie płatniczym, przeanalizowano gotówkę 

jako rezerwę płynności oraz porównano pieniądz gotówkowy do kryptowalut. W trzecim 

podrozdziale autor rozprawy podjął próbę analizy polskiego systemu obrotu gotówkowego, 

natomiast w czwartym skoncentrował się na uczestnikach tego systemu. W ostatnim 

podrozdziale przeanalizowano koszty gotówki – przedstawiono strukturę kosztów w systemie 

obrotu gotówki, ich rodzaje oraz roczne koszty obsługi gotówki w Unii Europejskiej. 

Rozdział II składa się z trzech podrozdziałów. W pierwszym podrozdziale dokonano przeglądu 

pojęć związanych z logistyką (przedstawiono definicje, koncepcje i funkcje logistyki). 

Następnie przeanalizowano zarządzanie logistyką oraz koncepcję logistyki zwrotnej. W drugim 

podrozdziale dokonano przeglądu literatury związanej z koncepcją łańcucha dostaw – 

przedstawiono podstawowe charakterystyki i konfiguracje łańcucha dostaw oraz wprowadzono 

pojęcie łańcucha dostaw gotówki (ŁDG). W ostatnim podrozdziale dokonano dekompozycji 

systemu obrotu gotówki na cztery części: produkt, interesariusze, procesy oraz regulacje, 

zgodnie z koncepcją 4P logistycznych (products, players, policies, processes). Autor rozprawy 

podjął próbę udowodnienia, że gotówka jest specyficznym rodzajem produktu w logistycznym 

łańcuchu dostaw. Następnie przeanalizował interesariuszy, którzy są zaangażowani w system 

obrotu gotówki, procesy jakie zachodzą w łańcuchu dostaw gotówki oraz regulacje, które 

kształtują cały system. 

Rozdział III składa się z czterech podrozdziałów. W pierwszym podrozdziale przedstawiono 

zarządzanie procesami obsługi obrotu gotówkowego (definicje, funkcje, zadania). W drugim 

podrozdziale zaprezentowano różne klasyfikacje modeli zarządzania obrotem gotówki  

w gospodarce narodowej. Następnie dokonano przeglądu mocnych i słabych stron 

poszczególnych modeli obrotu gotówki. W tym podrozdziale przeanalizowano również łańcuch 

dostaw wartości pieniężnej typu zamkniętej pętli oraz dokonano porównania hurtowego  

i detalicznego poziomu w modelach obrotu gotówki. W trzecim podrozdziale zaprezentowano 

wykorzystanie modeli zarządzania obrotem gotówki w kilku krajach wybranych do analizy ze 
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względu na ich rodzaj i charakter. W czwartym podrozdziale przeanalizowano światowe trendy 

kształtujące zarządzanie logistyką obrotu gotówkowego. 

Rozdział IV składa się z trzech podrozdziałów. W pierwszym z nich została zaprezentowana 

metodyka badań empirycznych, które składały się ze studium przypadku (etap 1) oraz badania 

ankietowego (etap 2). W drugim podrozdziale zaprezentowano krótko 1 etap badań 

empirycznych. Opisano przebieg badania w centrum obsługi gotówki (tzw. COGu) wybranej 

firmy zajmującej się logistyką obrotu gotówkowego. Zaprezentowano również metody 

badawcze, które użyto w tym etapie badań. W trzecim podrozdziale zaprezentowano krótko  

2 etap badań empirycznych – badanie ankietowe wśród uczestników polskiego systemu obrotu 

gotówki. Przedstawiono: (1) grupy potencjalnych respondentów, do których został rozesłany 

kwestionariusz ankietowy, (2) podetapy, z których składał się 2 etap badań wraz z głównymi 

zadaniami realizowanymi podczas ich trwania oraz (3) problemy i trudności, które napotkał 

autor rozprawy podczas realizacji poszczególnych podetapów badania ankietowego. 

