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wStęP

Oddawany do rąk czytelników zeszyt naukowy zatytułowany Strategie 
zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami MikrOFirMA 2010 zawiera 
prace dotyczące problematyki tworzenia, rozwoju, kierowania oraz zarządzania 
i współpracy w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw. 

Opracowania zawarte w niniejszej książce dotyczą zarówno problemów me-
todycznych, jak i badawczych. spojrzenie to obejmuje doświadczenie, badania 
i postulaty kierowane pod adresem mikro i małych przedsiębiorstw oraz instytu-
cji związanych z tym sektorem. Publikacja ta stanowi próbę podsumowania wy-
ników badań przeprowadzonych w wybranych ośrodkach naukowych w Polsce 
i za granicą (w niemczech i na Ukrainie) zajmujących się problemami dotyczą-
cymi sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

tekst opracowania podzielony został na trzy bloki tematyczne:
• strategie tworzenia i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw na rynku krajo-

wym oraz międzynarodowym
• zarządzanie ryzykiem w mikro i małych przedsiębiorstwach
• współpraca transgraniczna mikro i małych przedsiębiorstw.

Autorzy zdają sobie sprawę, że ograniczona objętość książki pozwoliła jedy-
nie na zasygnalizowanie tylko skromnej części problemów, już w swej istocie tak 
różnych. Biorąc, bowiem pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia mikro i małej 
przedsiębiorczości oraz dalsze perspektywy jej rozwoju, stanowi ona praktycz-
nie jedyną szansę zwiększenia zatrudnienia, eksportu oraz skutecznego kon-
kurowania polskiej gospodarki na rynku europejskim, a w obliczu globalizacji 
także na rynkach światowych. Pozostaje jednak sądzić, że niniejsza publikacja 
stanie się inspiracją do dalszych badań nad naturą i specyfiką mikro i małych 
przedsiębiorstw.

Podziękowania za wsparcie przy wydaniu niniejszej książki składamy Pol-
skiej Fundacji Przedsiębiorczości, Urzędowi Marszałkowskiemu wojewódz-
twa zachodniopomorskiego oraz Jego Magnificencji rektorowi Uniwersytetu 
szczecińskiego. 

Prof. zw. dr hab. aurelia bielawska

Prof. dr hab. andrzej Szopa
szczecin, luty 2010
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SŁAWOMIR ANTKIEWICZ
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

nowe reGuLacje w zakresie małych podatnikÓw  
w ŚwietLe rzĄdoweGo pLanu wzmocnienia  

małych przedsiębiorstw wobec ŚwiatoweGo  
kryzysu FinansoweGo

wprowadzenie

W odpowiedzi na kryzys na globalnych rynkach finansowych w dniu 30 li-
stopada 2008 r. Rząd RP ogłosił „Plan Stabilności i Rozwoju – wzmocnienie 
gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego”. Plan Stabilności 
i Rozwoju zawierał pakiet proponowanych działań, mających na celu neutrali-
zację i minimalizację negatywnego wpływu światowego kryzysu finansowego 
na małe przedsiębiorstwa działające w Polsce. Część proponowanych rozwiązań 
dotyczyła zmian w zakresie w systemu podatkowego i miała na celu po części 
zwiększenie popytu konsumpcyjnego, jak i zachęcenie przedsiębiorstw do inwe-
stowania. Pozostałe działania miały dotyczyć m.in. zwiększenia dostępności kre-
dytów dla przedsiębiorstw czy też wzmocnienia systemu gwarancji i poręczeń 
dla małych i mikro przedsiębiorstw.

Celem opracowania jest przedstawienie zaproponowanych przez ustawodaw-
cę zmian w zakresie regulacji małych podatników. Proponowane zmiany dotyczą 
podwyższenia w latach 2009–2010 limitu kwoty jednorazowej amortyzacji do 
100 000 EUR oraz zmiany definicji małego podatnika, polegającej na zwiększe-
niu limitu przychodów warunkujących status małego podatnika z 800 000 EUR 
do 1 200 000 EUR. W artykule zwrócono również uwagę na przewidywane skut-
ki dokonanej nowelizacji podatków na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw 
w czasach recesji.

Można postawić tezę, że wprowadzone zmiany w sposób korzystny wpły-
ną na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Jednocześnie 
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zakres wprowadzonych zmian jest stosunkowo niewielki i zaproponowane przez 
ustawodawcę działanie antykryzysowe mogłyby być znacznie szersze.

założenia „planu stabilności i rozwoju – wzmocnienie gospodarki polski wobec 
światowego kryzysu finansowego” w zakresie małych przedsiębiorstw

„Plan Stabilności i Rozwoju – wzmocnienie gospodarki Polski wobec świa-
towego kryzysu finansowego” został opracowany przez Radę Ministrów w sy-
tuacji rozszerzającego się i pogłębiającego się kryzysu finansowego na rynkach 
światowych1. Pomimo stabilnych fundamentów naszej gospodarki, sytuacja na 
światowych rynkach miała i nadal ma negatywny wpływ na sytuację w naszym 
kraju, powodując m.in. spadek inwestycji czy upadek wielu przedsiębiorstw.

Ważnym narzędziem walki z kryzysem i neutralizacji jego negatywnego 
wpływu na polską gospodarkę są zmiany w podatkach dochodowych, które za-
wiera uchwalona dnia 5 kwietnia 2009 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych2. Nowelizacja ta wprowadza analogiczne regulacje do obu ustaw regu-
lujących podatki dochodowe, które to mają zachęcić małe firmy do inwestowania, 
a nowe podmioty do rozpoczynania działalności3. 

Kolejną zmianą, którą jedynie w pewnym stopniu można uznać za element 
walki z negatywnymi skutkami kryzysu finansowego na polu polityki podatko-
wej, jest utrzymanie planowanej od lat zmiany stawek i progów podatkowych 
dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na 
zasadach ogólnych. Zmiana ta została już bowiem wprowadzona ustawą z dnia 
16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw4, ale na mocy art. 10 ust. 1-2 tej 
ustawy do obliczenia podatku dochodowego za lata 2007–2008 nie miała jeszcze 
zastosowania. Od 1 stycznia 2009 r. obniżeniu uległy więc stawki podatku do-
chodowego od osób fizycznych z 19, 30 i 40% do 18 i 32%. Tak istotna obniżka 
podatków, szczególnie dla osób wcześniej osiągających dochody opodatkowane 
wg 30 i 40% stawki podatku, poprawi sytuację ekonomiczną podatników i bę-

1  Plan Stabilności i Rozwoju – wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu 
finansowego, 2009, s. 3–4.

2  DzU 2009 r., nr 69, poz. 587; wejście w życie – 22.05.2009 r.
3  D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych, 

UNIMEX, Warszawa 2009, s. 25.
4  DzU 2006 r., nr 217, poz. 1588, z późn. zm.
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dzie miała wpływ na wzrost popytu konsumpcyjnego. Zmiana ta będzie dotyczy-
ła również tych przedsiębiorców, którzy z różnych względów rozliczają dochody 
z prowadzonej działalności gospodarczej się na zasadach ogólnych. 

Należy wskazać, że za istotny element rządowej strategii walki z kryzysem 
uważa się również wprowadzone od 1 stycznia 2009 r. korzystne zmiany w po-
datku od towarów i usług. Zmiany te zostały już wprowadzone ustawą z dnia 
7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie-
których innych ustaw5. Należy podkreślić, że geneza tych zmian, podobnie jak 
zmiana skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie miała 
bezpośredniego związku z globalnym kryzysem finansowym, niemniej jednak 
Rada Ministrów szacuje, że prowadzone ułatwienia m.in. w zakresie skrócenia 
okresu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, wprowadzenie możliwości rozli-
czeń kwartalnych czy też nowej instytucji składów konsygnacyjnych, w znacz-
nym stopniu przyczynią się do poprawy sytuacji małych przedsiębiorstw.

zmiany w podatkach dochodowych płaconych przez małe przedsiębiorstwa

Wprowadzone wskazaną wyżej ustawą z dnia 5 kwietnia 2009 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, zmiany mają na celu zapewnienie realizacji za-
łożeń wynikających z ogłoszonego Planu Stabilności i Rozwoju. Ustawodawca 
wprowadza ułatwienia dla podmiotów prowadzących działalność innowacyjno- 
-rozwojową oraz podatników rozpoczynających działalność, a także podatników 
posiadających status małego podatnika.

nowa definicja małego podatnika

Art. 5a pkt 20) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 
osób fizycznych6 oraz art. 4a pkt 10) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podat-
ku dochodowym od osób prawnych7 definiują dla potrzeb ustaw o podatkach do-
chodowych kategorię tzw. małego podatnika, czyli podatnika, u którego wartość 
przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) 
nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty, 

5  DzU 2008 r., nr 209, poz. 1320.
6  DzU 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.
7  DzU 2000 r., nr 54, poz. 654, z późn. zm. 
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odpowiadającej równowartości 800 000 EUR. Wprowadzenie tej nowej kategorii 
podatników do ustaw regulujących podatki dochodowe miało miejsce 1 stycznia 
2007 roku. Warto dodać, że regulacja ta miała swój pierwowzór w regulacjach 
dotyczących podatku od towarów i usług8 obowiązujących już od 1 października 
2002 roku, kiedy to wraz z wprowadzeniem definicji małego podatnika umoż-
liwiono tej kategorii podatników preferencyjną możliwość rozliczania podatku 
od towarów i usług metodą kasową czy też możliwość dokonywania rozliczeń 
kwartalnych.

Zmiana ustaw o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2007 roku miała 
na celu usprawnienie i uproszczenie systemu podatkowego dla tej kategorii po-
datników oraz wprowadzenie bodźców zachęcających przedsiębiorców do roz-
poczynania działalności, a obecnych podatników do realizacji inwestycji9. Wraz 
z wprowadzeniem instytucji małego podatnika dla potrzeb podatków dochodo-
wych przewidziano dla tej kategorii podatników możliwość dokonywania jedno-
razowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wybranych środ-
ków trwałych10 czy też możliwość kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek11.

Od 22 maja 2009 roku do ustaw regulujących podatki dochodowe została 
wprowadzona12 zmiana definicji, polegająca na zwiększeniu ustawowego limi-
tu przychodów, warunkujących status małego podatnika z równowartości kwoty 
800 000 EUR do równowartości kwoty 1 200 000 EUR. Wskazana zmiana do-
stosowuje wysokość limitu przychodów do zwiększonego od 1 stycznia 2009 r. 
limitu przychodów w analogicznej definicji z ustawy o podatku od towarów 
i usług. Podwyższona wysokość limitu pokrywa się również z limitem przycho-
dów, który wprowadza obowiązek prowadzenia przez podmioty gospodarcze 
(osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych 
oraz spółki partnerskie) ksiąg rachunkowych w oparciu o ustawę o rachunkowo-

8  W ustawie z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług DzU 2004 r., nr 54, 
poz. 535, z późn. zm. – art. 2 pkt 25) oraz w poprzedzającej ją ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. 
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (DzU 1993 r., nr 11, poz. 50, z późn. zm.) 
– art. 4 pkt 17a) dodany od 1 października 2002 roku.

9  Podatek dochodowy od osób prawnych rok 2006. Komentarz. red. J. Marciniuk, Wyd. C.H. 
Beck, Warszawa 2009.

10  Art. 22k ust. 7–12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16k ust. 7-12 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

11  Art. 44 ust. 3g-3i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 25 ust. 1b-2 usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych.

12  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2009 r. DzU 2009 r., nr 69, poz. 587.
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ści – art. 2 ust. 2 tej ustawy13. Warto dodać, że przedmiotowy limit z ustawy o ra-
chunkowości został już podwyższony nowelizacją ustawy, która weszła w życie 
od 22 sierpnia 2008 r.

Podwyższenie limitu w definicjach małego podatnika z ustaw regulujących 
podatki dochodowe spowoduje zachowanie statusu małego podatnika przez tych 
podatników, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego 
podatku od towarów i usług) przekroczyła w 2008 roku kwotę 2 702 000 PLN, 
ale była niższa od kwoty 4 053 000 PLN. Zgodnie z art. 4 ustawy zmieniającej 
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych albo podatku dochodowe-
go od osób prawnych, którzy w związku z podwyższeniem limitu przychodów 
w definicjach małego podatnika stali się małymi podatnikami, mogą wpłacać za-
liczki kwartalne zgodnie z odpowiednimi przepisami począwszy od pierwszego 
kwartału następującego po kwartale, w którym weszła w życie ustawa zmieniają-
ca. Przepis przejściowy umożliwia więc podatnikom, którzy stracili na początku 
2009 roku lub nie posiadali wcześniej, z uwagi na przekraczanie obowiązującego 
przed 22 maja 2009 r. limitu przychodów ze sprzedaży, statusu małego podat-
nika, opłacanie zaliczek kwartalnie począwszy od kwartału rozpoczynającego 
się dla podatników, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzo-
wym od dnia 1 lipca 2009 roku. W tym wypadku konieczne jest złożenie przez 
podatnika zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek w terminie do 
20 sierpnia 2009 roku (dla podatników podatku od osób prawnych, dla których 
wybrany rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 20 dnia 
drugiego miesiąca kwartału następującego po kwartale, w którym weszła w ży-
cie ustawa zmieniająca).

Prezentowana zmiana, polegająca na zwiększeniu limitu wartości przycho-
dów ze sprzedaży w definicji małego podatnika do kwoty 1 200 000 EUR, daje 
niewielkim przedsiębiorcom większy komfort prowadzenia działalności i przesu-
wa znacznie granicę, która powoduje utratę statusu małego podatnika. Ponadto, 
zrównanie limitu z ustaw regulujących podatki dochodowe, z limitem z ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz z ustawy o rachunkowości ułatwia niewiel-
kim przedsiębiorcom funkcjonowanie i monitorowanie momentu, w którym li-
mit 1 200 000 EUR zostanie przekroczony.

13  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. DzU 2002 r., nr 76, poz. 694, 
z późn. zm.
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jednorazowa amortyzacja dla małych podatników

Od 1 stycznia 2007 r. ustawodawca wprowadził dla podatników, którzy 
w danym roku rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz małych 
podatników możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych14  
od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasy-
fikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w któ-
rym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz war-
tości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym równowartości kwoty 50 000 EUR łącznej wartości tych odpisów 
amortyzacyjnych15. 

Intencją ustawodawcy wprowadzającego nową metodę jednorazowej amor-
tyzacji było stworzenie istotnego bodźca inwestycyjnego dla podatników rozpo-
czynających działalność oraz małych podatników, przy zachowaniu elastycznych 
(fakultatywnych) zasad rozliczenia amortyzacji. Na wprowadzeniu przyspieszo-
nej amortyzacji szczególnie zyskali mali podatnicy, bowiem w stosunku do tej 
kategorii podmiotów stosowanie jednorazowej amortyzacji nie zostało ograni-
czone w czasie.

Jednorazowa amortyzacja dotyczy zarówno nabytych, jak i wytworzonych, 
nowych jak i używanych oraz ulepszonych środków trwałych, i dotyczy roku 
podatkowego, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Regulacje dotyczące jedno-
razowej amortyzacji obejmują środki trwałe z grup 3–8 Klasyfikacji Środków 
Trwałych16. 

Zasadniczy warunek metody jednorazowej amortyzacji polega na tym, 
aby w roku podatkowym łączna kwota dokonanych według tej metody odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwałych wprowadzonych w tym roku do ewiden-
cji nie przekroczyła równowartości kwoty 50 000 EUR.

Przepisy dotyczące jednorazowej amortyzacji nie mają zastosowania w sto-
sunku do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, 
który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od 

14  Art. 22k ust. 7–12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16k ust. 7–12 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

15  R. Kubacki, Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, UNIMEX, Warsza-
wa 2009, s. 15.

16  Klasyfikacja Środków Trwałych stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (DzU 1999 r., nr 112, 
poz. 1317).
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końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospo-
darczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej. 

Łącznie wysokość tych odpisów niezależnie od liczby nabytych środków 
trwałych) w roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości kwoty 
50 000 EUR. Nowelizacja ustawy z dnia 5 kwietnia 2009 r. podwyższa na lata 2009 
i 2010 dwukrotnie kwotę limitu do kwoty 100 000 EUR dla każdego z tych lat. 

Jednocześnie podatnicy, którzy w roku 2008 lub 2009 rozpoczęli prowa-
dzenie działalności gospodarczej, mogą dokonywać jednorazowych odpisów 
amortyzacyjnych także w roku podatkowym, następującym bezpośrednio po 
roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. 
Oznacza to, że podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospo-
darczej w 2008 roku, mogą również w 2009 roku skorzystać z prawa do jed-
norazowej amortyzacji (w 2008 roku mogli skorzystać z tego prawa do limitu 
50 000 EUR, w 2009 r. – do 100 000 EUR). Jeżeli natomiast podmioty takie 
posiadają status małego podatnika, podwyższony limit będzie im przysługiwał 
również w 2010 roku. Równocześnie podmioty, które rozpoczną działalność 
w 2009 r. będą mogły skorzystać zarówno w 2009, jak i 2010 r. z jednorazowej 
amortyzacji do limitu 100 000 EUR.

Takie działanie ustawodawcy ma na celu zwiększenie inwestycji przedsię-
biorstw, którym umożliwia się korzystanie z przyspieszonej amortyzacji w wyni-
ku jednorazowo dokonywanych odpisów amortyzacyjnych do wysokości nieprze-
kraczającej w latach 2009 i 2010 równowartości kwoty 100 000 EUR. Ponadto 
w celu wyeliminowania wątpliwości jednoznacznie zapisano w obu ustawach 
o  podatkach dochodowych, iż w przypadku spółki niemającej osobowości praw-
nej kwota limitu odpisów amortyzacyjnych dotyczy spółki, która zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. 

przewidywane skutki wprowadzonych zmian

Wprowadzone wskazaną wyżej ustawą z dnia 5 kwietnia 2009 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych zmiany mają na celu zapewnienie realizacji za-
łożeń wynikających z ogłoszonego Planu Stabilności i Rozwoju, a tym samym 
złagodzenie przedsiębiorcom skutków kryzysu finansowego. Ustawodawca 
wprowadza ułatwienia dla podatników rozpoczynających działalność, a także 
podatników posiadających status małego podatnika.
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Wprowadzane zmiany będą mieć korzystny wpływ na podmioty prowa-
dzące działalność gospodarczą. Więcej podatników będzie mogło skorzystać 
z udogodnień wiążących się z posiadaniem statusu małego podatnika, takich jak 
jednorazowa amortyzacja czy rozliczenia kwartalne. Poprawi to w znaczny spo-
sób komfort prowadzenia działalności tych przedsiębiorstw w czasach kryzysu 
i będzie miało korzystny wpływ na przepływy finansowe w przedsiębiorstwach. 
Dodatkowo możliwość jednorazowej amortyzacji u małych podatników zachę-
ci do inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw, co poprawi ich konkurencyjność 
oraz wzmocni ich pozycję na rynku.

Szacuje się17, że wprowadzenie przedstawionych w niniejszym opracowa-
niu rozwiązań wpłynie na zmniejszenie dochodów sektora finansów publicz-
nych w 2009 r. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 
108 mln PLN. Wprowadzenie powyższych rozwiązań wpłynie na obniżenie do-
chodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwo-
cie 56 mln PLN, a budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 
52 mln PLN (przy uwzględnieniu łącznego wskaźnika udziału jednostek samo-
rządu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 48,57%).

