
Cash pooling jest metodą optymali
zacji wykorzystania pieniędzy będą
cych w dyspozycji firmy lub grupy 

firm. Jest on sposobem eliminacji koniecz
ności płacenia przez firmy części odsetek, 
przy równoczesnym wykorzystaniu wol
nych środków na różnych rachunkach ban
kowych własnych lub należących do innych 
jednostek powiązanych w określony sposób, 
np. w ramach holdingu. Metoda ta pozwala 
na kalkulowanie odsetek w oparciu o zbilan
sowane saldo środków na wielu różnych 
rachunkach bankowych. Suma ujemnych 
i dodatnich stanów wszystkich rachunków 
pomocniczych stanowi stan rachunku głów
nego i jest podstawą naliczania kosztów lub 
przychodów odsetkowych.

W ramach grupy kapitałowej należące 
do niej jednostki mają zazwyczaj różną 
sytuację finansową i różny jest też stan 
środków na ich rachunkach. Często też 
w przedsiębiorstwie korzysta się z więcej 
niż jednego rachunku bankowego, co jest 
wynikiem dywersyfikacji działalności lub 
rozproszenia terytorialnego oddziałów. 
Na części z tych rachunków występują 
wolne środki, inne natomiast służą ewi
dencji wykorzystywanego w różnych 
dostępnych formach kredytu bankowego 
(limit w rachunku bieżącym, linia kredyto
wa). Zawsze pomiędzy oprocentowaniem 
wolnych środków na rachunku bieżącym 
lub nawet lokat i kredytów jest różnica  
marża banku pozwalająca pokryć: koszty 
obsługi, ryzyko bankowe, koszty rezerw 
obowiązkowych oraz w dużej części będą
ca wynagrodzeniem banku za pośred
niczenie i organizowanie transakcji na 
międzybankowym rynku finansowym. 
Zastosowanie cash poolingu pozwala 
na znaczne zmniejszenie całkowitej war
tości marży oraz innych opłat i prowizji, 
ponieważ zachodzące przy tym operacje 
zamykają się zazwyczaj w ramach jedne
go banku, a ryzyko kredytowe równowa

żone jest równoczesnym pokryciem depo
zytowym.
Optymalizacja wykorzystania środków będą
cych do dyspozycji przedsiębiorstwa lub hol
dingu na kilku rachunkach przy zastosowaniu 
cash poolingu może potencjalnie występować 
w dwóch podstawowych formach.
● Kompensowanie odsetek (interest 
pooling, netting), polegające na kalkulowa
niu odsetek na podstawie zbilansowanego 
salda zadłużenia oraz wolnych środków 
pieniężnych na wyznaczonych rachunkach, 
bez konieczności dokonywania fizycznych 
transferów pomiędzy nimi. Naliczone 
odsetki nie są w tym przypadku oparte na 
saldach poszczególnych rachunków, ale na 
sumie sald dodatnich i ujemnych. Stany 
środków na poszczególnych rachunkach 
pozostają, pomimo skumulowania dla celu 
naliczania odsetek, bez zmian.
● Koncentracja środków na rachunku pod
stawowym (zero balancing), która wiąże 
się z koniecznością dokonywania rzeczy
wistych transferów środków z rachunków 
pomocniczych na rachunek główny. Trans
fery te następują automatycznie na koniec 
każdego dnia, po każdej transakcji lub też 
po przekroczeniu określonego limitu zadłu

żenia lub też wyznaczonej sumy środków 
na biorących udział w koncentracji rachun
kach. Saldo rachunku głównego stanowi 
podstawę naliczania odsetek.
Obie metody mają zalety, jak również i wady, 
które należy uwzględnić przy podejmowaniu 
decyzji oraz wyborze formy kompensacji. Zda
rzają się przypadki, w których automatyczny 
transfer środków uniemożliwia np. rozliczenie 
i identyfikację źródła przychodów. W obu jed
nak przypadkach występują problemy ze stwo
rzeniem bezpiecznego i spójnego systemu 
rozliczania odsetek, organizacji przepływu 
środków oraz kalkulacji kosztów operacji. 