Rozdział V składa się z dwóch podrozdziałów. W pierwszym podrozdziale zaprezentowano 

ogólny sposób funkcjonowania centrum obsługi gotówki (COG) oraz pokazano podstawowe 

operacje, jakie przeprowadza się w centrum. Następnie przeanalizowano sposób 

funkcjonowania oraz wykonywane procesy na poszczególnych stanowiskach operacyjnych  

w COGu: (1) przyjmowanie wartości pieniężnej, (2) liczarz, (3) biloniarz, (4) obsługa 

bankomatów i wpłatomatów oraz (5) skarbnik. W drugim podrozdziale zaprezentowano 

wnioski ogólne ze studium przypadku. 

Rozdział VI składa się z czterech podrozdziałów. W pierwszym zostały zaprezentowane 

zbiorcze wyniki badania ankietowego wśród uczestników polskiego systemu obrotu 

gotówkowego. W drugim nastąpiło porównanie wyników badania ankietowego z perspektywy 

trzech grup respondentów: firm zajmujących się logistyką obrotu gotówkowego, banków oraz 

detalistów. W oparciu o porównanie odpowiedzi respondentów z poszczególnych grup 

wyciągnięto wnioski merytoryczne i metodyczne. Czwarta grupa (dostawcy technologii) 

została omówiona osobno w trzecim podrozdziale, ponieważ nie posiadają oni w swojej 

strukturze organizacyjnej procesów logistycznych, lecz dostarczają technologię do ich obsługi. 

W ostatnim podrozdziale zaprezentowano wnioski ogólne z badania ankietowego, które opisują 

stan polskiego systemu obrotu gotówki na dzień dzisiejszy, propozycje na przyszłość oraz 

wnioski dotyczące modelu zarządzania logistyką obrotu gotówkowego w Polsce. 
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Rozdział VII składa się z trzech podrozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono autorski 

model zarządzania logistyką obrotu gotówkowego w Polsce. W drugim podrozdziale 

przeanalizowano potencjalne efekty wykorzystania kluczowych innowacji organizacyjno-

technicznych w polskim systemie obrotu gotówki. Dobór kluczowych innowacji został 

dokonany w oparciu o przegląd teorii dotyczącej obrotu gotówkowego, wnioski płynące ze 

studium przypadku organizacji zajmującej się logistyką obrotu gotówkowego w Polsce oraz 

wyniki badania ankietowego wśród uczestników polskiego systemu obrotu gotówki. W trzecim 

podrozdziale dokonano podsumowania przeprowadzonej wcześniej analizy. 
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Niniejszą rozprawę można podzielić na trzy części.  

Pierwsze trzy rozdziały mają charakter teoretyczny. W pierwszym rozdziale autor rozprawy 

doszedł do konkluzji, że polski system obrotu gotówki ma charakter sieciowy. Sieciowy 

charakter systemu wymaga od zarządzających nim podmiotów uwzględnienia szerokiej, 

systemowej perspektywy zarządczej. W związku z tym, podczas konstrukcji modelu 

zarządzania logistyką obrotu gotówkowego, uwzględniono szeroką perspektywę zarządczą, 

która polega na objęciu analizą wielu interesariuszy oraz uwzględnieniu relacji zachodzących 

pomiędzy nimi. 

W drugim rozdziale autor przedstawił łańcuch dostaw gotówki jako specyficzną odmianę 

łańcucha dostaw na rynku towarowym, którego struktura w największej mierze kształtowana 

jest przez integratora łańcucha (najczęściej jest to bank centralny danego kraju). Koncepcja 

łańcucha dostaw w systemie obrotu gotówki została wykorzystana podczas konstrukcji modelu 

zarządzania logistyką obrotu gotówkowego. W rozdziale została również przedstawiona 

koncepcja 4P logistycznych (products, players, policies, processes), dzięki której można 

dokonać dekompozycji systemu obrotu gotówki na cztery części. Rajamani wraz ze 

współpracownikami (2006) wykorzystał w swoich badaniach koncepcję 4P logistycznych do 

analizy łańcucha dostaw gotówki w USA. Autor rozprawy wykorzystał koncepcję do 

zarządzania logistyką obrotu gotówkowego w Polsce. 

W trzecim rozdziale zostały zaprezentowane m.in. odmiany systemu depozytowego kupna-

sprzedaży wartości pieniężnej, które służą bankowi centralnemu do zarządzania krajowym 

obrotem gotówkowym. Logistyczne rozwiązanie depozytu dwustronnego jest rozwinięciem 

systemu depozytowego kupna-sprzedaży wartości pieniężnej i może przyczynić się do poprawy 

poziomu jakości gotówki w obiegu oraz poprawy dostępności gotówki na poziomie hurtowym. 