Z kolei wprowadzenie analizowanych rozwiązań wpłynie na zmniejszenie 
dochodów sektora finansów publicznych w 2009 r. z tytułu podatku dochodo-
wego od osób prawnych w kwocie 98 mln PLN. Wprowadzenie powyższych 
rozwiązań wpłynie na obniżenie dochodów budżetu państwa z podatku docho-
dowego od osób prawnych w kwocie 76 mln PLN, a budżetów jednostek sa-
morządu terytorialnego w kwocie 22 mln PLN (przy uwzględnieniu łącznego 
wskaźnika udziału jednostek samorządu we wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych – 22,11%). Powyższe wielkości uwzględniają podwyższenie 
limitu przychodów warunkujących status małego podatnika z 800 000 EUR do 
1 200 000 EUR.

Rada Ministrów szacuje, że zmniejszenie dochodów sektora finansów 
publicznych zostanie pokryte większymi wpływami z podatków, powstałymi 
wskutek poprawy sytuacji podatników spowodowaną wejściem w życie oma-
wianej ustawy. Pozytywny wpływ proponowanych rozwiązań umożliwi bowiem 
zwiększenie nakładów inwestycyjnych i  utrzymanie, a nawet zwiększenie za-
trudnienia.

17  Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 5 kwietnia 2009 r.
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wnioski

Należy wskazać, że zakres wprowadzonych w ramach pakietu antykryzyso-
wego zmian jest niewielki i ograniczony w skutkach jedynie do małych podatni-
ków i podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Brak jest rozwią-
zań o charakterze kompleksowym skierowanych do wszystkich podatników. 

Można mieć jedynie nadzieję, że ustawodawca nie poprzestanie w ramach 
działań antykryzysowych na uchwaleniu tylko tej jednej ustawy zawierającej ko-
rzystne zmiany w przepisach podatkowych. Pewną nadzieję na przyszłość daje 
fakt, iż rząd przyjął projekt wniosku do Komisji Europejskiej o derogację w kwestii 
zwiększenia progu do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług do 
kwoty 30 000 EUR i wniosek ten został już Komisji przekazany18. W przypadku 
uzyskania pozytywnej opinii Unii Europejskiej odnośnie do powyższej derogacji 
przepisy określające podwyższony próg do zwolnienia weszłyby w życie w dru-
giej połowie 2010 r. Zmiany w podatkach nie powinny się jednak ograniczać do 
modyfikacji stawek, progów podatkowych, limitów ustawowych, bądź też korekt 
pojedynczych regulacji. Powinny mieć one charakter bardziej kompleksowy.

new reGuLations For indiViduaL taX payers in the View  
oF the GoVernment proGramme For strenGthteninG  

smaLL enterprises in the conteXt oF the GLobaL  
economic downturn

summary

In view of the global financial crisis is entirely understandable that many countries 
take steps to neutralize the negative impact of the crisis. These actions relate to various 
areas, including taxation. The author of this chapter describe the amendments introduced 
by the Polish Government to Personal Income Tax and Corporate Income Tax regula-
tions. This amendments are an element of the plan, which is suppose to strengthen the 
Polish economy against global financial crisis and should be regarded as positive. 

Proposed changes tend to encourage small businesses to invest, and the new ope-
rators to start business. In addition to small businesses and start-ups, taxpayer relief will 
also be intended for those engaged in innovation activities and development. 

18  Podniesienie progu oznacza, że obowiązek opodatkowania wykonywanych czynności podat-
kiem od towarów i usług wystąpi u podatników wykonujących działalność gospodarczą dopiero 
po przekroczeniu sprzedaży ok. 150 000 PLN (aktualnie próg ten wynosi 50 000 PLN), tym sa-
mym większa grupa podatników będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku.
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Income Tax amendments are expected to improve the situation of Polish compa-
nies. However, the limited nature of these preferences directed to only some taxpayers, 
may cause that not all business will feel the improvement. 

Translated by Sławomir Antkiewicz
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atrakcyjnoŚĆ sieci FranchisinGowych obecnych  
na poLskim rynku dLa potencjaLnych FranchisobiorcÓw 

– anaLiza danych empirycznych

wprowadzenie

Franchising stanowi formułę prowadzenia działalności gospodarczej, któ-
ra w Polsce od 1989 roku zyskuje sukcesywnie na znaczeniu. Ilościowy rozwój 
rynku franchisingu determinowany jest z jednej strony chęcią przedsiębiorców 
do przekształcania swoich przedsiębiorstw w sieci franchisingowe, z drugiej na-
tomiast zainteresowaniem przedsiębiorców wstępowaniem w szeregi tych sieci 
w charakterze biorców franchisingu. Na decyzję przedsiębiorców o poprowa-
dzeniu własnego biznesu, w postaci placówki franchisingowej, wpływa przede 
wszystkim atrakcyjność dostępnych na rynku ofert sieci franchisingowych.  
Decyduje o niej szereg obiektywnych czynników, wśród których większość spro-
wadza się do rachunku ekonomicznego w ujęciu: przychody – koszty. 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i scharakteryzowanie najważniej-
szych zdaniem autorki czynników, które powinny być rozpatrywane przez przed-
siębiorców przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do sieci franchisingowej.

wysokość inwestycji w placówkę franchisingową

Jednym z najważniejszych czynników rozpatrywanych przez potencjalnego 
franchisobiorcę przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do sieci jest wysokość 
inwestycji kapitałowej wymaganej przez organizatora systemu. Kwota ta ma na 
celu pokrycie kosztów przystosowania lokalu do wymogów sieci, a także jego 
pierwszego zatowarowania. Inwestycja franchisobiorcy w placówkę sprzedażową 
(zakup, wynajem, remont) oraz w jej wyposażenie jest wymagana przez zdecydo-
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waną większość systemów franchisingowych (93,8%)1. Wyjątek w tym zakresie 
stanowią franchisodawcy, którzy zrzeszają działających już przedsiębiorców2, lub 
których oferta stanowi uzupełnienie3 dla dotychczas prowadzonej przez przedsię-
biorcę działalności4. Obowiązek poniesienia kosztów pierwszego zatowarowania 
placówki jest nakładany na franchisobiorcę przez 55,8% sieci obecnych na polskim 
rynku5. Odstąpienie od tego wymogu obserwuje się w sytuacji, gdy organizator 
sieci wydaje franchisobiorcy towar w komis6. Zdarza się również, iż na pierwsze 
zaopatrzenie franchisodawca udziela franchisobiorcy kredytu kupieckiego. 

Cechą charakterystyczną polskiego rynku franchisingu, sprzyjającą jego roz-
wojowi ilościowemu, jest wysoki stopień zróżnicowania wysokości inwestycji fran-
chisobiorców w branżach. Przyjmują one wartość z przedziału od 5 tys. do 3 mln zł. 

Wykres 1. Systemy franchisingowe w Polsce według średniej wielkości inwestycji 
w jednostkę franchisingową w latach 2006–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o franczyzie w Polsce 2009, Profit System, 
Warszawa 2009; Raport o franczyzie w Polsce 2008, Profit System, Warszawa 2008; Ra-
port 2006/2007: Rynek franczyzy i systemów agencyjnych w Polsce, Profit System, War-
szawa 2007.

1  Raport 2006/2007: Rynek franczyzy i systemów agencyjnych w Polsce, Profit System, War-
szawa 2007, s. 30.

2  Przykład stanowią systemy z branży: artykuły spożywcze i przemysłowe, które rozwijają 
się przede wszystkim poprzez zrzeszanie działających już na rynku sklepów pod wspólnym logo, 
tworząc w ten sposób wspólną grupę zakupową.

3  Istnieją systemy franchisingowe, które pozwalają franchisobiorcy na prowadzenie działal-
ności objętej umową franchisingu równolegle z dotychczas prowadzoną działalnością w odpo-
wiednio wyodrębnionym fragmencie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Rozwiązanie 
takie jest określane mianem franchisingu wydzielonego, zwanego również minifranchisingiem 
lub franchisingiem oddziałowym.

4  Ewentualnie w sytuacji, gdy działalność franchisobiorcy ma charakter „chałupniczy” i nie 
wymaga posiadania odrębnej placówki sprzedażowej.

5  Raport 2006/2007…, op.cit., s. 30.
6  Jest to możliwe przy zapłaceniu przez franchisobiorcę kaucji, wystawieniu weksla lub zasto-

sowaniu innego rodzaju zabezpieczenia.
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Spośród 480 systemów franchisingowych, które funkcjonowały w 2008 roku 
na polskim rynku, co czwarty żądał od przystępującego do sieci inwestycji z prze-
działu od 51 do 100 tys. zł, prawie tyle samo organizatorów systemów oczekiwa-
ło inwestycji od 101 do 200 tys. zł, po 11% franchisodawców wymagało od fran-
chisobiorcy środków w wysokości od 21 do 50 tys. zł oraz od 210 do 500 tys. zł, 
a przystąpienie do pozostałych 11% sieci wymagało inwestycji w kwocie do 
20 tys. zł lub powyżej 500 tys. zł (wykres 1)7. Średnia wartość inwestycji fran-
chisobiorcy w sektorze handlowym w 2008 roku wyniosła 302,1 tys. zł, przy 
czym jej wysokość determinował przede wszystkim wysoki poziom kapitało-
chłonności inwestycji w branży paliwowej (wykres 2). W analizowanym okresie 
przystępujący do sieci paliwowej inwestował w placówkę średnio 2436,8 tys. zł, 
natomiast dla pozostałych branż handlowych średnia kwota inwestycji oscylowa-
ła w przedziale 83–226 tys. zł. Spośród branż tych najwyższej kwoty inwestycji 
wymagały systemy odzieżowe i obuwnicze (średnio 226,7 tys. zł), najniższych 
natomiast sieci oferujące produkty z zakresu AGD, RTV i telekomunikacji (śred-
nio 83,8 tys. zł). 

Wykres 2. Wartość średniej inwestycji franchisobiorcy przystępującego do handlowego 
systemu franchisingowego w Polsce w 2003 i 2008 roku (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o franczyzie w Polsce 2009, Profit System, 
Warszawa 2009; Raport 2006/2007: Rynek franczyzy i systemów agencyjnych w Polsce, 
Profit System, Warszawa 2007.

7  Wart zauważenia pozostaje trend wzrostu średniej kwoty inwestycji, szczególnie widoczny 
wśród systemów, które w 2006 roku oczekiwały od franchisobiorców zainwestowania w przystą-
pienie do sieci kwoty nieprzekraczającej 20 tys. zł. Natomiast w „droższych” systemach odnoto-
wano w 2008 roku spadek średniej wartości inwestycji.
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Sieci franchisingowe działające w sektorze usług wymagają z reguły 
niższych kwot inwestycji ze strony przystępującego do sieci. Średnia inwesty-
cja franchisobiorcy w tym sektorze kształtowała się w 2008 roku na poziomie 
116,5 mln zł, co stanowi zaledwie 38,6% przeciętnej wartości inwestycji w sek-
torze handlowym. W przypadku sieci usługowych zauważyć można również (wy-
kres 3) niższe niż w przypadku systemów handlowych zróżnicowanie wysokości 
nakładów inwestycyjnych w poszczególnych branżach. Zdecydowanie powyżej 
średniej dla sektora uplasowały się inwestycje w branży gastronomicznej (śred-
nio 247,1 tys. zł), najniższym natomiast poziomem inwestycji charakteryzowały 
się sieci usług finansowych (27,0 tys. zł).

Wykres 3. Wartość średniej inwestycji franchisobiorcy przystępującego do usługowego 
systemu franchisingowego w Polsce w 2003 i 2008 roku (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o franczyzie w Polsce 2009, Profit System, 
Warszawa 2009; Raport 2006/2007: Rynek franczyzy i systemów agencyjnych w Polsce, 
Profit System, Warszawa 2007.

Wysokość inwestycji, z poniesieniem której musi się liczyć franchisobior-
ca przystępujący do systemu, jest w znacznym stopniu determinowana kosztami 
zakupu lub wynajmu oraz adaptacji lokalu, co jest z kolei uwarunkowane lokali-
zacją placówki oraz jej powierzchnią8. 

8  Najwyższą średnią powierzchnią placówki franchisingowej w sektorze handlowym charak-
teryzowały się w 2006 roku stacje benzynowe (1558,3 m2), w sektorze usługowym natomiast pla-
cówki sieci edukacyjnych (116,4 m2). Lokale o najmniejszych powierzchniach posiadały w anali-
zowanym okresie w ramach sektora handlowego jednostki franchisingowe z branży: AGD/RTV 
i telekomunikacja (średnio 48,2 m2), natomiast spośród sieci usługowych placówki świadczące 
usługi finansowe (średnio 17,4 m2).
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wysokość opłat związanych z funkcjonowaniem w ramach sieci

Obok wymaganej przez franchisodawcę inwestycji w utworzenie i urzą-
dzenie placówki, o atrakcyjności systemu decyduje wysokość opłat związanych 
z funkcjonowaniem w jego ramach. Do podstawowych opłat pobieranych przez 
franchisodawcę w trakcie przynależności franchisobiorcy do systemu należą: 
opłata wstępna, opłata bieżąca oraz opłata na fundusz marketingowy. Analiza 
dostępnych w tym zakresie danych za 2006 rok wykazuje, iż nie wszystkie wy-
mienione rodzaje opłat są pobierane przez każdy system franchisingowy. Duże 
zróżnicowanie wykazuje zarówno sposób określania opłat, jak i ich wysokość.

Pobieranie opłaty wstępnej deklarowało w analizowanym okresie 50,3% 
organizatorów systemów, a jej średnia wysokość kształtowała się na poziomie 
26,8 tys. zł (wykres 4). Praktyka wskazuje, iż opłatę wstępną pobiera wyższy od-
setek franchisodawców w sektorze usługowym. Wynika to z faktu, iż podstawą 
usługowego pakietu franchisingowego jest przekazywane franchisobiorcy know-
how związane ze sposobem wykonywania usługi9. Wysokość opłaty wstępnej, 
podobnie jak wysokość inwestycji kapitałowej, wykazuje zróżnicowanie w bran-
żach. Z najwyższym wydatkiem musieli się w analizowanym okresie liczyć 
franchisobiorcy przystępujący do sieci artykułów spożywczych i przemysłowych 
(53,2 tys. zł) oraz fryzjersko-kosmetycznych (52,8 tys. zł), całkowity brak opłaty 
wstępnej wystąpił natomiast w przypadku systemów paliwowych.

Wykres 4. Odsetek systemów franchisingowych w Polsce, pobierających określone opła-
ty za przystąpienie i działanie w systemie w 2006 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport 2006/2007: Rynek franczyzy i systemów agen-
cyjnych w Polsce, Profit System, Warszawa 2007.

9  Przed skopiowaniem know-how organizator systemu zabezpiecza się poprzez ustalenie wy-
sokich opłat, co stanowi z jednej strony barierę wejścia na rynek, z drugiej natomiast nie pozwala 
franchisobiorcy na wycofanie się z kontraktu w krótkim czasie.



28 Alicja Antonowicz

Drugi rodzaj opłaty obciążającej franchisobiorcę – opłata bieżąca – pobiera-
ny był w 2006 roku w Polsce przez właścicieli systemów w trzech formach: jako 
opłata wliczona w cenę towarów, jako opłata określona w stałej kwocie oraz jako 
opłata wyrażona w procencie obrotu placówki. Popularne jest uwzględnianie 
opłaty bieżącej w cenie towarów sprzedawanych franchisobiorcy – w analizowa-
nym okresie prawie połowa franchisodawców deklarowała wykorzystywanie tej 
formy czerpania dochodu z umowy franchisingowej. Opłata określana kwotowo 
stosowana była przez 22,9% organizatorów sieci, a jej średnia wysokość kształ-
towała się na poziomie 6,1 tys. zł10. Opłata bieżąca w wysokości uzależnionej od 
obrotów generowanych przez franchisobiorcę była pobierana w analizowanym 
okresie przez 26,4% właścicieli systemów, a jej średnia wysokość kształtowała 
się na poziomie 6,0% obrotu. Najwyższą część swojego obrotu w tej postaci na 
rzecz organizatora sieci musieli odprowadzać franchisobiorcy sieci świadczących 
usługi finansowe (30,0%), najniższą natomiast właściciele placówek franchisin-
gowych w systemach paliwowych (1,0%). Podobnie, jak w przypadku opłaty 
wstępnej, opłata bieżąca przyjmowała w analizowanym okresie wyższe warto-
ści w sektorze usługowym. Wynika to z faktu, iż dla właściciela sieci usługowej 
głównym, a często jedynym, źródłem dochodu jest zysk franchisobiorcy11.

Najrzadziej egzekwowaną przez organizatorów sieci opłatą jest składka na 
fundusz marketingowy. Około 9,0% franchisodawców pobierało w 2006 roku 
tę opłatę w stałej z góry ustalonej kwocie, która przyjęła średni poziom 600 zł. 
W przypadku 18,0% sieci opłata ta stanowiła procent od obrotu i kształtowała się 
na średnim poziomie 3,2%. Wysokość tej składki prezentowała się odmiennie w po-
szczególnych branżach, przy czym najwyższy średni poziom przyjmowała w sys-
temach edukacyjnych (7,0%), natomiast w ogóle nie wystąpiła w takich branżach, 
jak: usługi finansowe, AGD, RTV i telekomunikacja oraz stacje paliwowe.

zawartość pakietu franchisingowego

O atrakcyjności systemu franchisingowego, poza wymienionymi wcześniej 
czynnikami, decydują elementy wchodzące w skład oferowanego przez organi-
zatora sieci pakietu franchisingowego. 

10  Klucz ustalania tej kwoty jest odmienny w poszczególnych branżach. Przykładowo w sie-
ciach odzieżowo-obuwniczych o wysokości opłaty decyduje powierzchnia sklepu, natomiast 
w sieciach fryzjerskich popularne jest naliczanie opłaty od fotela fryzjerskiego.

11  W sieciach handlowych franchisodawcy swoją marżę wliczają bardzo często w przekazywa-
ne franchisobiorcy do sprzedaży towary.
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Wykres 5. Odsetek systemów franchisingowych w Polsce, które przygotowywały po-
szczególne elementy pakietu franchisingowego w 2006 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport 2006/2007: Rynek franczyzy i systemów agen-
cyjnych w Polsce, Profit System, Warszawa 2007.

W 2006 roku 99,0% właścicieli systemów franchisingowych w Polsce brało 
na siebie obowiązek przygotowania treści umowy franchisingowej, 72,9% prze-
kazywało franchisobiorcy podręcznik operacyjny, a 42,6% dysponowało bizne-
splanem przedsięwzięcia. Ponadto w ramach pakietu franchisingowego prawie 
wszyscy organizatorzy sieci gwarantowali szkolenia dla franchisobiorcy i jego 
pracowników, a także działania promocyjne sieci (wykres 5).

obroty generowane przez placówki franchisingowe

Wydatki, jakie ciążą na franchisobiorcy w związku z przystąpieniem oraz 
funkcjonowaniem w sieci, powinny być przez osobę zainteresowaną przystą-
pieniem do systemu konfrontowane z możliwymi do osiągnięcia przychodami. 
W 2008 roku przeciętna jednostka franchisingowa w Polsce uzyskiwała średni 
miesięczny obrót w wysokości 170,1 tys. zł. Podział tej wartości pomiędzy sek-
tory był nierównomierny – placówki handlowe generowały średnio 214,4 tys. zł, 
a usługowe 48,0 tys. zł obrotu w skali miesiąca. 
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Wykres 6. Średnie miesięczne przychody brutto w jednostce franchisingowej w Polsce 
w 2008 roku według branż

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o franczyzie w Polsce 2009, Profit System, 
Warszawa 2009.