Potencjalnie zastosowanie cash poolingu 
w rozbudowanych organizacjach gospo
darczych jest bardzo szerokie. Możliwe 
jest tworzenie różnego rodzaju kombi
nacji bilansowania rachunków przedsię
biorstw, szczególnie działających na róż
nych rynkach, w wielu krajach np.: cash 
pooling na rachunkach prowadzonych 
w jednej walucie; bilansowanie rachun
ków prowadzonych w różnych krajach, 
w różnych walutach przy zastosowa
niu kursów krzyżowych; prowadzenie 
rachunków zbiorczych dla oddziałów w 
poszczególnych krajach; bilansowanie 
na jednym rachunku stanów rachun
ków prowadzonych w różnych walutach 
w ramach jednego kraju (np. rachunek 
bieżący w złotych, rachunki pomocni
cze dla wpływów z eksportu w euro i 
USD); scentralizowane bilansowanie 
wpływów w poszczególnych walutach 
na rachunkach zbiorczych wyodrębnio
nych dla każdej z walut; zastosowanie 
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subpoolingu, polegającego na tworzeniu grup rachunków, 
które są bilansowane wieloszczeblowo (np. w ramach kraju, 
przedmiotu działania itp.).

Cash pooling pozwala przedsiębiorstwom nie tylko na uzyskanie 
optymalnego wyniku na operacjach finansowych, ale pomaga 
również w zarządzaniu finansami, raportowaniu i planowaniu. 
Przy jego zastosowaniu można np.: grupować centralnie i plano
wać wpływy zależnie od lokalizacji, typu działalności itp., negocjo
wać i ustalać limity i warunki kredytowania wspólnie dla wszyst
kich przedsiębiorstw (oddziałów), ograniczyć koszty transakcyjne 
i koszty zarządzania finansami, koncentrując je w jednym miejscu 
i na jednym poziomie w strukturze organizacyjnej itp.
Pomimo zmniejszenia nominalnego przychodu z marży stosowanie 
i oferowanie produktów bankowych, których konstrukcja oparta 
jest na cash poolingu, wydaje się mieć wiele zalet również z punktu 
widzenia banku. Do najważniejszych z nich należą przede wszyst
kim: ograniczenie ryzyka związanego z kredytowaniem (salda 
ujemne pokrywane są środkami zgromadzonymi na innych rachun
kach), kontrola znacznej części obrotów na rachunkach klienta, któ
ry chcąc optymalizować efekt poolingu koncentruje podstawowe 
operacje bankowe (bieżące wpływy i płatności) w jego ramach (na 
rachunkach biorących udział w nettingu bądź koncentracji), ogra
niczenie wypływu czasowych nadwyżek środków będących w dys
pozycji klienta do innych banków, a także większa siła przetargowa 
przy oferowaniu innych usług bankowych.
Dla banku zatem organizacja cash poolingu, pomimo general
nie niższych niż w przypadku usług klasycznych prowizji i marż, 
może w efekcie oznaczać zwiększenie obrotów, obniżenie ryzy
ka, a dzięki temu również zwiększenie przychodów.
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa bardzo ważny jest, przy stoso
waniu wszelkich nowoczesnych usług bankowych, szybki, szeroki 
i łatwy dostęp do informacji. Najczęściej rolę tę obecnie spełniają 
oferowane przez poszczególne banki systemy bankowości elek
tronicznej (home banking). Systemy te umożliwiają, zależnie od 
zakresu ich funkcjonalności, komunikację oraz potencjalnie ciągły 
przepływ informacji i dyspozycji pomiędzy bankiem a przedsię
biorstwem. Pozwalają użytkownikowi na dostęp do określonych 
danych bezpośrednio w systemie danego banku lub specjalnie z 
niego wyodrębnionych i pobranych w odpowiednim formacie.
Komunikacja pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem odbywa 
się zazwyczaj za pomocą linii telekomunikacyjnych, a przesyłane 
dane są odpowiednio kodowane. Coraz częściej programy w zakre
sie obsługi i komunikacji funkcjonują przy wykorzystaniu łącz i 
funkcjonalności Internetu. Z punktu widzenia dostępu do informa
cji systemy można podzielić na działające w trybie: on line  prze
pływ informacji i aktualizacja baz odbywa się w sposób ciągły i off 
line  informacje są przygotowywane, przesyłane oraz pobierane 
okresowo, w związku z czym aktualizacja informacji w zależności 
od określenia ich zakresu następuje po każdorazowej transmisji. 
W praktyce komunikacja odbywa się 13 razy dziennie (czasami 
częściej  zależnie od doraźnych potrzeb przedsiębiorstwa).
Dla przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw stosujących cash 
pooling odpowiednio dopasowana funkcjonalność systemu banko
wości elektronicznej ma bardzo duże znaczenie. System spełnia w 
przypadku tej, podobnie jak i w przypadku innych nowoczesnych 
usług bankowych trzy podstawowe typy funcji: operacyjnotrans
akcyjne, operacyjnoinformacyjne, kontrolnozarządcze.
● Funkcjonalność operacyjnotransakcyjna obejmuje grupę dzia
łań wykonywanych za pośrednictwem danego systemu banko
wości elektronicznej, które skutkują rzeczywistymi zmianami 
stanu danego rachunku. Do tej grupy należą przede wszystkim: 