W związku z tym, autor rozprawy postanowił zaliczyć to rozwiązanie do kluczowych innowacji 

organizacyjno-technicznych, które mogą potencjalnie poprawić funkcjonowanie polskiego 

systemu obrotu gotówki. 

Rozdziały cztery, pięć i sześć mają charakter empiryczny. W rozdziale czwartym została 

zaprezentowana metodyka badań empirycznych, które składały się ze studium przypadku firmy 

profesjonalnie zajmującej się logistyką obrotu gotówkowego w Polsce (etap 1) oraz badania 

ankietowego wśród uczestników polskiego systemu obrotu gotówkowego (etap 2). 
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W oparciu o rekomendacje i analizę przeprowadzoną w rozdziale piątym autor rozprawy 

zidentyfikował trzy kolejne kluczowe innowacje organizacyjno-techniczne, które pozwalają 

usprawnić system obrotu gotówki w Polsce: (1) ujednolicenie Bankowego Dowodu Wpłaty  

z wykorzystaniem systemu kodów graficznych (kreskowych lub mozaikowych), (2) stworzenie 

platformy do handlu wartością pieniężną pomiędzy bankami wykorzystując logistyczną 

koncepcję Wieży Kontroli oraz (3) eliminację depozytów mieszanych (banknoty i bilon  

w oddzielnych depozytach). 

W rozdziale szóstym zostały przedstawione i przeanalizowane odpowiedzi respondentów 

uzyskane w badaniu ankietowym. Wskazują one, 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 nadmiernie pozytywna. 

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

biurokracji, mała automatyzacja procesów, czy występowanie depozytów mieszanych. Wyniki 

badania ankietowego oraz płynące z nich wnioski stanową podstawę do konstrukcji modelu 

zarządzania logistyką obrotu gotówkowego. 

Ostatni, siódmy rozdział łączy w sobie studia literaturowe z części teoretycznej oraz 

wyniki autorskich badań z części empirycznej rozprawy.  

Opracowany model ma formę opisowo-graficzną, wykorzystuje osadzoną w literaturze 

przedmiotu koncepcję 4P logistycznych oraz uwzględnia odmienne perspektywy 

poszczególnych ogniw łańcucha dostaw gotówki. W skonstruowanym modelu to bank 

centralny (Narodowy Bank Polski) zarządza logistyką obrotu gotówkowego i jest integratorem 

łańcucha dostaw gotówki. Bank centralny bezpośrednio wpływa jedynie na warstwę 

regulacyjną (Policies wg. koncepcji 4P logistycznych) za pomocą Zarządzeń Prezesa NBP. 

Warstwa regulacyjna pośrednio wpływa na produkt (Product), procesy logistyczne (Processes) 

oraz interesariuszy (Players).  
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Następnie autor podjął próbę weryfikacji głównej hipotezy badawczej rozprawy (o charakterze 

normatywnym), która brzmi:  

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: poziom 

przepływu informacji i współpracy, poziom jakości gotówki i bezpieczeństwa obrotu oraz 

poziom standaryzacji procesów.  

Z analizy przeprowadzonej w rozprawie wynika, że tymi kluczowymi innowacjami 

organizacyjno-technicznymi 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. 

W celu weryfikacji hipotezy badawczej autor przeanalizował potencjalne efekty wykorzystania 

kluczowych innowacji organizacyjno-technicznych w polskim systemie obrotu gotówki. 

Analiza została dokonana w oparciu o przegląd teorii dotyczącej obrotu gotówkowego, wnioski 

płynące ze studium przypadku organizacji zajmującej się logistyką obrotu gotówkowego  

w Polsce oraz wyniki badania ankietowego wśród uczestników polskiego systemu obrotu 

gotówki. 

Zdaniem doktoranta, każdorazowe wykorzystanie opracowanego modelu pozwoliłoby 

poprawić poziom przepływu informacji i współpracy, poziom jakości gotówki  

i bezpieczeństwa obrotu oraz poziom standaryzacji procesów. 

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 
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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. 
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