Specyfikacja branżowa wskazuje, iż najwyższe średnie obroty osiągają 
placówki sieci paliwowych (781,9 tys. zł) oraz sieci spożywczo-przemysłowych 
(228,7 tys. zł). Najniższą natomiast średnią sprzedaży brutto w 2008 roku uzy-
skały placówki świadczące usługi finansowe (30,6 tys. zł) oraz pozostałe usługi 
dla klientów indywidualnych (33,1 tys. zł).

podsumowanie

Obok kwoty inwestycji, do uiszczenia której zobligowany jest franchisobior-
ca w momencie przystępowania do sieci, czynnikiem decydującym o atrakcyj-
ności systemu są koszty, do ponoszenia których franchisobiorca jest zmuszony 
w trakcie przynależności do sieci. Koszty te mają różne źródła, a brak jednego 
rodzaju opłat organizator systemu rekompensuje sobie zazwyczaj wyższą opłatą 
innego typu. Ważna w tym zakresie pozostaje więc analiza porównawcza sie-
ci przed podjęciem decyzji o wyborze tej docelowej. Skalkulowanym kosztom 
potencjalny franchisobiorca powinien przeciwstawić to, co uzyskuje od franchi-
sodawcy w zamian za wnoszone opłaty. Równie ważnym miernikiem atrakcyj-
ności systemu franchisingowego jest pakiet franchisingowy oferowany przez or-
ganizatora sieci, a przede wszystkim staranność i rzetelność jego przygotowania.  
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Nie bez znaczenia w kalkulacji tej pozostaje kategoria potencjalnych przycho-
dów. W tym względzie własne szacunki przyszły franchisobiorca powinien 
skonfrontować z wynikami osiąganymi przez placówki zrzeszone w sieci. Za-
prezentowane dane liczbowe wskazują na duże zróżnicowanie wysokości inwe-
stycji, opłat i przychodów w poszczególnych branżach. Pozwala to wnioskować, 
iż każdy początkujący przedsiębiorca, nawet z niewielkim kapitałem własnym na 
starcie, znajdzie sieć franchisingową, w szeregi której będzie mógł wstąpić. 

the attractiVeness oF FranchisinG chains  
on the poLish market For potentiaL Franchisees  

– an anaLysis oF empiricaL data

summary

This article aims to present the attractiveness of the franchise chains on the Polish 
market for potential franchisees based on the analysis of empirical data. The article inc-
ludes also a schema of the evaluate the attractiveness of the franchise chain, according to 
which the person concerned is proceeding to the franchise chain should consider factors 
such as: amount of initial investment in the franchise unit, fees related to the functioning 
in the chain, as well as the contents of the franchise package. The necessary informa-
tion in this regard should be provided the potential franchisee by organizer of franchise 
system. Then these elements should be confront with incomes possible to obtain by the 
franchise unit. The amount of these revenues future franchisee should be confronted 
with the results achieved by the franchise units affiliated to the same chain in the similar 
location.

Translated by Alicja Antonowicz
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przepływ wiedzy w ramach  
kLastrÓw przedsiębiorstw

wstęp

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obserwuje się działania głównie 
małych i średnich firm w kierunku tworzenia sieci kooperacyjnych i współpra-
cy w ramach tych powiązań. Proces globalizacji wpłynął na wzrost oczekiwań 
klientów oraz konkurencję między firmami. Aby sprostać wzrastającej presji 
procesu globalizacji oraz czerpać korzyści z możliwości jakie dają światowe ryn-
ki, przedsiębiorstwa podejmują wyzwania, by zrzeszać się i zarazem wzmocnić 
swoją konkurencyjność. Firmy skupiają się i łączą, by wykorzystać możliwości 
efektu synergicznego wytworzone poprzez relacje współpracy z innymi przed-
siębiorstwami oraz związanymi z nimi instytucjami partnerskimi. 

Obecnie struktury kooperacyjne, jak klastry stają się jednymi z narzędzi, 
dzięki którym przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie mogą stać się bardziej 
innowacyjne, konkurencyjne oraz ekonomicznie stabilne. Współpraca pomiędzy 
firmami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowymi stwarza do-
godne warunki do wypracowania i upowszechniania nowych rozwiązań, a także 
wymiany doświadczeń oraz lepszego wykorzystania zasobów posiadanych przez 
uczestników klastra1. 

1  M. Baran, M. Chodorek, Znaczenie klastra w umacnianiu innowacyjności przedsiębiorstw 
na przykładzie podkarpackiego klastra lotniczego, w: Zarządzanie organizacjami w gospodarce 
opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod red. B. Godziszewskiego, Wyd. Dom Organizatora, To-
ruń 2008, s. 491. 
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definicja klastra

Prekursorem klastrów jest M.E. Porter, według którego klaster to „geogra-
ficzne skupisko wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizo-
wanych dostawców, firm działających w pokrewnych sektorach i branżach 
oraz związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, stowarzyszeń 
branżowych), konkurujących między sobą oraz współpracujących2. 

P. Cooke prezentuje podobną definicję klastrów, szczególnie akcentując in-
terakcje pomiędzy uczestnikami klastra, wskazując na powiązania pionowe i po-
ziome firm współpracujących i konkurujących ze sobą w określonym segmencie 
rynku3.

R. Rabelotti z kolei charakteryzując klaster mówi o geograficznym skupisku 
wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, działających 
w pokrewnych sektorach. Według autora, klaster to system powiązań pomiędzy 
firmami oparty na rynkowej i pozarynkowej wymianie dóbr i informacji4.

Zdaniem D. Jacobsa i A.P. De Mana klastry często są związane z ośrodkami 
wiedzy. Pionowe łańcuchy produktów mogą prowadzić do bardzo znaczących 
efektów zewnętrznych. Mają one prostą strukturę informacyjną, która ułatwia 
rozprzestrzenianie się wiedzy i prowadzi do znaczących innowacji5.

klastry a bliskość geograficzna

Powiązania kooperacyjne, takie jak klastry cechuje jednoczesne wystę-
powanie zjawiska konkurencji oraz kooperacji przedsiębiorstw w określonych 
dziedzinach ich działalności. Bliskość geograficzna pozwala podmiotom klastra 
na osiąganie efektów synegrii, wzmacnia również ich potencjał innowacyjny6. 
Między podmiotami klastrów występują relacje o charakterze formalnym, lub 
nieformalnym. Wiele analiz wskazuje na częstsze występowanie w klastrach 

2  M.E. Porter, Porter o konkurencji, Wyd. PWE, Warszawa 2001, s. 246.
3  P. Cooke, Knowledge Economies. Clusters, Learning and Cooperative Advantage, Routledge, 

London 2002, s. 14.
4  R. Rabellotti, Is There an Industrial District Model? Footwear Districts in Italy and Mexico 

Compared, World Development 1995, Vol. 21, No. 4, s. 25.
5  D. Jacobs, A.P. De Man, Clusters, Industrial Policy and Firm Strategy: A Menu Approach, 

Technology Analysis & Strategic Management 1996, Vol. 8, No. 4, s. 426.
6  M.E. Porter, Location, competition, and economic development: local clusters in a global 

economy, Economic Development Quarterly, Vol. 14 Issue 1, 2000, s. 8.
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wzajemnych relacji nieformalnych, aniżeli sztywnych struktur organizacyjnych7. 
Dzięki temu charakterystyczny dla klastrów jest sprawny przepływ informacji 
pomiędzy przedsiębiorstwami klastra, a także przepływ technologii8. 

Niektórzy autorzy podkreślają, że podmioty klastra cechuje poczucie regio-
nalnej wspólnoty, akceptacja wspólnej wizji rozwoju i funkcjonowania klastra. 
Akcentowane jest duże znaczenie czynników społecznych dla funkcjonowania 
sieci kooperacyjnej9. Czynniki te przyczyniają się do tworzenia pozytywnych 
postaw w zakładaniu małych firm oraz wspierania współpracy pomiędzy me-
nadżerami firm, a także pomiędzy menadżerami firm i ich pracownikami10. 
W tym świetle podstawą funkcjonowania klastrów są kooperacyjne powiązania 
występujące pomiędzy pracownikami podmiotów klastra, generujące procesy 
powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające przepływ informacji. Szyb-
ki postęp technologii informacyjnych i komunikacyjnych pozwala wytworzyć 
takie powiązania, przyczyniając się tym samym do tworzenia więzi współpracy 
zarówno z partnerami handlowymi, jak i innymi instytucjami partnerskimi. 

Udział w klastrze niesie korzyści w obszarze rozpoznawania nowych tech-
nologii. Bowiem uczestnicy mogą uzyskać wgląd w zmieniającą się technologię, 
dostępność komponentów, maszyn i usług. Watro podkreślić, iż w geograficznie 
skoncentrowanych strukturach występuje presja konkurencyjna, społeczna moż-
liwości porównań, co wpływa na ich innowacyjność. Podobieństwo podstawo-
wych uwarunkowań (np. koszty pracy), wraz z obecnością wielu konkurentów, 
zmusza przedsiębiorstwa do twórczego poszukiwania sposobów wyróżnienia 
swojej oferty. A zatem nacisk na modernizację i innowacyjność rośnie.

Proces innowacji zakłada interakcję i dzielenie się wiedzą między współpra-
cownikami w obrębie firmy nastawionej na sukces, jak i firm partnerskich. Ba-
dania nad innowacyjnością wykazały, że proces interakcyjny oraz główna część 

7  Zob. m.in.: S. Breschi, F. Malerba, Clusters, networks and innovation, Oxford University 
Press, New York 2005, s. 433–438, M.E. Porter, Porter..., s. 246–249; S.A. Rosenfeld, Creating 
Smart Systems. A Guide to Clusters Strategies in Less Favoured Regions, Regional Technology 
Strategies Carrboro, North Carolina, USA, 2002, s. 8 i in.

8  T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjnoćś przedsiębiorstw, Organiza-
cja i Kierowanie nr 4 (110), 2002, s. 46.

9  Ch. Ketels, European Clusters, Structural Change in Europe 3 – Innovative Cities and Busi-
ness Regions, Harvard Business School, 2004, s. 25.

10  Por. S. Breschi, F. Malerba, op.cit., s. 413–421.
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wymaganej wiedzy są często trudne do skodyfikowania. Z tego względu bliska 
interakcja pomiędzy uczestnikami jest ważna dla procesu innowacyjnego11. 

przepływ wiedzy w ramach klastrów

Przepływ wiedzy pomiędzy firmami może przybierać różne formy, takie 
jak np. dzielenie się wiedzą lub mobilność pracowników. W ramach przepływu 
stosowane są różne kanały, takie jak handel know-how, wynalazek kolektywny 
czy też licencjonowanie12. Von Hippel argumentuje, że dzielenie się wiedzą przy 
użyciu nieformalnych sieci jest rodzajem handlowania know-how, w którym pra-
cownicy różnych firm udzielają porad dotyczących rozwiązywania problemów 
technicznych lub dzielą się informacjami13.

Z kolei Breschi i Lissoni przedstawiają krytyczne stanowisko wobec kon-
cepcji skoncentrowanego wypływania wiedzy. Argumentują, że pracownicy nie 
zagrożą wprawdzie przewadze konkurencyjnej firmy, ale dzielą się mniej waż-
nymi pomysłami i informacjami. Z tego powodu koniecznym jest wprowadzenie 
rozróżnienia pomiędzy otrzymywaniem informacji, a wiedzą przydatną, czyli 
taką, która może zostać zastosowana w pracy uczestnika danego klastra. Po-
nadto, Breschi i Lissoni przytaczają argumenty na to, że wiedza nie roznosi się 
sama, ale jest rozprzestrzeniana w społecznościach praktyków w sieciach spo-
łecznych14. Uczestnicy należą do tej samej teoretycznej dziedziny wiedzy, która 
określona jest przez kluczowe technologie i bazę informacyjną w klastrze. Jed-
nocześnie w obrębie klastra istnieje wiele wyspecjalizowanych społeczności, roz-
łożonych wewnątrz powiązania. Składają się one z podmiotów pracujących w tej 
samej dziedzinie i napotykających na podobne problemy, ale przepływ wiedzy 
między nimi wymaga ponadto zaangażowania i interakcji pomiędzy podmiota-
mi, a także zdefiniowania zasad, reguł tego współdziałania. Podmioty współpra-
cują ponad granicami firm poprzez sieci społeczne, które wymagają poznawczej 

11  Zob. B.A. Lundvall, B. Johnson, The learning economy, Journal of Industry Studies 1 (2), 
1994, s. 23–42.

12  M.M. Appelyard, How does knowledge flow? Interfirm patterns in the semiconductor indus-
try, Strategic Management Journal 17, 1996, s. 137–154.

13  E. von Hippel, Cooperation between rivals: informal know-ho Trading, Research Policy 16, 
1987, s. 291–292.

14  S. Breschi, F. Lissoni, Knowledge spillovers and local innovation systems: a critical survey, 
Industrial and Corporate Change 10 (4), 2001, s. 975–990.
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i społecznej bliskości i wyłaniają się w procesie dzielenia się doświadczeniem 
z pracy i badań oraz interakcji twarzą w twarz i kontaktów społecznych15.

Pracownicy o większych zdolnościach absorpcyjnych mają większe tenden-
cje do nabywania wiedzy poprzez nieformalne kontakty. Zaufanie to kluczowa 
kwestia w transferze wiedzy. Zaufanie jest budowane poprzez podobieństwo 
i liczne interakcje pomiędzy uczestnikami lub też poprzez niebezpośrednie więzi, 
jeśli utrzymują oni wzajemne relacje społeczne16. Indywidualny kontakt twarzą 
w twarz jest ważny w zadanich związanych z rozwiązywaniem złożonych pro-
blemów tam, gdzie informacje muszą zostać przekazane. Aby w pełni zrozumieć 
informacje, otrzymujący je uczestnik musi znać ich kontekst, tzn. pochodzenie, 
zastosowanie oraz funkcję. Praca nad wspólnym projektem w ramach organizacji 
lub pomiędzy organizacjami wzmaga zaufanie pomiędzy pracownikami, a ich 
wspólny wysiłek buduje nieformalne sieci między nimi17. 

Odległość geograficzna, poznawcza i społeczna odgrywa rolę w przepły-
wie wiedzy pomiędzy jednostkami. Wielu badaczy argumentuje, że mała odle-
głość georgaficzna w klastrze powinna zwiększać dzielenie się wiedzą, podczas 
gdy inni podkreślają wagę małej odległości poznawczej18. Jednak fakt, że jest się 
zatrudnionym w firmie należącej do klastra nie oznacza krótkiej odległości po-
znawczej, ani tego że podmiot ten uzyska dostęp do wiedzy. Warunkiem koniecz-
nym jest należenie do sieci społecznej i posiadanie nieformalnych kontaktów 
z innymi pracownikami w klastrze. Kontakty te są personalne i są one tworzone 
w miarę upływu czasu. Analogicznie, nie wszystkie współpracujące podmioty 
posiadają nieformalne kontakty poza granicami firmy w tym samym sektorze 
przemysłu, bądź w pokrewnych branżach czy też z badaczami naukowymi z lo-
kalnych uniwersytetów i jednostek naukowych.

Dlatego też bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na dzielenie się 
wiedzą jest siła więzi i spójności w sieciach społecznych. W spójnych sieciach 
społecznych podmiot otrzymuje informacje, które są bardziej rzetelne i szcze-

15  Ibidem, s. 986–995. 
16  Zob. S. Breschi, F. Lissoni, Mobility and social networks: localised knowledge spillovers 

revisited, CESPRI Working Paper Series 142, 2003, s. 1–29.
17  Zob. J. Allen, A.D. James, P. Gamlen, Formal versus informal knowledge networks in R&D: 

a case study using social network analysis, R&D Management 37 (3), 2001, s. 179–196.
18  Por. D.B. Audretsch, M.P. Feldman, R&D spillovers and the geography of innovation and 

production, American Economic Review 86 (3), 1996, s. 630–635.
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gółowe, podczas gdy więzi słabe wzmagają ilość nowej, ogólnej wiedzy, często 
technicznej, a z drugiej strony, wzmagają niepewność19.

Jednak nie wszystkie rodzaje wiedzy mogą być łatwo przekazywane. Wyma-
ga to czasu i przeważnie pośrednich zdolności poznawczych posiadanych przez 
podmioty. Aby być w stanie zrozumieć i przetworzyć informacje, odbiorca po-
winien należeć do tej samej branży, znać dany obszar wiedzy, często wiedzy spe-
cjalistycznej. Z tego względu zdolność jednostki do wykorzystania zewnętrznej 
wiedzy zależy od jej zdolności absorpcyjnej. Uczestnicy posiadający uprzednią 
wiedzę na dany temat, często lepiej wchłaniają, szerzą i wykorzystują zewnętrz-
nie pozyskaną wiedzę, tzn. mają wyższą zdolność absorpcyjną20. 

współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w klastrze

Przynależąc do klastra przedsiębiorstwa mają możliwość nawiązania kon-
taktów z instytucjami naukowymi i innymi lokalnymi instytucjami wspierający-
mi rozwój klastra. Związki z jednostkami naukowo-badawczymi i uniwersyteta-
mi ułatwiają naukę i przepływ know-how w ramach klastra. Te relacje pomiędzy 
uniwersytetami i firmami w klastrze mogą mieć charakter bezpośrednich lub 
pośrednich oddziaływań. 

Najczęściej współpraca przedsiębiorstw klastra z instytucjami B + R 
polega na realizacji formalnych projektów badawczych (np. wspólne projekty 
badawcze lub zlecone ekspertyzy, badania, prace badawczo-rozwojowe), mo-
bilności naukowców, organizacji szkoleń, konsultacjach, kształceniu wyso-
ko wykwalifikowanych absolwentów. Jednakże kooperacja w ramach klastra 
może odbywać się poprzez nieformalne kontakty pomiędzy pracownikami firm 
i badaczami naukowymi. 

Uniwersytety są często postrzegane jako ważne źródło wiedzy w kla-
strach utworzonych wokół sektora wysokiej technologii. Znane przykłady kla-
strów z udziałem przodujących uniwersytetów, takich jak Uniwersytet Stan-
ford w  Silicon Valley oraz MIT w Bostonie pokazały, że instytucje naukowe 
odgrywają często ważną rolę w klastrach. Tradycyjnie miały one dwie misje: 
podstawowe badania i szkolenie, jednak ostatnio skupiają się również na ich 

19  L. Fleming, K. Frenken, The evolution of inventor networks in the Silicon Valley and Boston 
regions, Advances in Complex Systems 10 (1), 2007, s. 53–71.

20  W.M. Cohen, D.A. Levinthal, Absorptive capacity: a new perspective of learning and inno-
vation, Administrative Science Quarterly 35 (1), 1990, s. 130–150.
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trzeciej misji, tj. komercjalizacji wiedzy. Podczas gdy tradycyjne uniwersyte-
ty skoncentrowały swoją działalność głównie na postępie wiedzy, istnieje obec-
nie wiele uniwersytetów i jednostek badawczych, na których upowszechniła się 
współpraca z przemysłem21.

Anselin i inni argumentują, że publiczny charakter podstawowych badań 
na uniwersytecie ma pozytywne skutki dla firm w klastrach poprzez przepływ 
wiedzy. Firmy wybierają swoje siedziby blisko uniwersytetów, często w pobliżu 
parków naukowych i korzystają z badań naukowych uniwersytetów lub uzyskują 
korzyści z przepływu wiedzy. Ten przepływ wiedzy jest często odzwierciedlony 
w modelach regresywnych poprzez cytowanie patentów, artykułów naukowych, 
rozmiar kadry akademickiej lub koszty badań naukowych22. 

współpraca przedsiębiorstw klastra z instytucjami wsparcia biznesu

Obok instytucji naukowych, badawczo-rozwojowych, szczególnie istotnym 
powiązaniem w systemie innowacyjnym klastra jest współpraca przedsiębiorstw 
z instytucjami otoczenia biznesu. Instytucje wspierające rozwój klastra stano-
wią istotny komponent w jego strukturze. Są one również odpowiedzialne za 
sprawny przepływ wiedzy i innowacji, co pozwala na występowanie korzyści 
zewnętrznych, będących podstawą rozwoju gospodarczego opartego o wiedzę. 
Instytucje te najczęściej pełnią funkcje pośredników, platform dialogu i wspiera-
ją wykształcenie się klastra. 