tworzenie, akceptacja i przesyłanie przelewów bankowych, dys
pozycje lokat, ciągnienia lub spłaty kredytu, transfery pomiędzy 
rachunkami itp. 
● Funkcje operacyjnoinformacyjne to szeroka gama możliwości 
systemu w zakresie dostarczania oraz prezentacji informacji o 
rachunkach bankowych danej jednostki. Obejmują one zarówno 
umożliwienie wglądu w stan i operacje na rachunku, ich historię, 
ale także pozwalają na przygotowanie danych w takiej formie, 
aby możliwe było ich automatyczne transferowanie do systemu 
finansowoksięgowego przedsiębiorstwa. Banki stosują różne roz
wiązania w tym zakresie, niektóre z nich umożliwiają klientowi 
samodzielne tworzenie plików w pożądanym formacie, inne zaś 
generują takie pliki bezpośrednio z własnego systemu księgowe
go przesyłają je klientowi lub umożliwiają mu ich pobranie za 
pośrednictwem home bankingu w celu zaksięgowania. 
● Funkcje kontrolnozarządcze to w najkrótszym ujęciu wszystkie 
możliwości raportowanie w danym systemie. Tworzone raporty 
umożliwiają kontrolę wszelkich operacji, danych, uprawnień itp. 
Obejmują one również aktywności wykonywane w ramach funk
cji informacyjnych, o ile służą one kontroli poszczególnych opera
cji i sald, a nie tylko ewidencji wyciągu bankowego. W tym obsza
rze oferowane przez banki systemy znacznie różnią się między 
sobą. Różnice dotyczą zarówno czasowego przedziału, w jakim 
możliwe jest odtwarzanie informacji, ale także zakresu i formy 
prezentacji danych, które można z systemu wygenerować.