Konstrukcja parków i inkubatorów technologicznych odpowiada spełnianiu 
przez nie roli inspiratora współpracy zarówno między przedsiębiorstwami, jak 
i między przedsiębiorstwami a sferą nauki. Ideą funkcjonowania parków tech-
nologicznych i inkubatorów jest bowiem ułatwianie przedsiębiorcom kontaktów 
z ośrodkiem naukowym. Wsparcie współpracy przedsiębiorstw następuje w na-
turalny sposób poprzez gromadzenie wielu firm o danym profilu. Współpraca 
następuje często na zasadach nieformalnych poprzez spotkania na terenie wspól-

21  A. Saxenian, Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, 
Harvard University Press, Cambridge, MA, 1994.

22  L. Anselin, A. Varga, Z. Acs, Local geographic spillovers between university research 
and high technology innovations, Journal of Urban Economics 42, 1997, s. 422–448.
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nej infrastruktury parku/inkubatora, ale i poprzez „podpatrywanie” i naśladow-
nictwo między firmami23. 

Zwiększanie innowacyjności klastra drogą pośredniczenia w dyfuzji tech-
nologii – zarówno w formie skodyfikowanej (patenty, licencje), jak i ukrytej 
(szkolenia), to główne zadanie drugiego dużego segmentu instytucji proinnowa-
cyjnych, jakimi są centra transferu technologii i innowacji. Instytucje te działają 
więc nie tylko na rzecz nowych przemysłów, ale także dla przemysłów tradycyj-
nych, których innowacyjność opiera się w większym stopniu na technologii już 
istniejącej i dystrybuowanej w formie patentów czy licencji24.

podsumowanie

Klastry są postrzegane jako skupiska przedsiębiorstw, instytucji wspiera-
jących biznes oraz instytucji naukowych, które ze sobą współpracują. Podstawą 
funkcjonowania klastrów są powiązania kooperacyjne występujące pomiędzy 
podmiotami klastra, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz 
zwiększające przepływ informacji. Bardzo ważną rolę w dzieleniu się wiedzą 
odgrywają nieformalne kontakty pomiędzy pracownikami firm. Związki z jed-
nostkami naukowo-badawczymi i uniwersytetami znacząco ułatwiają naukę 
i przepływ know-how w ramach klastra. 

Obok instytucji badawczo-rozwojowych, szczególnie istotnym powiąza-
niem w strukturze klastra jest współpraca przedsiębiorstw z instytucjami oto-
czenia biznesu. Instytucje te również odpowiedzialne są za sprawny przepływ 
wiedzy i innowacji w ramach klastra.

23  K.B. Matusiak, Polskie parki i inkubatory technologiczne. Stan i perspektywy rozwoju, 
w: Rola inkubatorów technologicznych w rozwoju przedsiębiorczości i globalizacji biznesu, 
Konferencja międzynarodowa, Materiały konferencyjne, Łódź wrzesień 2007.

24  A. Różycka, Benchmarking – porównanie funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości 
w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, w: Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, 
(red.) K. Poznańska, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości 
w Polsce, Łódź–Poznań–Warszawa–Wrocław 2006, s. 155–156.
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knowLedGe FLows in cLusters

summary

Clusters have been conceptualized as a concentration of companies that prosper on 
the basis of their interaction and cooperation. The main purpose of this study is to discuss 
the impact of knowledge flow in clusters. This paper examines the extent of informal 
contacts between employees in firms and local university researchers in a cluster. 

Colleagues and partners provide each other with advice, they share their experien-
ce, they give solutions to problems, provided emerging the goodwill trust between firms 
in cluster. Universities are often found to be an important part in clusters. The universi-
ties are seen as a source of knowledge. 

The informal contacts indeed are an important source of knowledge in clusters. 
However, it is still little known about the value to the firm and the effects of these rela-
tionships on firm performance in clusters. 

Translated by Małgorzata Baran
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działaLnoŚĆ Gastronomiczna jako Forma  
prowadzenia mikro i małych przedsiębiorstw  

(anaLiza prawno-porÓwnawcza)

uwagi ogólne

Działalność gastronomiczna niezależnie od uregulowań prawnych czy to 
krajowych, czy to zagranicznych, jest działalnością podwyższonego ryzyka. 
Aby bowiem prowadzić tego rodzaju działalność gospodarczą należy spełnić 
rozmaite kryteria wynikające przede wszystkim z uregulowań zarówno pra-
wa europejskiego, jak i prawa krajowego. Najważniejsze z nich zawarte jest 
w Rozporządzeniu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE, 
nr L. 139, s. 1 z 30 kwietnia 2004 r.), gdzie zostały ustanowione ogólne zasady 
dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożyw-
czych, w tym również zastosowania procedur opartych na zasadach HACCP1. 

1  HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points), Analiza Zagrożeń i Krytyczne 
Punkty Kontroli, która w głównej mierze ma na celu zapewnienie i zabezpieczenie przed zagro-
żeniami zdrowotnymi występującymi podczas produkcji spożywczej produktów przeznaczonych 
dla konsumentów. Tekst HACCP został przyjęty do wewnętrznego porządku prawnego Unii Eu-
ropejskiej w szeregu przepisach:

– rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołując Europejski Urząd 
ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 
(Dz. Urz. WE L 31 z 1 lutego 2002 r., s. 1), 

– rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r., 
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1), 

– rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 stycznia 2005 r., 
ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 8 lutego 2005 r., s. 1), 

– rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r., 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., s. 55). 
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Na tym tle nie sposób pominąć uregulowań zawartych w innym Rozporządzeniu 
(WE) Nr 178/02 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustalające 
ogóle zasady i uregulowania prawa żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. nr L. 31, s. 1 z 1 lutego 2002 r.), które to ure-
gulowanie ma bezpośrednie przełożenie na kształt i treść definicji prowadzenia 
działalności gastronomicznej. Zawarte w art. 3 pkt 7 uregulowanie, nie zostało 
przedstawione w taki sposób, w jakim przyjęło się ją przedstawiać w regulac-
jach krajowych. W nomenklaturze prawodawczej Unii Europejskiej, przyjęto 
dla określenia działalności gastronomicznej, pojęcie „handlu detalicznego” 
i w tym rozumieniu należy ją również używać w regulacjach krajowych poszc-
zególnych państw członkowskich. Tak więc pod pojęciem „handlu detalicznego” 
należy rozumieć obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie 
w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; określenie 
to ponadto obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki 
zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane 
z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hur-
townie. Z analiz przeprowadzonych przez Komisję Europejską wynika, iż tego 
rodzaju działalnością zajmują się zwykle niewielkie przedsiębiorstwa określane 
jako mikro i małe. Rozróżnienie to przyjęte w wewnętrznych przepisach prawa 

państw członkowskich ma stanowić2 ułatwienie w dostępie do kapitału w post-
aci dotacji lub pożyczki. Nie wdając się w szczegóły wspomnieć jeszcze należy, 
iż dla określenia czy mamy do czynienia z mikro, czy małym przedsiębiorstwem 
służy specjalny wzór oświadczenia dotyczącego samooceny3, który wykorzysty-
wany jest podczas procesu weryfikacji statusu, jaki ma dany przedsiębiorca4. 
Od tego bowiem będzie zależała m.in. wysokość przyznawanych dopłat lub dot-
acji uzyskiwanych z funduszy europejskich lub krajowych środków publicznych, 

2  Zalecenie Komisji Europejskiej 96/280/WE z dnia 3 kwietnia 1996 r. dotyczące definicji ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. WE, nr L. 107, s. 4–9 
z 3 kwietnia 1996 r. Zalecenie Komisji Europejskiej 23/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące 
definicji mikroprzędsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie 
dla EOG), Dz. Urz. WE, nr L. 124, s. 36–41 z 20 maja 2003 r.

3  Komunikat Komisji w sprawie oświadczenia zawierającego informacje wymagane do za-
kwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, Dz. Urz. WE, 
nr C. 118, s. 5–15 z dnia 20 maja 2003 r.

4  Nowa definicja MŚP, Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, Wspólnoty Europej-
skie 2006, s. 6–7, Materiał z sieci Internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_poli-
cy/sme_definition/index_pl.htm
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która przyjmuje czasami ramy tzw. pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 
Przyjmując przytoczone argumenty za słuszne, przytoczyć należy jeszcze jeden 
powód przyjęcia takiego podziału podmiotów. Odnosi się to do dodatkowych 
możliwości, zwłaszcza polskich przedsiębiorców, którzy ze względu na dość sze-
rokie ich ujęcie tego pojęcia w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 
w znacznej mierze stanowi5 dopełnienie regulacji europejskich, a tym samym 
w znaczny sposób ułatwia dostęp do kapitału w postaci dotacji lub pożyczki dla 
mikro lub małych przedsiębiorstw.

przedmiotowy zakres pojęcia przedsiębiorcy

Zanim zostaną w sposób bardziej szczegółowy omówione zagadnienia od-
noszące się do zdefiniowania statusu mikro i małego przedsiębiorstwa, ustalić 
należy, co należy rozumieć pod pojęciem przedsiębiorca i to zarówno w wymia-
rze europejskim, jak i krajowym. 

Normatywnie rzecz ujmując, dla pełności obrazu należy wskazać, iż uregulo-
wania prawa europejskiego nie zawierają w sposób jednoznaczny sformułowanej 
definicji przedsiębiorcy, a jedynie zawierają opis pojęcia przedsiębiorca. Dlatego 
też dla potrzeb opracowania posłużymy się obowiązującą treścią art. 43 TWE6 
oraz orzecznictwem ETS7. W związku z tym wskazać należy, że w tym rozumie-
niu przedsiębiorcą jest podmiot, który wykonuje w sposób stały i ciągły samo-
dzielną działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym w innym państwie 
członkowskim. Bazując na tym złożeniu wskazać należy, iż wykonywanie dzia-
łalności gospodarczej nie należy utożsamiać ze świadczeniem usług. Te ostatnie 

5  Zalecenie Komisji Europejskiej 96/280/WE z 3 kwietnia 1996 r. dotyczące definicji małych 
i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. WE, nr L. 107, s. 4–9 
z 3 kwietnia 1996 r. Zalecenie Komisji Europejskiej 23/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące 
definicji mikroprzędsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie 
dla EOG), Dz. Urz. WE, nr L. 124, s. 36–41 z 20 maja 2003 r.

6  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE), zwany również „Traktatami rzymski-
mi z 1957 r.”, jest to konglomerat kilku umów międzynarodowych m.in. Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Agencję Energii 
Atomowej (Euratom), które obecnie stanowią wraz z traktatami reformującymi i akcesyjnymi 
podstawę prawną istnienia i funkcjonowania Unii Europejskiej.

7  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) z siedzibą w Luksemburgu, jego właściwa 
i pełna nazwa brzmi Europejski Trybunał Wspólnot Europejskich, pełni m.in. funkcje sądu mię-
dzynarodowego, konstytucyjnego oraz administracyjnego orzekając w takich sprawach, jak cho-
ciażby spory dotyczące legalności aktów prawnych wydawanych przez organy Unii Europejskiej 
oraz dokonujący obowiązującej wykładni aktów prawnych Unii Europejskiej.
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pojęcie od pojęcia działalności gospodarczej odróżnia bowiem element „stałości 
wykonywania działalności gospodarczej” w państwie członkowskim. Ponadto 
należy wyraźnie zaakcentować przymiot wskazujący na zarobkowy charakter 
wykonywanej działalności, przez co należy wywnioskować, iż działalność taka 
jest odpłatna, choć w jej wyniku nie zawsze musi dochodzić od wypracowywa-
nia zysku8. Stąd też można wysnuć wniosek wskazujący na fakt, iż przedsiębior-
ca działa na własny rachunek i własne ryzyko.

Przechodząc do omówienia definicji pojęcia przedsiębiorcy w prawie pol-
skim, winno się odnieść do treści art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2007 r., nr 155, poz. 1097, z późn. zm.). 
W myśl tego zapisu przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednost-
ka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której jednak przyznano zdolność 
prawną, jeśli będzie wykonywać działalność gospodarczą we własnym imieniu 
i na własne ryzyko, a więc do tego rodzaju podmiotów zaliczyć należy również 
spółkę cywilną9. Zakres przedmiotowy prowadzenia działalności gospodarczej 
również znalazł swoje uregulowanie w ustawie o swobodzie działalności gospo-
darczej w art. 2, w którym wskazuje się, że działalnością gospodarczą jest m.in. 
działalność zarobkowa, polegająca na świadczeniu usług i handlu, które to czyn-
ności wykonywane są w sposób zawodowy i ciągły.

Z kolei pojęcie przedsiębiorcy w niemieckich uregulowaniach prawnych 
w najszerszym tego słowna znaczeniu zawarte jest w art. 14 prawa cywilnego 
(z niem. Bürgerlichen Gesetzbuch). Według zapisów w ust 1 tego artykułu przed-
siębiorcą jest osoba fizyczna albo osoba prawna, bądź też osobowa spółka han-
dlowa, która posiada zdolność prawną i która wykonuje działalność gospodarczą, 
względnie samodzielną działalność zawodową10. Już w tym momencie można by 
rzec, iż niemieckie uregulowania prawne różnią się od polskich, co oczywiście 
jest zrozumiałe, ich bowiem zakres dotyczy innych relacji i struktury prawa cy-
wilnego i handlowego.

8  C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wydawnictwo 
LexisNexis, Warszawa 2008, s. 33.

9  M. Pawelczyk, Przedsiębiorca w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
w:  J. Grabowski (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza 
Branta, Bydgoszcz–Katowice 2008, s. 19–20.

10  E. Klunzinger, Einführung in das Bürgerlichen Recht, 14. Auflage, Verlag Franz Vahlen 
GmbH, München 2009, S. 35. 
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mikro i małe przedsiębiorstwa, jako podmioty prowadzące działalność 
gastronomiczną

Na tle poczynionych rozważań można określić kryteria rozróżniające mikro 
i małe przedsiębiorstwa. Ze względu na przyjęty zakres opracowania w tym celu 
należy posłużyć się polskimi i niemieckimi uregulowaniami prawnymi. W tym 
celu należy się posłużyć definicją pojęcia „przedsiębiorczość”.

Źródeł podziału wg prawa polskiego należy poszukiwać we wspomnia-
nej już ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a właściwie, gdzie 
w art. 104 pkt 1 i 2 mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, który zatrudnia mniej, 
niż dziesięciu pracowników i jego roczny obrót osiągnął równowartość w zło-
tych dwóch milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza równowar-
tości w złotych dwóch milionów euro.

Nieco inaczej przedstawia się sprawa dotycząca kwalifikacji niektórych 
podmiotów do kategorii małych przedsiębiorstw. Zagadnienie to jest uregulowa-
ne również w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w art. 105, które 
w tym kontekście jest zbliżone znaczeniowo do treści zawartej w rozporządzeniu 
Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE, nr L. 10 z dnia 13 stycznia 2001 r., s. 33–42)11. 
W tym pojęciu za małego przedsiębiorcę należy rozumieć podmiot, który zatrud-
nia mniej, niż 50 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza równowar-
tości w złotych dziesięciu milionów euro albo jego całkowity bilans roczny nie 
przekracza równowartości w złotych dziesięciu milionów euro.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku regulacji niemieckich. Z tym je-
dynie rozróżnieniem, że odnośne regulacje prawne odnoszące się na mikro 
i małe przedsiębiorstwa zawarte są nie tak, jak to ma miejsce w prawie polskim 
w ustawie o swobodzie gospodarczej, obejmując tym samym szerszą gamę pod-
miotów prowadzących działalność gospodarczą, ale w Kodeksie spółek handlo-
wych (z niem. Handelsgesetzbuch) w art. 267 ust. 1 i 2. Regulacja ta obejmuje 
podmioty funkcjonujące wyłącznie w formie spółek kapitałowych. W tym miej-
scu należy wskazać, że małym przedsiębiorcą jest spółka, która musi wypełniać 
co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów. Te z kolei kryteria muszą być 
wypełnione w dwóch następujących po sobie okresach rozliczeniowych. Warun-
ki te to po pierwsze uzyskanie kwoty nieprzekraczającej 4 840 000 euro docho-

11  C. Kosikowski, op.cit., s. 412.
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du netto, po drugie kwota przychodów osiąganych w ciągu dwunastu miesięcy 
poprzedzających zamknięcie bilansu przedsiębiorstwa wynosi 9 680 000 euro, 
i po trzecie średnia ilość pracowników zatrudnionych zawiera się w liczbie do 
pięćdziesięciu osób.

Średni przedsiębiorca natomiast to taki, który przekracza przynajmniej dwa 
z trzech kryteriów odnoszących się do małych przedsiębiorców, a przy tym kwo-
ta dochodu nie przekracza 19 250 000 euro, posiada obrót roczny w wysokości 
38 500 000 euro oraz zatrudnia do dwustu pięćdziesięciu pracowników.

Na marginesie wskazać należy, że w realiach niemieckiego prawa gospo-
darczego nie funkcjonuje pojęcie mikroprzedsiębiorcy. Więc, aby przedsiębior-
ca mógł pozyskać dodatkowe środki finansowania dla obranego przez siebie 
profilu działalności, będzie musiał się przekształcić w jedną z form spółek 
kapitałowych. 

działalność gastronomiczna – trzon regulacji prawnych

We wstępie należy poczynić wzmiankę, dotyczącą tego, że Polska nie jest 
krajem federalistycznym w odróżnieniu od Republiki Federalnej Niemiec, choć 
w pewnym sensie na tej zasadzie zbliżonej do niej funkcjonują województwa 
samorządowe. Ta okoliczność z kolei ma również wpływ na formę i kształt pro-
wadzonej działalności gastronomicznej, dotyczy jedynie działających w ich ra-
mach gmin samorządowych, które z kolei w ramach swoich kompetencji dys-
ponują ograniczonymi możliwościami odnośnie zakresu i formy organizacyjnej. 
Odnoszą się one m.in. do rodzaju i ilości podmiotów prowadzących działalność 
gastronomiczną, poprzez wykorzystywanie uprawnień wynikających z ustawy 
z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholi-
zmowi (tekst jedn. DzU z 2007 r., nr 70, poz. 473, z późn. zm.). Wobec tego, już 
choćby ta różnica ma wpływ na rolę i charakter prawny stosownych unormowań 
dotyczących prowadzenia działalności gastronomicznej. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że w polskich realiach prawnych istnieje ogólna wzmianka konstytucyj-
na dotycząca ogólnie wolności gospodarczej w art. 20 Konstytucji RP. Stąd zdaje 
się wypływać wniosek, wskazujący na to, że ze względu na istnienie tego ure-
gulowania może być prowadzona działalność gastronomiczna w każdej formie 
prawnej znanej polskiemu ustawodawstwu, przy założeniu, iż będzie ona musiała 
swoim zakresem odpowiadać ofercie turystycznej regionu, na terenie którego jest 
prowadzona. Ten element, niestety, jest jednak uzależniony od zasobności finan-
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sowej przyszłego przedsiębiorcy. Najprostszą, a jednocześnie najtańszą formą 
rozpoczęcia działalności gastronomicznej jest zarejestrowanie się jako osoba fi-
zyczna, z jednoczesnym podaniem odpowiedniej klasyfikacji, co do rodzaju pro-
wadzonej działalność wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, albo też założenie 
spółki cywilnej, bądź też spółki jawnej. Przy czym w tym ostatnim przypadku, 
organem rejestracyjnym będzie Wydział Gospodarczy, Sądu Rejonowego, który 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie właściwej rejestracji tego rodzaju spółki 
rejestrowej.

Wobec tego zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2004 r., nr 173, poz. 1807, 
z późn. zm.), zainteresowany podmiot powinien zwrócić się o dokonanie od-
powiedniego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej 
przez organ gminy w oparciu o przepisy art. 2 i 3 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. DzU z 2001 r., nr 17, poz. 209, 
z późn. zm.). 

Poza tym mikro i mali przedsiębiorcy, przed rozpoczęciem działalności 
będą zmuszeni do wypełnienia innych jeszcze kryteriów. Ich szczegółowy za-
kres zawarty jest w przepisach m.in. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach 
zdrowotnych żywności i żywienia (tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 31, poz. 265, 
z późn. zm.), której zakres przedmiotowy określa warunki, jakie winny obowią-
zywać przy produkcji i obrocie żywnością oraz wymagania dotyczące przestrze-
gania zasad higieny w procesie produkcji i obrocie środkami spożywczymi lub 
substancjami dodatkowymi pomagającymi w przetwarzaniu oraz materiałami 
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, w celu zapewnienia jej 
właściwej jakości zdrowotnej. 

Równie ważne zagadnienia, jakie do wypełnienia ma przedsiębiorca w za-
kresie ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych 
państwa przewidują przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(DzU z 2001 r., nr 4, poz. 25, z późn. zm.). Działania tego typu są wykonywane 
poprzez przeprowadzanie okresowych kontroli przedsiębiorców w zakresie wy-
konywanych usług, jak również ich jakości. Ich zakres został określony w odnie-
sieniu do art. 2 pkt 3 i 5 w związku z art. 3 ust. 1 cyt. ustawy.

Niemniej istotne jest takie przeprowadzanie urzędowej kontroli żywności 
w oparciu o zapisy ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 122, poz. 851, z późn. zm.), która powołana jest do 
realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym w szczególności zgod-
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nie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a, do kontroli przestrzegania przepisów określających 
wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków produkcji, transportu, 
przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, 
a także nadzoru nad jakością zdrowotną żywności.

Jednak poza wskazanymi przepisami ustaw, równie ważną, jest ustawa 
z 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia 
zwierzęcego (DzU z 2004 r., nr 33, poz. 288, z późn. zm.), gdzie określone zosta-
ły wymagania weterynaryjne, jakie winne być spełnione podczas wytwarzania 
produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym norm w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
obejmujących wdrożenie i realizację systemu analizy zagrożeń i krytycznych 
punktów kontroli w ramach systemu HACCP. Poza wskazanymi przepisami ist-
nieje jeszcze jedna, choć nie ostatnia, acz dość istotna ustawa, której wymogi 
należy spełnić, aby móc w Polsce prowadzić działalność gastronomiczną.

Bodajże najważniejszym dokumentem, z którego wynikają uprawnienia dla 
podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną jest zezwolenie na sprze-
daż napojów alkoholowych ma charakter odpłatny i wydawana jest na podstawie 
art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w oparciu o odpowiedni wnio-
sek zainteresowanego podmiotu. Natomiast tryb wydawania zezwoleń na sprze-
daż alkoholu, a właściwie ich ilość jest określana przez Radę Gminy w uchwale 
wydawanej na podstawie art. 12 wspomnianej ustawy. W jej zapisach określona 
jest zazwyczaj z góry, dopuszczalna ilość punktów uprawnionych do dystrybucji, 
a więc sprzedaży napojów alkoholowych wraz z ich optymalną lokalizacją. Jak 
więc z poczynionego wywodu wynika, iż postępowanie w sprawie udzielenia 
zezwolenia ma charakter administracyjnoprawny i jest warunkiem niezbędnym 
dla rozpoczęcia prowadzenia działalności gastronomicznej w Polsce. W tym 
kontekście zauważyć ponadto wypada, że jej prowadzenie od zainteresowanego 
podmiotu wymaga znajomości wielu aktów prawnych, a tym samym spełnienia 
wielu przesłanek, które w treści wywodu zostały jedynie zasygnalizowane.

wnioski 

Prowadzenie działalności gastronomicznej niezależnie od systemu prawne-
go jest bardzo złożonym zadaniem, a dla wypełnienia poszczególnych warunków, 
których spełnienie warunkuje legalność tego rodzaju przedsięwzięć wymaga do-
głębnej znajomości wielu regulacji prawnych o zasięgu europejskim i krajowym. 
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Dla osiągania zysków niezbędne jest w pewnych przypadkach pozyskiwanie ze-
wnętrznych źródeł finansowania, aby jednak je móc pozyskać, w myśl przepisów 
unijnych oraz ustawodawstwa krajowego, należy spełniać kryteria umożliwiające 
zakwalifikowanie określonego podmiotu do kategorii mikro lub małych przed-
siębiorców. Od rezultatu tego zabiegu uzależniona jest możliwości i wysokość 
pozyskania środków finansowych. Temu celowi służy właśnie wzór oświadcze-
nia dotyczącego samooceny przedsiębiorcy. Niezależnie od powyższego, usta-
wodawstwa krajowe określają kryteria przyznania konkretnemu przedsiębior-
cy określonego statusu. Nieco bardziej skomplikowanie sprawa się przedstawia 
w ustawodawstwie niemieckim, a zupełnie inaczej w prawie polskim. W tym 
ostatnim przypadku możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finanso-
wych obejmuje szerszy wachlarz podmiotów. Wobec tego można z całą stanow-
czością podkreślić, iż uregulowanie to należy uznać za właściwe i sprzyjające 
(przynajmniej od strony prawnej) tej gałęzi gospodarki narodowej. Tym bardziej, 
że podmioty zajmujące się tą częścią działalności stanowią w dużej mierze klasę 
średnią, której sukces finansowy przekłada się na bezpośredni wzrost dochodu 
narodowego.

Z kolei w regulacjach prawa niemieckiego, złagodzeniem skutków nie-
dogodności związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych (ponieważ 
przedsiębiorcą w tym rozumieniu może być uznana wyłącznie spółka kapitało-
wa) jest złagodzenie reżimów prawnych obejmujących swym zakresem wysokość 
kapitału zakładowego. 

Niezależnie od wszystkiego, rygory prawne związane z założeniem i prowa-
dzeniem działalności gastronomicznej w Polsce i w Niemczech są dość rozbież-
ne, ich kształt i rozmiar. Czasami bowiem od regulacji prawa lokalnego w więk-
szej mierze uzależnione jest konieczność spełnienia przez mikro lub małego 
przedsiębiorcę gastronomicznego niejednokrotnie odmiennych obowiązków. 

Food and actiVity as a Form oF micro and smaLL  
enterprises (LeGaL anaLysis – comparatiVe)

summary

Restaurant is operating from the point of accomplishing the legal rules governing 
this area very difficult. In view of the Polish accession to European structures, a special 
role in the legal profession gastronomical has the status of the company that obtains the 
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size of income and the number of persons employed. This is very important, since being 
granted appropriate micro-or small business, depends on the possibility of raising addi-
tional funds. However, not all the legal regulations of the Member States of the Union, 
there is categorization of economic operators who, as even in Germany. Therefore, in 
order to seize the opportunity to develop an interest must use the legal tools offered by 
the disposal of the national legislature.

Translated by Marek Białkowski
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wprowadzenie 

W czasie spowolnienia gospodarczego, niekorzystnej koniunktury gospo-
darczej, inflacji, turbulencji na rynkach finansowych, coraz wyższego wskaźni-
ka bezrobocia konieczna jest przebudowa struktury gospodarki kraju. Budowa 
nowej struktury gospodarczej, odpornej w długim okresie na zakłócenia, może 
zostać zwieńczona powodzeniem tylko wówczas, jeżeli powstanie odpowiednio 
duża liczba przedsiębiorstw odnoszących sukcesy na rynku. Sukces nowo zało-
żonego przedsiębiorstwa może być mierzony w różny sposób. W badaniach eko-
nomicznych najczęściej jako miarę powodzenia przyjmuje się: wskaźnik finanso-
wego sukcesu i wskaźnik rozwoju przedsiębiorstwa. Znaczenie tych dwóch miar 
w praktyce przejawia się z jednej strony w dalszym trwaniu przedsiębiorstwa na 
rynku, z drugiej zaś w rozwoju przedsiębiorstwa mierzonym liczbą nowo utwo-
rzonych miejsc pracy, poprawie konkurencyjności gospodarki kraju w wyniku 
innowacji i odnowienia całych gałęzi gospodarki1.  

Rola nowo powstałych przedsiębiorstw w gospodarce kraju powoduje, że 
proces zakładania przedsiębiorstwa i jego efekty są już od wielu lat obiektem 
penetracji naukowych. Mimo to w literaturze przedmiotu wskazuje się ciągle na 
niedobór informacji w tym zakresie. Brakuje zarówno prezentacji i ocen odpo-
wiednich modeli zakładania przedsiębiorstwa, jak i adekwatnych analiz staty-
stycznych, wyników badań empirycznych. Brakuje również teorii opisujących 
w sposób holistyczny proces powstawania przedsiębiorstwa. We współczesnej 
literaturze modele tworzenia przedsiębiorstwa rozważane są przede wszystkim 

1  P. Witt, A. Hack, Staatliche Gründungsfinanzierung: Stand der Forschung und offene Fra-
gen, Wyd. Wirtschaftsuniversitaet Wien, Wien Springer 2008, s. 55–79. 
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ze względu na problemy finansowania. Istnieje również wiele opracowań nauko-
wych poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące czynników determinu-
jących powodzenie nowozakładanych przedsiębiorstw. Dla potrzeb prowadzo-
nych badań czynniki te najczęściej są przedstawiane w podziale na trzy grupy2: 
(a) czynniki osobowościowe odnoszące się do cech i charakteru założyciela, 
(b) czynniki określające cechy przedsiębiorstwa w momencie jego zakładania, 
(c) czynniki charakteryzujące lokalne, branżowe i makroekonomiczne otocze-
nie przedsiębiorstwa w  momencie jego zakładania.

W studiach badawczych dotyczących określonych przedsiębiorstw takie 
wstępne usystematyzowanie czynników pozwala na względnie łatwe wskazanie, 
który z wymienionych obszarów jest słabością analizowanego przedsiębiorstwa. 
W dalszej części opracowania omówione zostaną trzy wymienione kategorie 
czynników. Celem opracowania jest wskazanie, na podstawie studiów literatury 
i badań własnych, czynników o znaczeniu kluczowym dla sukcesu nowo powsta-
łego przedsiębiorstwa.

czynniki osobowościowe 

Celem licznych studiów empirycznych dotyczących znaczenia czynnika 
osobowego w procesie zakładania przedsiębiorstwa jest zamiar udzielenia od-
powiedzi na pytanie, czy np. wykształcenie zdobyte w szkole i doświadczenie 
zawodowe założyciela przedsiębiorstwa, jego biografia zawodowa, wcześniejsze 
doświadczenie w branży, wcześniejsza zawodowa samodzielność, a także do-
świadczenia rodzinne wpływają na sukces nowo założonego przedsiębiorstwa. 
Przedmiotem badań jest również motyw zakładania przedsiębiorstwa3. Wyniki 
badań wskazują, że wcześniejsze doświadczenie zawodowe założyciela w branży 
stanowi zasadniczy czynnik decydujący o sukcesie przedsiębiorstwa. Przedmio-
tem licznych dyskusji jest – budzący wiele wątpliwości – problem wpływu na 
sukces rynkowy nowopowstałego przedsiębiorstwa wcześniejszych doświadczeń 
założyciela zdobytych w ramach samozatrudnienia. Kolejny wynik badań pre-
zentowany w cytowanej tu literaturze wskazuje, że założyciel z długim stażem 

2  Dimensionen der Unternehmungsgründung Erfolgsaspekte der Selbstaendigkeit (H. Corsten 
red. nauk.) Erich ScHmidt VerlaG Kaiserslautern 2004 s. 45. 

3  A. Bielawska, Zadania finansowe w procesie tworzenia przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretycz-
ne i empiryczne, w: bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się 
Europy, Zeszyt Naukowy SGH, Warszawa 2005. 
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zawodowym zdecydowanie rzadziej decyduje się na ekspansję przedsiębiorstwa. 
Studia literaturowe wskazują również, że założyciel z dużym kapitałem intelektu-
alnym inicjuje – najczęściej – powstanie przedsiębiorstw z korzystniejszą a priori 
szansą na powodzenie4. 

Badania dotyczące wpływu płci na zakładanie przedsiębiorstwa wskazały, 
że kobiety tworzące miejsca pracy dla siebie – często – wykazują się niższym po-
ziomem wykształcenia, a ponadto decydują się na uruchomienie przedsiębiorstwa 
w branży raczej typowej dla kobiet, co w świetle badań dotyczących sukcesu 
nowo zakładanych przedsiębiorstw nie prognozuje osiągnięcia sukcesu fin-
ansowego. W odniesieniu do szans przetrwania na rynku, przedsiębiorstwa 
założone przez kobiety mają takie same prognozy, jak przedsiębiorstwa założone 
przez mężczyzn. Wyniki badań prezentowanych w literaturze wskazują również, 
iż kobiety potrzebują więcej czasu na uruchomienie przedsiębiorstwa niż 
mężczyźni5. Badania przeprowadzone w województwie zachodniopomorskim 
wskazują również, że kobiety zakładając przedsiębiorstwo wykazują się większą 
ostrożnością, czas poprzedzający rejestrację przedsiębiorstwa jest znacznie 
dłuższy, niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn6. 

 Celem badań empirycznych, których wyniki prezentowane są w litera-
turze jest wskazanie cech charakteryzujących założycieli osiągających ponad-
przeciętne sukcesy. Stałymi wyróżnikami, takich jak hallmarks of the entre-
preneurial personality są wysoka motywacja do działania i ponadprzeciętna 
skłonność do ryzyka. Od dłuższego czasu coraz częściej pojawiają się w litera-
turze przedmiotu głosy sprzeciwu wobec uznawania znaczenia wymienionych 
cech za decydujące dla sukcesu przedsiębiorstwa. Jako uzasadnienie takich za-
rzutów wymienia się7: 
a) lista cech założycieli uznawanych za istotne dla osiągnięcia sukcesu jest coraz 

dłuższa i zapewne będzie się jeszcze wydłużać, im większa liczba badaczy 
będzie zajmowała się tym tematem, 

4  J. Brüderl, P. Preisendoerfer, R. Ziegler, Der Erfolg neugegründeter Betriebe Eine empi-
rische Studie zu den Chancen und Risiken von Unternehmensgründungen, Duncker &Humblot 
Berlin. Brüderl, P. Preisendoerfer, R. Ziegler, Der Erfolg…, op.cit. s. 277.

5  Private Debt – alternative Finanzierung für den Mittelstand, A.-K. Achleitner, (red. nauk.) 
Schäffer – Poeschel Verlag Stuttgart, 2004.

6  A. Bielawska, Zadania finansowe w procesie..., op.cit.
7  Dimensionen der Unternehmungsgründung Erfolgsaspekte der Selbstaendigkeit (H. Corsten 

red. nauk.) Erich Schmidt Verlag Kaiserslautern 2004 s. 46.
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b) obszar badań przypomina badania tzw. „leadership”, które po ponad 30 latach 
intensywnych starań wykazały, że przywódcy osiągający sukcesy nie wykazu-
ją żadnych wspólnych cech osobistych, 

c) badacze wskazujący na wymienione cechy jako znamionujące osoby, które 
odniosły sukces, zakładając przedsiębiorstwo mają problemy z empirycznym 
potwierdzeniem swoich wyników badań.

Przedstawione wątpliwości nie oznaczają jednakże, że osobowość założy-
ciela jest bez znaczenia. Wcześniejsza literatura dotycząca czynników determi-
nujących sukces nowo powstałego przedsiębiorstwa ograniczała się zazwyczaj 
do kilku wielkości dotyczących prognozy wyniku finansowego przedsiębior-
stwa. Rozważanie jedynie wyników ilościowych działań przedsiębiorczych, bez 
uwzględnienia wpływu czynników jakościowych, ogranicza możliwość ustalenia 
przyczyn sukcesu lub porażki nowo powstających przedsiębiorstw. Wyniki naj-
nowszych badań wskazują, że zarówno okres inkubacji przedsiębiorstwa, zakła-
dania, uruchamiania, jak i czas po wstąpieniu na rynek wymagają od założycie-
la wiele wysiłku i odpowiednich kompetencji. Znaczna liczba nowo założonych 
przedsiębiorstw upada w pierwszych latach swego istnienia. Czynnikiem decy-
dującym o sukcesie lub porażce nowo powstałego podmiotu gospodarczego jest 
sposób zarządzania; właściciel – jako osoba zarządzająca – stanowi więc najważ-
niejsze dobro powstającego przedsiębiorstwa. Sama gotowość i motywacja do 
założenia przedsiębiorstwa to zbyt mało, aby przedsiębiorstwo osiągnęło sukces. 
Założyciel musi dysponować szeregiem kompetencji, aby powstanie przedsiębior-
stwa było sukcesem. Przy tym należy zwrócić uwagę, że wymagania odnośnie do 
umiejętności założyciela zmieniają się wraz z przechodzeniem przedsiębiorstwa 
do kolejnego etapu rozwoju. Przydatne może być także spostrzeżenie, że istotne 
są nie tylko cechy właściciela, ale również to co założyciel czyni. 

czynniki określające cechy przedsiębiorstwa 

Podstawową ideą, która powinna towarzyszyć powstawaniu przedsiębior-
stwa jest hipoteza „organizational imprinting”, zgodnie z którą fundamentalną 
przesłanką w momencie zakładania przedsiębiorstwa jest dążenie do osiągnię-
cia trwałego rozwoju. W momencie tworzenia przedsiębiorstwa pozyskiwane są 
– z reguły – pomieszczenia, zatrudniana jest siła robocza, realizowane są inwe-
stycje materialne i opracowywana jest jego wewnętrzna organizacja. Wszystkie 
te czynności powinny być wykonywane z uwzględnieniem wizji przedsiębior-
stwa w dłuższym czasie, dzięki temu możliwe jest (teza imprinting) stworzenie 



57Kategorie czynników determinujących sukces...

pewnej stabilizacji w jego rozwoju. Ideę organizational imprinting Pennings wy-
jaśnił następująco: The creation of a new organization is one of the most salient 
moments of its life cycle. Organizational birth is salient not only because it is 
the starting point of that life cycle, but also because it is an overriding factor in 
molding and constraining the organization’s behavior during its subsequent sta-
ges of its life cycle8. Jako jeden z pierwszych czynników determinujących sukces 
przedsiębiorstwa wymieniany jest sposób jego powstania, tzn. ważna jest odpo-
wiedź na pytania: czy przedsiębiorstwo powstało jako wynik przejęcia (odziedzi-
czenia)?; czy jako efekt połączenia przedsiębiorstw?; czy jest to utworzenie pod-
miotu gospodarczego całkiem nowego na rynku?; czy przedsiębiorstwo tworzone 
jest w środowisku obcym dla założyciela? 

Wyniki badań prezentowane w literaturze wskazują, że podmioty gospo-
darcze całkowicie nowe na rynku napotykają wprawdzie w pierwszym okresie 
działalności szczególnie dużo barier, ale jeżeli już wejdą na rynek mają lepsze 
szanse rozwoju niż przedsiębiorstwa przejęte. Jako działania obiecujące sukces 
nowo powstałego przedsiębiorstwa w literaturze wymieniane są: zatrudnie-
nie w przedsiębiorstwie pracowników, przyjęcie formy organizacyjno-prawnej 
spółki handlowej, utworzenie zespołu specjalistów posiadających doświadczenie 
w branży, dochód ze spółki powinien w pełni zaspakajać potrzeby życiowe wła-
ścicieli9. Badania GUS wykazały, że w Polsce pierwszy roku działalności (do-
tyczy roku 2002 ) przeżyło ponad 61,5 % nowo założonych przedsiębiorstw. Po 
dwóch latach od założenia funkcjonowała już tylko co druga firma utworzona 
w 2001 r. Zakłady osób fizycznych miały większe kłopoty z utrzymaniem się 
na rynku (1 rok przeżyło tylko 61 proc.) niż jednostki mające osobowość prawną 
(77 proc.)10. 