Oferowane przez banki w Polsce usługi, których konstrukcja 
oparta jest na cash poolingu polegają na dokonywaniu automa
tycznych przesunięć środków i naliczeń odsetek, zatem z punktu 
widzenia klienta funkcje transakcyjne nie mają w tym przypad
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ku szerszego zastosowania. Wyjątek sta
nowi cash pooling sterowany, polegający 
na dokonywaniu za pomocą dyspozycji 
przelewu przesunięć środków pomiędzy 
określonymi rachunkami przez upoważ
nioną do tego osobę, tzw. pooling mana
gera. Osoba ta jest inicjatorem transfe
rów, co w praktyce oznacza, że decyduje 
o ich wysokości oraz częstotliwości.
Duże znaczenie dla przedsiębiorstw sto
sujących cash pooling ma prezentacja 
operacji z nim związanych w poszcze
gólnych pozycjach wyciągu bankowe
go. System bankowości elektronicznej 
powinien umożliwiać bieżącą identy
fikację nie tylko przesunięć środków 
będących wynikiem koncentracji, ale 
także wszelkich innych pochodnych 
stosowania cash poolingu, czyli uznań i 
obciążeń, jak np. odsetki, prowizje, opła
ty itp. W większości systemów home 
banking największy problem stanowi 
czytelne oznaczenie tytułu i charak
teru wszelkich operacji inicjowanych 
przez banki. Transfer danych opiera się 
na systemie kodów  oznaczeń poszcze
gólnych operacji, które zawierają róż
ne informacje najczęściej dla klienta 
nierozpoznawalne. Podobne trudności 
występują w przypadku automatyczne
go księgowania wyciągu. W takim razie 
niezbędne jest zidentyfikowanie kodów 
poszczególnych, potencjalnych operacji 
(ruchów na rachunku) związanych z 
poolingiem, a następnie opracowanie 
dla nich i skonfigurowanie w systemie 
finansowoksięgowym jednostki odpo
wiednich modeli księgowań. 

Najistotniejszą z punktu widzenia pod
miotów stosujących cash pooling grupą 
funkcjonalności systemu bankowości elek
tronicznej są funkcje kontrolnozarządcze. 
Obejmują one wszelkie raporty, których 
wygenerowanie umożliwia dostęp do 
informacji, prowadzenie analiz, kontrolę 
prawidłowości rachunkowej operacji, ich 
grupowanie itp. Do raportów szczególnie 

przydatnych w monitorowaniu i analizie 
wszelkich przepływów i opłacalności 
poolingu można zaliczyć: zestawienie 
sald rachunków biorących udział w kon
centracji lub nettingu za określony okres 
czasu, zestawienie wpływów i wypływów 
odsetek dotyczących sald, dokładny czas 
rozliczeń poolingowych, zestawienie sald 
depozytów dla celów naliczenia kosztów 
rezerwy obowiązkowej, okresowy raport 
opłat i prowizji z tytułu cash poolingu itp., 
transfer raportów lub ich części do syste
mów elektronicznych (arkusz kalkulacyj
ny, plik tekstowy, baza danych itp.) umoż
liwiających ich dalsze opracowywanie i 
prezentację danych w pożądanej formie.
Niezależnie od kalkulacji poprzedzających 
zastosowanie poolingu, a także jego for
my, raporty pozwalają na bieżące analizo
wanie jego efektywności. W najprostszym 
ujęciu analiza taka polega na zestawieniu i 
porównaniu różnicy całkowitych kosztów 
i przychodów związanych z poolingiem z 
różnicą potencjalnych przychodów i kosz
tów, które wystąpiłyby, gdyby usługi tej nie 
zastosowano (czyli od depozytów i kredy
tów w tej samej wysokości). Raporty i ana
lizy są nie tylko efektywnym narzędziem 
kontroli, ale też stanowią podstawę podej
mowania przez klienta decyzji dotyczą
cych zarówno badanej usługi, jak i innych 
obszarów współpracy z bankiem.
Cash pooling w najbardziej ogólnym uję
ciu jest metodą zarządzania gotówką w 
warunkach zadłużenia. Pośrednictwo 
banku nie jest teoretycznie w jej zastoso
waniu niezbędne. Jednak fakt, że metoda 
ta może być stosowana na szeroką skalę 
jedynie przez większe podmioty oraz że 
w przypadku działalności gospodarczej 
rozliczeń dokonuje się bezgotówkowo 
za pośrednictwem banku, kwalifikuje 
cash pooling jako usługę bankową. Z 
punktu widzenia prawa bilansowego 
oraz podatkowego może on być stosowa
ny w ramach jednego przedsiębiorstwa 
praktycznie bez ograniczeń. Jednak jego 
zastosowanie w grupie przedsiębiorstw 
(np. w ramach holdingu) rodzi wątpliwo
ści co do charakteru oraz skutków trans