Wyniki studiów badawczych wskazują, że szansa przeżycia przedsiębior-
stwa zależy również od branży, w jakiej ono działa. Ze względu na szanse przeży-
cia założenie przedsiębiorstwa w branży transportowej i spedycyjnej uznawane 
jest za szczególnie ryzykowne; podobnie wysokie ryzyko występuje w branżach 
gastronomicznej, ubezpieczeniowej i w pośrednictwie handlowym. Jako w mia-

8  Tworzenie nowej organizacji jest najważniejszą fazą jej życia. Narodziny organizacji są naj-
istotniejsze nie tylko z powodu rozpoczęcia życia, ale również dlatego, że jest to nadrzędny czyn-
nik w kształtowaniu (modelowaniu) i ograniczaniu zachowań organizacji podczas późniejszych 
faz jej życia. J.M. Pennings, Environmental Influences on the Creation Process, w: The Organiza-
tional Life Cycle, J.R. Kimberly, R.H. Miles, (red. nauk.) San Francisco 1980, s. 135.

9  J. Brüderl, P. Preisendoerfer, R. Ziegler, Der Erfolg neugegründeter Betriebe..., op.cit. s. 277.
10  A. Kowalik, Eksportuj – to przeżyjesz „Rzeczpospolita” 21 marca 2005.
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rę bezpieczne branże wskazuje się przetwórstwo, usługi w zakresie doradztwa 
i kształcenia. Jednakże ocena szansy powodzenia tylko w oparciu o przyna-
leżność branżową przedsiębiorstwa jest dużym uproszczeniem i dlatego prowa-
dzone są badania koncentrujące się na takich czynnikach, jak: intensywność 
konkurencji, konkurencja cenowa, jakościowa, innowacyjna, które w praktyce 
wywierają większy wpływ na szanse przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa. 
Silna konkurencja, współzawodnictwo w zakresie cen, szybkie zmiany kręgu 
nabywców w branży, sezonowe wahania, utrudniają odniesienie sukcesu nowo 
powstającym przedsiębiorstwom; konkurencja jakościowa i innowacyjna, wyso-
ka dynamika rynku i – co jest zaskakujące – także koncentracja ułatwia dostęp 
na rynek11. Wybór branży w jakiej działa przedsiębiorstwo jest istotny również 
dlatego, ponieważ branża determinuje spodziewany poziom zysku, intensywność 
konkurencji, poziom koncentracji, przeciętną intensywność kapitału i wskaźnik 
innowacyjności.  

Przegląd literatury z zamiarem znalezienia najważniejszych czynników im-
printing wskazuje przede wszystkim na problem finansowania. Niewystarczający 
kapitał początkowy powoduje w fazie powstawania przedsiębiorstwa problemy 
z zachowaniem płynności finansowej; nieprzewidziane wydatki mogą być ponie-
sione tylko z największym trudem, a ponadto często rezygnuje się z finansowania 
niezbędnych inwestycji. Badania GUS wykazały, że firmy, które w pierwszym 
roku działalności inwestowały bankrutowały znacznie rzadziej niż nieinwestu-
jące. W grupie tych, które inwestowały, przeżyło prawie 90%. Przetrwaniu na 
rynku sprzyja również finansowanie działalności kredytem. W grupie finansu-
jących się kredytem po roku od założenia 84 % przedsiębiorstw prowadziło dalej 
swoją działalność. Równie istotny, jak problem finansowania, jest jednoznaczna 
koncepcja powstania przedsiębiorstwa. Nowo założone przedsiębiorstwo najczę-
ściej odnosi sukces wówczas, gdy ze swoją podażą trafi na lukę rynkową, jeżeli 
odbiorcom zaoferuje ciekawy produkt lub nowe usługi, lub jeżeli produkty lub 
usługi od dawna znane zaoferuje po korzystniejszej cenie, jeżeli nie ogranicza 
swego rynku zbytu tylko do lokalnego rynku i pracuje z celem osiągnięcia moż-
liwie największego zysku.

11  J. Brüderl, P. Preisendoerfer, R. Ziegler, Der Erfolg neugegründeter Betriebe…, op.cit. 
s. 279.
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czynniki otoczenia przedsiębiorstwa 

Otoczenie przedsiębiorstwa obejmuje uwarunkowania charakteryzujące lo-
kalne, branżowe i makroekonomiczne czynniki oddziałujące na przedsiębiorstwo 
w  momencie jego zakładania. Podstawowe założenie prac badawczych dotyczą-
cych wpływu otoczenia na wynik działalności nowo powstałych przedsiębiorstw 
sprowadza się do stwierdzenia: nowe przedsiębiorstwa są zakładane przez okre-
ślone osoby w określonym otoczeniu ekonomicznym, socjalnym i politycznym. 
Podczas gdy konstelacja czynników otoczenia opisuje stronę popytową, cechy 
osób zarządzających wskazują na bardziej lub mniej selektywne wykorzystanie 
istniejących możliwości i konstytuują stronę podaży. Ponieważ przede wszyst-
kim popyt kształtuje podaż istotne jest uwzględnienie wpływu otoczenia na dzia-
łalność przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu wymienianych jest szereg 
czynników, które należy uwzględnić w takich badaniach12. Oprócz warunków 
branżowych w literaturze analizowane są również czynniki, które charaktery-
zują pośrednio lokalne, regionalne i makroekonomiczne otoczenie przedsiębior-
stwa. Istotny jest również wpływ warunków ramowych ogólnogospodarczych 
i ogólnospołecznych. Na pewno najważniejsza jest koniunktura gospodarcza. 
Ponadto polityka podatkowa, sytuacja na rynkach kapitałowych, rynku pracy, 
warunki polityczne, prawne, kulturowe, komunikacyjne. Zadania, które muszą 
być wykonane w fazie zakładania przedsiębiorstwa zależą od wielu czynników 
m.in. od branży zakładanego przedsiębiorstwa, od regionu, w którym przedsię-
biorstwo zamierza działać. Przebieg procesu powstawania przedsiębiorstwa zale-
ży m.in. od wsparcia władz regionalnych13. Na skuteczność procesu powstawania 
przedsiębiorstwa wywiera wpływ również lokalizacja przedsiębiorstwa.  Przed-
siębiorstwa przetwórcze mogą efektywnie funkcjonować nawet w oddaleniu od 
obszarów wysoko uprzemysłowionych i zurbanizowanych, jeżeli tylko posiada-
ją dostęp do zasobów, przede wszystkim do pracowników o wysokich kwalifi-
kacjach. W przypadku przedsiębiorstw usługowych i handlowych możliwości 
skutecznego funkcjonowania uzależnione są, w większym stopniu, od bliskości 
rynku zbytu14. 

12  M. Grzebyk, Determinanty rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (na przykładzie gminy 
Kamień), w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, MIKROFIRMA 
2009, A. Bielawska (red. nauk.) Szczecin, 2009, s. 303–310.

13  K. Poznańska, Metodologia badań, w: Nadzieja na rynku pracy. Małe i średnie przedsiębior-
stwa w gospodarce, (red. J. Klich), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000, s. 29.

14  F. Bławat, Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (red. nauk. F. Bławat), 
Gdańsk 2004, s. 28–29.
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zakończenie 

 Analiza wyników badań zawartych w literaturze wskazuje na istotne zna-
czenie każdej z wymienionych kategorii czynników Rozwój przedsiębiorstwa 
przebiega najkorzystniej wówczas, gdy występuje konstelacja pozytywnie od-
działujących czynników należących do każdej z trzech kategorii. 

kateGorien der erFoLGsFaktoren  
Von unternehmensGrÜndunGen

zusammenfassung

In den wissenschaftlichen Arbeiten zu den Erfolgsfaktoren von Unternehmens-
gründungen handelt es sich meist um die Entwicklung der Prognosen zu den Erfolgsaus-
sichten der neugegründeten Unternehmen. In diesem Beitrag wurden die meisten in der 
Literatur beschriebenen Erfolgsfaktoren vorgestellt und in drei Kategorien aufgeteilt. Es 
gibt keine Einstimmigkeit in der Beurteilung der Erfolgsfaktoren von Unternehmens-
gründungen. Ziel des Beitrags ist die Darstellung der unterschiedlichen Sichtweisen auf 
die Erfolgsfaktoren und das Aufzeigen solcher Faktoren, welche von den meisten Auto-
ren als die erfolgversprechendsten angesehen werden.

Übersetzt Aurelia Bielawska
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w ŚwietLe badaŃ empirycznych

wstęp

Przedmiotem badań w niniejszym artykule są polskie inwestycje bezpo-
średnie za granicą (outward foreign direct investment) dokonywane przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Poprzez polskie przedsiębiorstwa rozumie się te mają-
ce siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, niezależnie od kraju pochodzenia 
właściciela kapitału oraz formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 

Badanie empiryczne przedsiębiorstw wykonane z wykorzystaniem kwe-
stionariusza wywiadu jest najistotniejszym elementem autorskiego procesu ba-
dawczego. Respondentami w badaniu byli przedstawiciele kadry kierowniczej 
wysokiego szczebla wybranych przedsiębiorstw – prezesi zarządu, dyrektorzy 
generalni, bądź też osoby przez nich wydelegowane. Kwestionariusz wywiadu 
zawiera 31 pytań, w tym wyskalowanych pytań zamkniętych oraz pytań otwar-
tych. Pytania dotyczą zarówno zmiennych jakościowych, jak i ilościowych. Za-
kres czasowy badania obejmie okres 18 lat (od roku 1990 do 2007) transformacji 
systemowej w Polsce. Badania pierwotne zostały przeprowadzone pomiędzy lu-
tym a wrześniem 2008 roku.

Głównym celem badania była identyfikacja i ocena kluczowych mikro- 
i makroekonomicznych czynników determinujących podejmowanie przez pol-
skie przedsiębiorstwa inwestycji bezpośrednich za granicą stanowiące zaawan-
sowany etap internacjonalizacji tych przedsiębiorstw. Innymi słowy chodziło 
o uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie są podstawowe determinanty doko-
nywania przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa inwestycji bezpośrednich 
za granicą w ramach procesu internacjonalizacji ich działalności, jaką rolę od-
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grywają poszczególne czynniki oraz jakie są konsekwencje odpływu kapitału dla 
firm macierzystych?

charakterystyka przedsiębiorstw macierzystych – inwestorów bezpośrednich 
(próba badawcza) 

W badaniu wzięły udział 16 przedsiębiorstw, które wyraziły gotowość od-
powiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu. Przedstawiciele kadry 
kierowniczej lub osoby przez nich delegowane odpowiadały na pytania dotyczące 
charakterystyki firmy macierzystej, warunków i efektów prowadzonej inwestycji 
zagranicznej, działalności instytucji rządowych i pozarządowych wspierających 
eksport ZIB oraz planów inwestycyjnych na przyszłość. 

Badane firmy rozlokowane były na terenie całego kraju i prowadzą zróżni-
cowaną działalność gospodarczą. Znajduje się w niej osiem przedsiębiorstw usłu-
gowych i osiem produkcyjnych (tabela 1). 

Tabela 1. Rodzaj działalności gospodarczej i lokalizacja firmy macierzystej (N = 16)

Rodzaj działalności Liczba firm Lokalizacja
sprzedaż i dystrybucja, w tym: 3
• hurtowa komputerów 1 Warszawa
• metali 1 Warszawa
• samochodów 1 Bielsko-Biała
 inne usługi, w tym: 5
• budownictwo 2 Szczecin, Wrocław
• montaż sprzętu elektrycznego 1 Łódź
• transport morski 1 Szczecin
• organizacja targów 1 Kielce
produkcja, w tym: 8
• metali 1 Sochaczew
• odpadów metalowych 1 Bielsko-Biała
• wyrobów cukierniczych 1 Poznań
• przypraw 1 Kraków
• artykułów piśmienniczych 1 Plewiska
• gier i zabawek 1 Warszawa
• jabłeczników i win owocowych 1 Koło
• metalowych elementów stolarki 1 Łódź

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Większość z nich powstała w latach 1990–1993, czyli pierwszych latach 
transformacji systemowej w Polsce (7 firm). Kolejne dwie w latach 1994–1997, 
a trzy następne w latach 1998–2003. Wśród respondentów znalazły się także 
trzy przedsiębiorstwa powstałe w okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej. 
Pierwsze inwestycje zagraniczne w badanej grupie utworzone zostały w latach 
1995–1997 (2 firmy). Sześć firm rozpoczęło ZIB w okresie od 1998 do 2003. 
Największa ich liczba powstała od roku 2004 (8 firm). Są to w większości przed-
siębiorstwa ze 100% udziałem kapitału polskiego. Tylko w 35,9% firm udziałow-
cem jest podmiot zagraniczny. Małe firmy posiadają średnio 2,33 zagraniczne 
inwestycje bezpośrednie, a średnie przeciętnie 0,8 ZIB.

analiza czynników kształtujących polskie zagraniczne inwestycje bezpo-
średnie msp

Do grupy czynników determinujących internacjonalizację przedsiębiorstw 
poprzez zagraniczne inwestycje bezpośrednie zaliczono: motywy podejmowania 
decyzji o ZIB, bariery ZIB, źródła przewagi konkurencyjnej firm macierzystych 
oraz polityka wsparcia instytucji rządowych i pozarządowych adresowana do 
polskich inwestorów.

Wśród wskazanych motywów podejmowania ZIB dla MSP największe zna-
czenie miały czynniki związane z rynkiem. Należą do nich m.in. wielkość ryn-
ku, tempo wzrostu, wielkość popytu, efekt naśladownictwa, a także zwiększenie 
dotychczasowego udziału w rynku. Trzynaście badanych firm wskazało odpo-
wiedź „bardzo ważny” i „ważny”, przy czym żadna firma nie wskazała odpo-
wiedzi „całkowicie nieważny” i „mało ważny”. W następnej kolejności znalazły 
się motywy kosztowe podzielone na dwie grupy: koszty siły roboczej na rynku 
zagranicznym oraz pozostałe motywy kosztowe. Tania siła robocza jest istotnym 
czynnikiem motywującym przedsiębiorstwa do ekspansji zagranicznej. Za „waż-
ny” i „bardzo ważny” motyw uznało je dwunastu respondentów, czterech wska-
zało odpowiedź „średnio ważny” i żaden nie uznał kosztów robocizny za „całko-
wicie nieważny”. Mniejsze znaczenie wśród badanej grupy inwestorów wykazały 
pozostałe motywy kosztowe. Zaliczono do nich niższe ogólne koszty inwestycji 
(w tym koszty surowców), koszty transportu, wysokość opodatkowania zysków, 
ulgi podatkowe oraz inne zachęty ze strony kraju przeznaczenia. Za „bardzo waż-
ne” uznało je pięć firm, a cztery wskazały odpowiedź „ważne”. Motywy te cał-
kowicie nie miały znaczenia dla jednego inwestora. Średnie znaczenie wykazała 
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grupa motywów związanych z podnoszeniem efektywności przez wykorzystanie 
korzyści skali, specjalizacji, restrukturyzacji i racjonalizacji działalności gospo-
darczej. Jednak 9 firm uznało te czynniki za „ważne” lub „bardzo ważne”. Naj-
mniejsze znaczenie ma przejmowanie strategicznych aktywów rozumianych jako 
przejęcie znaku handlowego, technologii, wiedzy czy też wzmocnienie całkowi-
tej pozycji konkurencyjnej. Tylko czterech respondentów uznało ten czynnik za 
„bardzo ważny” i „ważny”, dziewięciu za „średnio ważny”, a trzech za „mało 
ważny” lub „całkowicie nieważny”. Wagi wszystkich motywów przedstawiono 
w tabeli 2.

Tabela 2. Motywy podejmowania ZIB przez MSP (N = 16)

 Motywy 
Liczba pracowników

Ogółem
(średnia)* 10 do 49 50 do

249
Motywy rynkowe np. wielkość rynku, tempo wzrostu 4,0 3,7 4,4
Koszty siły roboczej 3,95 3,7 4,2
Dostępność siły roboczej z określonymi kwalifikacja-
mi, umiejętnościami 3,80 4,0 3,6

Pozostałe motywy kosztowe (niższe koszty inwesty-
cji, transportu) 3,55 3,3 3,8

Przejmowanie strategicznych aktywów (znak handlo-
wy, technologia, know-how) 3.30 3,7 2,9

Poprawa efektywności (wykorzystanie różnic w kosz-
tach czynnikach produkcji) 3,75 4,0 3,5

*1 – Całkowicie nieważne, 5 – bardzo ważne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analiza motywów podejmowania ekspansji zagranicznej skłania do wycią-
gnięcia następujących wniosków. Po pierwsze, najważniejszym czynnikiem są 
motywy rynkowe wynikające z chęci zdobycia lub zwiększenia udziałów w ryn-
ku zagranicznym. Badane przedsiębiorstwa poprzez otwieranie przedstawicielstw 
handlowych za granicą traktują ZIB jak działalność substytucyjną w stosunku do 
eksportu. Wiąże się to z niskimi kosztami uruchomienia inwestycji. Po drugie, 
wzrastające znaczenie produkcyjnych ZIB musi brać pod uwagę sumę kosztów 
zagranicznej produkcji. Stąd wynika duże znaczenie motywów kosztowych.  
To właśnie ta grupa czynników może w przyszłości okazać się najważniejsza 
przy przenoszeniu produkcji poza granice Polski.
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Inwestowanie za granicą dla badanych spółek jest stosunkowo nowym 
rodzajem działalności. Trudności, przed którymi stanęły podejmując decyzję 
o ekspansji zagranicznej oraz przeszkody jakie napotkały podczas realizacji tego 
przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Bariery zagranicznych inwestycji bezpośrednich MSP (N = 16)

 Bariery
Liczba pracowników

Ogółem
(średnia)* 10 do 49 50 do 249

Niedobór źródeł finansowania 2,95 3,3 2,6

Brak odpowiedniej kadry (wiedza, doświadczenie, 
znajomość międzynarodowego otoczenia, języków 
obcych…)

3,35 3,7 3,0

Niedobór informacji 2,85 2,7 3,0
Kraj inwestycji (ryzyko i klimat inwestycyjny) 3,30 2,7 3,9
Kraj macierzysty (uregulowania prawne i admini-
stracja państwowa) 3,25 3,7 2,8

*1 – Całkowicie nieważne, 5 – bardzo ważne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W pytaniach uwzględniono: przeszkody wewnętrzne związane z krajem 
macierzystym (uregulowania prawne, administracja państwowa), politykę wspar-
cia (niedobór informacji), zasoby przedsiębiorstwa (niedobór źródeł finansowa-
nia i odpowiedniej kadry) oraz przeszkody zewnętrzne wynikające z klimatu 
i ryzyka inwestycyjnego w kraju przeznaczenia inwestycji. Badane przedsiębior-
stwa mniejszą wagę nadały barierom wynikającym z ich sytuacji wewnętrznej. 
Bardzo zaskakuje uznanie niedoborów informacji o rynkach inwestycji oraz nie-
dobór źródeł finansowania za najmniejszą przeszkodę dla ZIB. Wynika z tego, że 
polscy inwestorzy MSP, to przedsiębiorstwa charakteryzujące się dobrą kondycją 
finansową. Tylko dla trzech podmiotów bariera niedoboru informacji była „bar-
dzo ważna” lub „ważna”. Z drugiej strony za całkowicie nieistotny uznało ten 
czynnik jedno średnie przedsiębiorstwo. Niedobór źródeł miał znaczenie „bardzo 
ważne” i „ważne” dla czterech dla firm, a „całkowicie nieważne” dla dwóch. 

Brak odpowiedniej kadry charakteryzującej się wiedzą ogólną, doświad-
czeniem zawodowym oraz znajomością otoczenia międzynarodowego istniał 
w firmach zatrudniających do 50 osób. Dla 33% małych przedsiębiorstw jest to 
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czynnik „bardzo ważny”. Z grupy podmiotów średnich 38% wskazało taką odpo-
wiedź. Ogólnie dla całej próby ta bariera miała średnią ważność. Waga trudności 
różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, ogólnie jednak przeszko-
dy związane z krajami docelowymi są dla badanych firm najważniejsze (śred-
nia 3,3). Za „bardzo ważne” lub „ważne” uznało je 9 firm średnich, przy czym 
dla żadnego przedsiębiorstwa nie była to bariera „całkowicie nieważna”. Biorąc 
pod uwagę fakt, że większość respondentów ulokowało swoje najważniejsze filie 
w państwach CIS i EŚW, obawy te wynikać mogą ze zmieniających się warun-
ków gospodarek również przechodzących przeobrażenia charakterystyczne dla 
okresu transformacji. Najmniejsze obawy w tym zakresie przejawiały firmy małe 
(średnia 2,7), a największe podmioty średniej wielkości (średnia 3,9). Uregulowa-
nia prawne i administracja w kraju macierzystym znalazły się na trzecim miej-
scu przeszkód w podjęciu inwestycji zagranicznej ze średnią ważnością 3,25. 

Z badań wynika, że spośród pięciu wskazanych w ankiecie grup źródeł 
przewagi konkurencyjnej za najważniejsze zostały uznane czynniki związa-
ne z know-how technologicznym (tabela 4). Zarówno wytwarzane produkty 
i usługi, jak i procesy technologiczne i technologie uznano za najsilniejsze 
źródło przewagi konkurencyjnej (12 firm). Porównanie najważniejszego źródła 
przewagi konkurencyjnej polskich eksporterów ZIB z drugą najmniej istotną 
barierą w podjęciu inwestycji (niedobór finansowania) wskazuje, że firmy in-
westujące za granicą są w dobrej kondycji finansowej i przeznaczają środki na 
zakup konkurencyjnych nowych technologii. Wynika z tego również, że trak-
tują inwestycję zagraniczną długoterminowo. Konkurując poza krajem macie-
rzystym, inwestorzy mają świadomość potrzeby rozwoju własnych wysokoja-
kościowych produktów, które są podstawą ekspansji zagranicznej i warunkiem 
powodzenia na zagranicznych rynkach.

Źródłem przewagi jest jakość zasobów ludzkich, w tym w szczególności 
wykształcenie i doświadczenie kadry zarządzającej. Waga organizacyjnego 
know-how została oceniona na poziomie nieznacznie wyższym od kadry za-
rządzającej. Prezes firmy ProfiM, R. Rychlik widzi w niej główne źródło prze-
wagi konkurencyjnej kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa. Jego zdaniem 
przewagę nad silną konkurencją z Zachodu ProfiM zdobywa dzięki szybkości 
realizacji zamówień i terminowości dostaw1. 

1  R. Rychlik, Konkurujemy z zachodnimi producentami, „Rzeczpospolita” z dn. 04.09.2006.
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Tabela 4. Źródła przewagi konkurencyjnej MSP – inwestorów bezpośrednich (N = 16)

 Źródło przewagi konkurencyjnej
Liczba pracowników

Ogółem
(liczba)* 10 do 49 50 do 249

Know-how technologiczne (produkty i proces  
technologiczny) 12 1 11

Know-how organizacyjne (organizacja produkcji, 
zarządzanie) 9 1 8

Wiedza dotycząca marketingu 6 1 5
Kadra zarządzająca (wykształcenie, doświadczenie) 8 1 7
Inne 10 0 10

*Możliwość wielokrotnego wyboru (wyniki nie sumują się do 100%).

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Najmniejsze znaczenie respondenci nadali wiedzy i umiejętnościom w za-
kresie marketingu międzynarodowego, które stanowiły ważne źródło przewagi 
konkurencyjnej dla sześciu badanych firm.

Niniejszy podrozdział podejmuje również próbę oceny, czy aktywność pol-
skiej polityki gospodarczej była istotnym czynnikiem ekspansji zagranicznej 
polskich przedsiębiorstw. Aktywna działalność instytucji rządowych i pozarzą-
dowych, sektora finansowego, w tym ubezpieczeniowego powinna być bowiem 
ukierunkowana na tworzenie optymalnych rozwiązań, w celu uzyskania w dłu-
gim czasie pozytywnych efektów postępującego procesu internacjonalizacji. 
Działania te powinny obejmować dostarczanie rzetelnych informacji o krajach 
przeznaczenia inwestycji, o możliwościach ich finansowania, ubezpieczania, 
a także tworzyć odpowiednie ramy prawne i instytucjonalne. 

Na podstawie badań należy stwierdzić, że informacje niezbędne do doko-
nywania inwestycji za granicą przedsiębiorstwa czerpią głównie poprzez kon-
takty osobiste i handlowe, następnie izbę gospodarczą, ministerstwa, agencje 
ubezpieczeniowe i gwarancyjne oraz pozostałe agencje rządowe. Uwagę zwra-
ca fakt, że 96% respondentów pozyskało informacje o możliwościach i warun-
kach inwestycyjnych za granicą dzięki własnym kontaktom osobistym i handlo-
wym. Większość inwestorów wykorzystała przede wszystkim własną wiedzę 
i doświadczenie oraz zasoby kadrowe. Z jednej strony oznacza to niedobór in-
formacji dostarczanych przez polskie instytucje, a z drugiej strony efektywne 
wykorzystywanie kontaktów firm mogące prowadzić do budowania powiązań 
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sieciowych. Świadczy to o dużej elastyczności działania i zdolności do podej-
mowania ryzyka kadry zarządzającej polskich inwestorów MSP. Takie zachowa-
nie poparte brakiem niedoboru źródeł finansowania przeznaczonych na rozwój 
nowoczesnych technologii, procesów technologicznych i produktów antycypuje 
duże szanse osiągnięcia sukcesu na rynkach zagranicznych.

ocena efektów zagranicznych inwestycji bezpośrednich msp

Celem przeprowadzenia niniejszego badania było zidentyfikowanie i ewa-
luacja kluczowych czynników determinujących odpływ ZIB polskich przedsię-
biorstw, jak również ocena skutków ZIB odpływających. Identyfikacja i ewalu-
acja efektów ZIB odpływających odbyła się poprzez ocenę jego oddziaływania 
na takie obszary działalności firmy, jak: udział w rynku, handel zagraniczny, 
zatrudnienie, wielkość produkcji, ilość produktów, sytuacja finansowa oraz 
kształtowanie się przewagi konkurencyjnej na poszczególnych rynkach. Takie 
podejście daje bardzo dobre szanse na ocenę wpływu ZIB odpływających na mi-
kroefektywności poszczególnych firm.

Tabela 5. Wpływ działalności filii zagranicznych na spółkę macierzystą (N = 16)

Obszar działalności firmy
Liczba pracowników

Ogółem
(średnia) 10 do 49 50 do 249

Udział w rynku 3,65 3,7 3,5

Zatrudnienie w spółce macierzystej 3,3 3,3 3,3

Eksport firmy macierzystej 3,50 3,3 3,7

Import firmy macierzystej 3,0 3,0 3,0

Wielkość produkcji firmy macierzystej 3,70 3,7 3,7

Liczba produktów 3,45 3,3 3,6

Sytuacja finansowa 3,65 3,7 3,6

Przewaga konkurencyjna firmy w danej branży 3,05 3,0 3,2

Przewaga konkurencyjna firmy na rynku lokalnym 3,20 3,0 3,4

Przewaga konkurencyjna firmy na rynku krajowym 3,40 3,3 3,5
1 – zdecydowany spadek, 5 – zdecydowany wzrost.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Respondentów poproszono o dokonanie oceny opływu ZIB odpływających 
na spółkę macierzystą. Wyniki uzyskanych odpowiedzi przedstawiono w tabe-
li 5. Dzięki eksportowi ZIB wszystkie badane spółki nieznacznie zwiększyły 
swoją efektywność w badanych obszarach. Badania wykazały, że najważniej-
szym motywem podejmowania działalności zagranicznej było zwiększenie 
udziału w rynku, a pozytywnym skutkiem dla firmy macierzystej było zwięk-
szenie udziału w rynku krajowym (średnia 3,65). Oznacza to, że dla większości 
inwestorów główny cel realizacji ZIB został w krótkim czasie osiągnięty. Wzrost 
wielkości produkcji firmy macierzystej był najważniejszym, pozytywnym skut-
kiem ZIB odpływających (średnia 3,7). Na podstawie analizy wyników badań 
należy również podkreślić, że ZIB wpłynęło na wzrost poprawy sytuacji finanso-
wej spółki matki. Najmniejsze oddziaływanie ZIB odpływających obserwujemy 
przy wzroście importu. Średnia odpowiedzi wskazała, że ZIB nie zmieniły tego 
obszaru działalności.

zakończenie

Reasumując rozważania należy stwierdzić, że średnia wskazana przez MSP 
ocena dla wpływu ZIB na mikroefektywność wszystkich badanych obszarów 
działalności podmiotu krajowego wyniosła 3,39. Oznacza to, że inwestowanie za 
granicą nie wyparło inwestycji krajowych, ale w krótkim okresie wpłynęło po-
zytywnie na efektywność podmiotów macierzystych. Dla badanej grupy przed-
siębiorstw ZIB odpływające okazały się zatem narzędziem wzrostu. W opinii 
¾ respondentów ZIB odpływające realizują na poziomie zgodnym z oczekiwa-
nym lub też bardziej korzystne założenia dotyczące ich efektywności. W związ-
ku z tym nie jest zaskoczeniem wynik badania wskazujący na planowany wzrost 
ekspansji zagranicznej. Firmy w zdecydowanej większości przypadków planu-
ją w ciągu najbliższych dwóch lat poszerzać działalność już funkcjonujących 
przedsiębiorstw zagranicznych (12 firm). Utworzenie nowych filii zagranicznych 
zaplanowały trzy firmy, a decyzję o zamknięcie w ciągu najbliższych dwóch lat 
podjęły dwa podmioty.  
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ForeiGn direct inVestments oF poLish smaLL  
and medium sized companies – research resuLts

summary

This article presents a new phenomenon in Polish economy – outward foreign di-
rect investment (FDI) from small and medium size companies. Based on the own re-
search made in the year 2008 is concluding the results of survey made among sixteen 
firm located in different regions of Poland. The ownership structure of companies from 
the survey indicates that nearly 70% of the sample are firms with 100% of polish equity 
participation.

The major motives for investing abroad is to gain foreign markets. Resources se-
eking motives (including labor-cost motives) were placed as second, before efficiency 
seeking motives. As the main barriers the respondents singled out threads in the host 
country . Amazingly deficiency of financial resource was located on the second last place 
among all difficulties.

The main competitive advantage was technological know-how and the less impor-
tant marketing knowledge was showed out. The most important effect of outward FDI has 
been to increase of production volume of the parent company. The last important effect 
has been no change in import from affiliations abroad.

The survey demonstrated that the success of outward FDI of the sample companies 
has been on average good. Investors have realized what they planned at the start of the 
project. Only two have really failed and are planning to close the investment abroad. 

Translated by Katarzyna Blanke-Ławniczak
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introduction

Small and medium-sized enterprises enter into strategic alliances to obtain 
necessary funds, larger market shares, develop activities on foreign markets, as 
they do not possess such resources and possibilities alone. Many times, strategic 
alliances allow them to improve their own competitive position on the market. 
The partners to an alliance are to guarantee the possibility of lowering the pri-
ces, improving the availability of products, outlet markets, technical or marke-
ting expert reports. The intentional selection of cooperators, optimally designed 
functions, structures, tasks and knowledge management principles in a strategic 
alliance decide about its success. However, the success of an alliance between 
two definitely different organisations, concluded on the economic level during 
a crisis is definitely more difficult to achieve. Despite the appropriately designed 
and realized cooperation, the enterprises being the alliance partners often fail to 
accomplish the planned goals . 

This elaborate presents selected results of strategic alliances between a small 
company and a large organisation. The author will try to answer the questions ra-
ised in the following way: What can be the scope of action and the scope of the 
impact of strategic alliances with large companies on the competitive position of 
small organisations?

the scope of activities of strategic alliances

European enterprises, at the background of the US and Japanese compe-
tition, are characterized by a low level of innovation. This relatively low level 
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made the European Commission to recommend the business relations as an ele-
ment of the stimulation of the development of new enterprises, especially micro-, 
small and medium-sized companies. Supporting enterprises through government 
incentive actions such as lending, establishing international contacts, granting 
non-returnable grants is to make the situation of Europe, especially the position 
of Poland on world markets, to improve. According to the report of the Europe-
an Union from 2004 titled Rasing EU R&D Intensity, as well as pursuant to the 
suggestions of the World Bank (2004), Poland should take advantage of direct 
and indirect instruments stimulating innovative activities, through which micro-, 
small and medium-sized companies will be able to offer their new possibilities to 
large partners. Such instruments include:
– tax privileges and reliefs; 
– loans; 
– guarantees;
– public procurements;
– the funds of venture capitals.1

In Poland, government institutions have been engaged in supporting the pri-
vate activities for a few years now. They have been implementing, among other 
things, aid programmes such as:2

– SOP ICE (2004–2006) submeasure 2.2.1, 2.3,
– Technology Credit Support; 
– Operational Programme Innovative Economy (2007–2013).

Table 1 presents strategic alliances of small organisations with large econo-
mic institutions established in modern industry branches (within the domain of 
the knowledge-based economy). Their faster development and economic success 
of a small organisation is the result of such activities. 

1  I. Bremmer, State Capitalism Comes of Age, „Foreign Affairs”, May/June 2009, s. 40.
2  P. Tamowicz, Licencja jako droga poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskich 

przedsiębiorstw. Analiza stanu istniejącego oraz istniejące bariery (analiza wykonana na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki), Gdańsk 2006, s. 36.



73Strategic alliances of small and medium-sized enterprises...

Table 1. The development of companies through strategic alliances. 

Company name Parties to 
the alliance

Cooperation 
principles Industry

Innogenetics

– GlaxoSmithKline 
Biologicals
– Roche Group of Companies,
– Sanofi-Aventis
– Simens Medical Solutions 
(former Bayer Healthcare 
LLC)

Cooperation in terms of the 
licence, distribution and 
marketing, including HIV 
vaccine

Biotechnologies, 
pharmaceutical 
industry 

Plextronics Solvay

The cooperation in terms of 
the production of organic 
solar cells, conductive cells, 
organic paints

Chemical 
industry, 
electronics

Quintiles Clinical Data Inc.

In the first years of opera-
tion, providing statistical 
data to pharmaceutical 
companies, and further 
clinical research. Today: 
Quintiles supported the 
acceleration of the process 
of marketing 30 best selling 
medicines in the world.

Biotechnologies

Marine 
Acoustics US Army

The cooperation in terms 
of building the mobile 
simultaneous interpretation 
system

Military 
industry

Source: www.art.army.mil (12.10.2009), www.plextronics.com (03.09.2009); www.bioportfolio.com 
(08.08.2009); www.innogenetics.com (02.03.2009); www.quintiles.com (04.05.2009).

The international connections presented in the table above made small com-
panies, commencing the cooperation with international organisations, to treat 
them as a leverage for its development. Today, the majority of them has wide 
economic relations and their present turnover may be treated as qualifying them 
to the group of large organisations. Quintiles is an example of success; through 
strategic alliances it is already a company employing 19,000 people. The compa-
ny is successful all over the world, also in Poland (in 2009, it was assessed as the 
best employer in Poland).
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Marine Acoustics is a small entrepreneur who took advantage of the pro-
gramme of the development of small companies in the USA. The programme 
is related to the armaments industry and is called: Small Business Innnovation 
Research (SBIR). The programme is addressed at small organisations which are 
more innovative, more flexible and may develop new technologies through the 
cooperation with large organisations for the benefit of the US army. Many com-
panies implementing modern production solutions, including optical sensors, mo-
bile radars (21st Century System), precision and optical materials (II-IV Inc.), 
the construction of light-weight mobile power generators (Coleman) and many 
more, took advantage of SBIR. The companies commencing the cooperation in 
the form of a strategic alliance under SBIR have the opportunity to obtain, within 
the research they conduct (depending on the advancement of works), financial 
support and, at the time of accomplishing the positive outcome, help in the project 
commercialisation and in orders.

synergy effect

 The research conducted by L.D. Segil in 2008 presents the bad situation 
of strategic alliances. 60% of alliances fail (or accomplish only the minimum 
objectives) just after the launch, 55% go bankrupt within three first years.3 Segil 
proved that the fail of strategic alliances was not caused by an erroneous manage-
ment process or bad strategy, but by the lack of correct communication between 
partners. Due to the differences in organisational cultures of small companies and 
their partners – large organisations, the accomplishment of the synergy effect or 
of assumed objectives seems to be very difficult.

Building or improving the competitive position of micro-, small and me-
dium-sized enterprises is associated with the knowledge management process. 
The information held by enterprises – alliance partners may affect their mar-
ket value in the case when it is transformed into the knowledge in the learning 
process, i.e. interactions between companies.4 The exchange of information and 
creating knowledge depends on the interest of the parties – alliance partners, 
absorption possibilities, the will to cooperate with a large partner who obtains 

3  L.D. Segil, Making Business Alliance Work, „Management Quarterly”, Summer 2008, 49, 
no. 2, s. 30.

4  J.M. Saiz Alvarez, M. Garcia-Ochoa y Mayor, Externalizacion de servicios y alianzas estra-
tegicas. En la nueva economia del conocimiento, „Economia Industrial”, 370, 2008, s. 79.
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knowledge – information, communications methods and knowledge transmis-
sion, integrity and transparency in such an action. Obviously, not all alliance 
partners hold the same learning capabilities and knowledge assimilation. Small 
enterprises, to take advantage of the possibilities created by a strategic alliance 
with a large company, must establish processes, structures and the policy related 
to the new, joint action. According to the research conducted by Segil, a correctly 
designed strategic alliance between a micro-, small or medium-sized enterprise 
and a large organisation allows a small company to develop 20% faster than its 
competition and generate sales higher by 11%.5

The model of building the synergy effect in the strategic alliance was pre-
sented in Fig. 1. The model presents two various levels: (1) the level of an indi-
vidual company, the direct creation of values in the process of the interaction 
in each company; (2) the level of both organisations, through the process of the 
creation and improvement of the specific knowledge of the companies. These 
measures can be defined as regular interactions between companies that facilitate 
knowledge transfer, re-combinations and/or creation.6

5  L.D. Segil, Making Business..., op.cit, s. 32.
6  F.G. Gomez, M.J.D. Manzanares, J.D. Sanchez de Pablo Gonzales del Campo, Utilizing Infor-

mation Technology in Developing Strategic Alliances Among Organizations, in: Sharing Knowl-
edge in Strategic Alliance to Build Collaborative Advantage, Hershley 2006, s. 103.
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Figure 1. Building the synergy effect in a strategic alliance in the Resources Manage- 1. Building the synergy effect in a strategic alliance in the Resources Manage-Building the synergy effect in a strategic alliance in the Resources Manage-
ment System (RMS)

Source: own research based on F.G. Gomez, M.J.D. Manzanares, J.D. Sanchez de Pablo Gonzales 
del Campo, Utilizing Information..., op.cit.

The analysis of strategic alliances indicates that the objective established by 
partners, i.e. the synergy effect from the strategic alliance of a micro-, small or 
medium-sized company may be accomplished, but one should apply at least the 
following rules:
1. The building and maintenance of the internal agreement concerning: the selec-

tion of the partner, the objective of the alliance, people and tools that should be 
used in the alliance. The internal agreement allows for the communication of 
unanimous (within one organisation) messages to the alliance partner.