akcji pomiędzy odrębnymi podmiotami 
(np. zaniżanie, przerzucanie dochodów, 
transfer kosztów, rodzaj czynności praw
nej itp.). W związku z tym najczęstsze 
zastosowanie w grupach kapitałowych 
znalazł cash pooling w formie koncentra
cji depozytowokredytowej. Polega on na 
pośredniczeniu przez bank w pokrywa
niu na koniec dnia niedoboru środków 
na części rachunków nadwyżką gotówki 
z innych rachunków. Przychody i koszty 
kalkulowane są na podobnym rynkowym 
poziomie po minimalizacji lub wyelimi
nowaniu jakiegokolwiek zysku (marży) 
banku. Bank pobiera ustaloną umownie 
prowizję, otrzymuje zwrot ewentualnych 
kosztów, otrzymuje i wypłaca odsetki. Z 
punktu widzenia podatkowego taka kon
strukcja jest bezpieczna, ponieważ we 
wszystkich operacjach jedną ze stron jest 
bank i nie ma bezpośrednich transakcji 
pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Im więcej jest rachunków biorących udział 
w cash poolingu, tym bardziej skompliko
wana jest jego organizacja i kontrola. Bez 
systemów bankowości elektronicznej 
trudne byłoby monitorowanie przepły
wów pomiędzy rachunkami, a także kon
trola efektów poolingu oraz zarządzanie 
płynnością finansową. Praktycznie każdy 
system home banking umożliwia wgląd 
w rachunek podstawowy, pomocnicze i 
subkonta danego podmiotu. Nieco gorzej 
jest z możliwością identyfikacji operacji 
poolingowych i ich wyodrębnieniem dla 
celów analizy. Znacznie trudniejsza nato
miast sytuacja jest w przypadku rachun
ków kilku odrębnych przedsiębiorstw, np. 
w ramach grupy kapitałowej. Podstawowy 
warunek to koncentracja rachunków w 
ramach jednego banku. Zatem wszystkie 
jednostki obsługiwane muszą być przez 
ten sam bank  gromadzić w nim wolne 
środki, a także zaciągać kredyt. Drugim 
natomiast, równie ważnym warunkiem 
jest możliwość koncentracji zarządzania 
płynnością i kontroli przepływów. Ozna
cza to, że system bankowej obsługi elek
tronicznej powinien umożliwiać wgląd w 
operacje na rachunkach różnych przedsię
biorstw oraz generowanie odpowiednich 
raportów z jednego stanowiska obsługi.
Szeroka funkcjonalność oraz elastycz
ność systemów bankowości elektro
nicznej warunkuje rozwój wszelkich 
nowoczesnych usług bankowych. Doty
czy to przede wszystkim bankowości 
transakcyjnej, ale także odgrywa 
dużą rolę w całości relacji i współpra
cy pomiędzy bankiem a przedsiębior
stwem (grupą kapitałową). ■
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Bank System Dost´p do danych Transmisja/∏àcza
PKO BP Net. Bank 2.1 off line telefon
Pekao SA Beta (Multicash) off line telefon
Bank Handlowy  CitiDirect on line Internet
BPH PBK  Multicash off line telefon
BRE Bank  BRESOK off line 
 interBRESOK off line telefon/Internet 
Millennium ESOBIG off line telefon/Internet 
BZ WBK Minibank 24 off line Internet
ING Bank Âlàski  Multicash off line telefon

êród∏o: opracowanie w∏asne

Systemy home banking stosowane przez niektóre banki

Cash pooling - zarzàdzanie

Jeden bank, wiele transakcji