2. Building strong principles of the functioning of the future alliance by people 
responsible for preliminary negotiations concerning the agreement;
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3. Differences in the corporate culture of partners, differences in the style of con-
ducting operations, differences in the values and attitude towards business sho-
uld be systematically the object of talks and negotiations of alliance partners;

4. Managing the process of the development of a strategic alliance during its exi-
stence should be adopted to the life cycle of the strategic alliance;

5. The management of a strategic alliance should be entrusted to the Alliance 
Management Manager whose remuneration should be strongly related to the 
accomplished results; the Alliance Manager should handle the relations be-
tween the alliance partners, possess appropriate managerial capabilities which 
involve, among other things, conflicts and problems solution; he also should 
competently assess the situation from the point of view of each alliance parti-
cipant;

6. Taking care of the knowledge transfer principles; securing knowledge resour-
ces in particular organisations forming the alliance, both during and also after 
the end of the cooperation, should be the subject of a detailed agreement conc-
luded at the beginning of the collaboration.

conclusion

The establishment of strategic alliances by small organisations should not 
only be limited to companies of similar size, but also large organisations should 
be taken into account. The present world crisis and the period to follow create 
such a situation on the international market that companies apply or will apply 
new methods of improving their competitive position, and Polish enterprises must 
remember about it. 

Skilfully used resources may significantly affect the realisation of pro-in-
novative investments of alliance partners. The existing relations supporting en-
trepreneurs in countries outside Poland often have a huge implication for the 
development of business. However, the state aid as well as other intermediary 
institutions is not sufficient to establish alliances of significance for global mar-
kets that would be strategic alliances, with the participation of Polish enterprises. 
Therefore, it seems justified to undertake decisive actions in this respect, whose 
scope was described below:
– rousing the awareness of the need to establish international strategic alliances 

in Poland to improve the competitive position (the present findings of the rese-
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arch of various research centres do not show such a need among Polish entre-
preneurs);

– seeking intermediary companies (including lobbyist companies) to provide 
aid concerning the establishment of a strategic alliance to finance investments 
(also through investments of sovereign wealth funds), the transfer of technical 
knowledge, sourcing new outlet markets, and new and cheaper sources of de-
velopment financing; 

– active and permanent collaboration with national centres such as: Polish Infor-
mation and Foreign Investment Agency (PAIiIZ), foreign diplomatic establish-
ments to find new opportunities to develop export and import activities.

 International relations being strategic alliances are bound to improve the 
competitive position of Polish enterprises. It results from differences in the tech-
nological development of Polish companies as compared with foreign enterprises, 
including American and Japanese ones. Through the above-mentioned measures, 
Polish companies have a chance to compete on the global market:
– the transfer of technical knowledge, new technologies (licences, leasing, 

purchase);
– the improvement of the processes in enterprises such as: human resources ma-

nagement, the implementation of new structures, quality standards;
– lowering operating expenses through the expansion of the scale of activities, 

the optimisation of processes;
– the expansion of the production, commercial and services offer with more at-

tractive, competitive and innovative solutions;
– reducing the risk of the operations through the change in the form of the control 

over the operations of a company.
Domestic companies, taking advantage of the skills and supporting its reso-

urces with appropriate relations with the strategic alliance partners improve their 
competitive position. In addition, the competitive position of the strategic alliance 
may be changed (improved or deteriorated) by investments implemented by sove-
reign wealth funds, actions of lobbyist companies. Therefore, being aware of the 
risk, alliance partners should also remember about new elements of the market 
competition.
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aLianse strateGiczne małych i Średnich przedsiębiorstw  
w Gospodarce opartej na wiedzy

streszczenie 

Małe i średnie przedsiębiorstwa wchodzą w alianse strategiczne, aby uzyskać 
niezbędne fundusze, większe udziały rynkowe, rozwinąć działalność na zagranicz-
nych rynkach, samodzielnie bowiem nie posiadają takich zasobów i możliwości. Ar-
tykuł prezentuje problem zawierania skutecznych aliansów strategicznych pomiędzy 
małymi firmami a dużymi organizacjami. Z uwagi na różnice kulturowe, organizacyj-
ne partnerów aliansu, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób podjęcia współpra-
cy, zarządzania porozumieniem, a następnie zakończenia wspólnego działania. Alians 
strategiczny dla małej organizacji może stać się okazją do szybszego rozwoju stwarza-
jąc jej nowe, dodatkowe możliwości w walce o obniżkę kosztów, nowe rynki zbytu, 
działania marketingowe.

Streszczenie Bartosz Boćko
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Formy wspÓłpracy małych i Średnich  
przedsiębiorstw na rynku zamÓwieŃ pubLicznych

wprowadzenie i metodyka badań

Obserwowany od wielu lat wzrost rynku zamówień publicznych w Polsce 
oraz duże zainteresowanie przedsiębiorców tym faktem, świadczą o tym, iż kon-
trakty na nim zawierane i realizowane są bardzo pożądane przez firmy sektora 
prywatnego. Nie zawsze jednak małe i średnie firmy mają do nich dostęp i mogą 
samodzielnie je zawierać, gdyż przepisy krajowe nakładają w tym zakresie trud-
ne warunki1, które bezwzględnie muszą być respektowane przez zamawiających. 
Warunki te sprowadzają się przede wszystkim do zabezpieczenia środków pu-
blicznych przed nieuczciwymi i nierzetelnymi podmiotami, niewiarygodnymi 
ekonomicznie oraz nieposiadającymi odpowiedniego potencjału technicznego 
i doświadczenia. Bardzo często ze względu na skalę zamówień, firmy sekto-
ra MSP nie są więc w stanie samodzielnie konkurować z dużymi podmiotami 
i znajdują się z góry na straconej pozycji2. Polskie przepisy dają jednak im moż-
liwość wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia w związku z zawiąza-
niem konsorcjum lub szansę wystąpienia na rynku zamówień publicznych jako 
podwykonawca3. 

1  Ustawa z 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19 poz. 177, z późn. 
zm).

2  A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.

3  W. Łysakowski, Konsorcjum przedsiębiorstw jako oferent w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego, Zamówienia Publiczne – Doradca 1999 r. nr 9.
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Pojęcie konsorcjum4 zgodnie ze słownikiem języka polskiego, oznacza spół-
kę zawartą przez kilku przedsiębiorców lub kilka przedsiębiorstw w celu zwięk-
szenia kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia operacji gospodarczych lub 
finansowych. Taki związek gospodarczy oparty jest na stosunku prawnym wy-
rażonym w formie umowy. Treścią porozumienia pomiędzy konsorcjantami jest 
ich wzajemne zobowiązanie do wspólnej realizacji określonego zamówienia na 
rzecz zamawiającego. Należy przy tym dodać, że utworzenie tzw. konsorcjum, 
którego celem będzie ubieganie się o uzyskanie zamówienia publicznego, a na-
stępnie jego realizacja jest przedsięwzięciem stosunkowo prostym i co więcej, 
nie wiąże się zwykle z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związa-
nych z jego powstaniem.

Instytucja podwykonawstwa wynika z regulacji art. 356 § 1 Kodeksu cywil-
nego. Zgodnie z tym przepisem wierzyciel (zamawiający) może żądać osobistego 
świadczenia dłużnika (wykonawcy) tylko wtedy, gdy wynika to z treści czynno-
ści prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia. Regulacja Kodeksu cy-
wilnego ma niewątpliwie istotne znaczenie dla wykonawców ubiegających się 
o udzielnie zamówienia publicznego. Z powyższego przepisu wynika bowiem, iż 
co do zasady wykonawca (będący dłużnikiem w rozumieniu powyższego prze-
pisu), który realizuje zamówienie publiczne nie musi wykonywać zobowiązania 
wynikającego z umowy o zamówienie publiczne osobiście, może on natomiast 
korzystać z pomocy osób trzecich (podwykonawców). 

W związku z tym, w artykule opierając się na wynikach przeprowadzonych 
badań własnych przedstawiono formy współpracy małych i średnich przedsię-
biorstw na rynku zamówień publicznych i wynikające stąd korzyści. Celem arty-
kułu jest wskazanie perspektyw w zakresie szerszego wykorzystania możliwości 
łączenia się firm sektora MSP w konsorcja oraz brania udziału w zamówieniach 
publicznych na prawach podwykonawcy. W związku z tym przeprowadzono ba-
dania na 159 firmach różnej wielkości. Ze względu na warunki doboru próby, 
przyjęto, że badania będą dotyczyć miasta Poznania i regionu wielkopolskiego. 
Kwotowy dobór próby został dokonany ze względu na region, sektor i wielkość 
zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Zastosowana metoda zapewniła wystarcza-
jąco duży udział obiektów w próbie, aby późniejsze analizy porównawcze i wnioski 
były istotne statystycznie. W celu weryfikacji wyników badań i określenia za-
leżności zastosowano test niezależności chi-kwadrat.

4  L. Stecki, Konsorcjum, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie 
Wyższej Użyteczności, Toruń 1997.
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pokonywanie trudności związanych z wielkością kontraktów

Małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowane zamówieniami publiczny-
mi często skarżą się, że są wyłączane z możliwości ubiegania się o nie z powodu 
braku wystarczającego potencjału umożliwiającego złożenie oferty na realizację 
całości zamówienia. Potwierdzają to wyniki badań własnych, które wykazały, 
że 63% właścicieli małych przedsiębiorstw i 43% średnich dostrzegło różnice 
w traktowaniu przez państwo MSP i dużych przedsiębiorstw w przetargach. Za-
tem wraz ze wzrostem wielkości maleje poczucie dyskryminacji przedsiębiorstw 
w zamówieniach publicznych. Dla porównania tylko 33% dużych przedsiębiorstw 
podzieliło tę opinię.

W prowadzonych badaniach własnych prawie połowa przedsiębiorców 
każdej wielkości twierdziła, że duże przedsiębiorstwa uniemożliwiają zdobycie 
zamówień publicznych małym i średnim firmom. Wśród najczęściej pojawiają-
cych się przyczyn wpływających na przewagę dużych firm w postępowaniach 
przetargowych wymieniono: łatwiejszy dostęp do kredytów dla dużych przed-
siębiorstw, lepsze zaplecze logistyczne, konkurencyjne ceny i dumping, własny 
transport, wysokie wadia, obniżanie ceny robocizny, długie terminy płatności  
i krótkie terminy realizacji zamówienia, duży potencjał techniczny i ekonomicz-
ny, renomę na rynku, możliwość większych upustów, większe doświadczenie 
i obroty. Badania wykazują, że tylko 38% małych przedsiębiorstw stwierdza, że 
system zamówień publicznych stwarza im takie same szanse, jak przedsiębior-
stwom dużym.

W związku z tym rośnie rola współpracy pomiędzy firmami sektora MSP 
na rynku zamówień publicznych. Jedną z tych form jak wspomniano jest łączenie 
się małych podmiotów w konsorcja. Trzeba zaznaczyć, że pojęcie konsorcjum nie 
występuje ani w polskim prawie cywilnym, ani gospodarczym5. Nie jest ono zde-
finiowane, poza konsorcjum banków6. Dlatego sporo nieporozumień w polskim 
systemie zamówień publicznych wywołał wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 
1999 roku, podany do wiadomości publicznej w połowie 2000 roku, zakazujący 
oferentom łączenia się w konsorcja. Obecnie sprawa ta jest uregulowana jedno-
znacznie: łączne ubieganie się o zamówienie nie wyklucza złożenia w ofercie 
przez każdego z dostawców i wykonawców odrębnych oświadczeń. Nie można 

5  J. Jerzykowski, Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamó-
wienia publiczne – Doradca nr 1/04.

6  R. Pastusiak, Bankowe konsorcjum kredytowe, CeDeWu, Warszawa 2005.
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twierdzić, że podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym, które pojedyn-
czo spełniają wymagania zawarte w artykule 22 i łączą się w jednego oferenta 
dlatego, że chcą zwiększyć swój potencjał, możliwość wygrania oraz zapewnić 
zamawiającemu dużo większą szansę na realizację zamówienia, nie mogą za-
wrzeć umowy konsorcjum. W polskiej praktyce gospodarczej niedopuszczenie 
konsorcjum uniemożliwiałoby realizację wielu zamówień. Przykładem dużych 
zamówień udzielanych konsorcjom może być budowa Trasy Świętokrzyskiej 
albo Trasy Siekierkowskiej w Warszawie. Pojedynczy podmiot często nie może 
spełnić takich wymagań, jakie stawia zamawiający na przykład przy budowie 
dużych mostów. Najważniejszą jednak konsekwencją wprowadzenia przepisu 
o konsorcjum jest możliwość realnego konkurowania kilku małych firm z po-
tentatem w danej branży, co na pewno sprzyja poprawieniu jakości oferowanych 
produktów i usług.

Na tym tle interesujące wydają się być wyniki badań własnych. Bez względu 
na wielkość przedsiębiorstwa prawie 70% ankietowanych uznało, że warto łączyć 
się w konsorcja. Najczęściej wymienianym argumentem był fakt, iż konsorcjum 
daje szanse małym firmom wygrania przetargu wraz z dużymi przedsiębiorstwa-
mi i następnie podzielenia się zamówieniem. Innymi wymiernymi korzyściami 
łączenia wielu firm jest możliwość wykonania prac w krótszym terminie i za-
oferowania przy tym korzystniejszej ceny. Nie bez znaczenia jest też możliwość 
połączenia parku maszynowego oraz doświadczenia i zasobów finansowych. 
W samej procedurze zamówieniowej wysoki koszt wadium rozkłada się na kilka 
firm, przez co nie obciąża się kapitału własnego. Konsorcjum pozwala też wyko-
rzystać bardziej różnorodne kwalifikacje pracowników i stwarza lepszy dostęp 
do kredytowania. 

Wśród ankietowanych znalazły się jednak pojedyncze przedsiębiorstwa, 
które wskazywały ujemne strony takiego łączenia. Wymieniano problemy z roz-
liczaniem się między sobą wielu firm, znaczne rozmycie odpowiedzialności oraz 
ryzyko zmonopolizowania poszczególnych rynków (w tym rynku zamówień 
publicznych), co w praktyce ogranicza mechanizmy wolnorynkowe. Dodatko-
wo bankructwo jednej z firm w konsorcjum może zmusić do przejęcia jej dłu-
gów pozostałe firmy. Na pytanie, czy przedsiębiorstwo kiedykolwiek łączyło się 
w konsorcjum, 26% małych, 39% średnich i 54% dużych firm odpowiedziało 
twierdząco, przy czym takie rozwiązanie pozwoliło wygrać przetarg 86% ma-
łych, 91% średnich i 100% dużych przedsiębiorstw.
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Analizując wpływ zamówień publicznych na wynik finansowy przedsię-
biorstwa, nie sposób pominąć tego, że firmy wygrywające przetargi umożliwiają 
innym podmiotom partycypowanie w części zamówienia. Okazuje się, że 62% 
małych przedsiębiorstw oraz 55% średnich firm było podwykonawcami w za-
mówieniach publicznych. Można zatem stwierdzić, że nie występowała wyraźna 
zależność między wielkością przedsiębiorstwa a uczestnictwem w zamówie-
niach publicznych na warunkach podwykonawcy. Równocześnie okazuje się, że 
uczestnictwo przedsiębiorstw w podwykonywaniu zamówień ma zdecydowany 
wpływ na osiągany przez nie wynik finansowy: aż 42 spośród 60 małych (70%) 
oraz 17 z 26 (65%) średnich firm uzyskujących większość swoich przychodów 
dzięki zamówieniom publicznym to podwykonawcy. Zależność tę ilustruje wy-
kres 1. Należy natomiast stwierdzić, że nie można dopatrzyć się związku pomię-
dzy wielkością przedsiębiorstwa a częstością uczestnictwa jako podwykonawca 
w zamówieniach publicznych.

Wykres 1. Zależność między ponad pięćdziesięcioprocentowymi przychodami firm 
z zamówień publicznych a podwykonywaniem zamówień

Źródło: badania własne.

Wyniki badań prowadzonych w małych i średnich przedsiębiorstwach 
świadczą o tym, że firmy te nie tylko bezpośrednio uczestniczyły w przetargach, 
ale potrafiły kooperować z innymi przedsiębiorstwami − przede wszystkim du-
żymi − które chcąc wywiązać się z ustawowo obowiązujących terminów, zleca-
ły małym i średnim firmom część zamówienia. Należy również zauważyć, że 
aż 53% małych przedsiębiorstw, mimo że nie osiągały one większości swojego 
dochodu z uczestnictwa w zamówieniach publicznych, było podwykonawcami. 
Świadczy to o elastyczności polskiego rynku zamówień publicznych.
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ograniczenia możliwości wspólnego ubiegania się firm sektora msp  
o zamówienie publiczne i stosowania podwykonawstwa

W związku z tym, że możliwość złożenia oferty przez podmioty wspólnie 
ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego wynika wprost z ustawy, za-
mawiający nie może wprowadzić żadnych ograniczeń, które by to uniemożliwia-
ły lub utrudniały. Ograniczenia w zakresie możliwości wspólnego ubiegania się 
o zamówienie publiczne, a więc w tworzeniu konsorcjów na potrzeby zamówień 
publicznych mogą jednak wynikać z przepisów prawa, a w szczególności prze-
pisów regulujących wykonywanie działalności gospodarczej, związanej z przed-
miotem zamówienia. Dotyczy to sytuacji, gdy wykonywanie określonej działal-
ności związanej z przedmiotem zamówienia jest objęte obowiązkiem uzyskania 
koncesji.

Jeżeli więc wykonywanie określonej działalności związane jest z obowiąz-
kiem uzyskania koncesji, to wszyscy członkowie konsorcjum powinni nią dyspo-
nować. Wynika to m.in. z solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówie-
nia jaką ponoszą wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Z charakteru 
tej odpowiedzialności wynika, że zamawiający może żądać wykonania zobowią-
zania od każdego z konsorcjantów. W związku z tym niedopuszczalna jest sytu-
acja, gdy jeden z członków konsorcjum nie posiada koncesji, bowiem zamawiają-
cy nie mógłby wezwać go do wykonania świadczenia w momencie zaprzestania 
jego realizacji przez pozostałych członków konsorcjum. Konieczność uzyskania 
koncesji dotyczy zgodnie z art. 46 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej7 np. usług ochrony osób i mienia. 

Jak już wcześniej wspomniano co do zasady wierzyciel (zamawiający) może 
domagać się od dłużnika (wykonawcy) osobistego świadczenia tylko w przypad-
kach, w których wynika to z treści czynności prawnej, z ustawy albo właści-
wości świadczenia (art. 356 § 1 Kodeksu cywilnego). Ograniczenia w zakresie 
możliwości korzystania z podwykonawstwa mogą wynikać z:

− treści czynności prawnej,
− właściwości świadczenia,
− z przepisu prawa.
W zamówieniach publicznych ograniczenie możliwości korzystania z pod-

wykonawców przy realizacji zamówienia publicznego może wynikać ze specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy zama-

7  DzU nr 173, poz. 1807.
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wiający może określić w specyfikacji istotne warunki oraz wskazać, która część 
zamówienia (lub całość) nie może być powierzona podwykonawcom. 

Wyjątki na rzecz konieczności osobistego świadczenia wykonawcy z wyłą-
czeniem podwykonawców mogą wynikać także z charakteru niektórych rodza-
jów świadczeń. Specyficzne cechy tych świadczeń powodują bowiem, iż muszą 
być wykonane osobiście przez konkretnego wykonawcę, któremu udzielono za-
mówienia publicznego. Konieczność spełnienia tych świadczeń przez tego wy-
konawcę może wynikać z cech samego wykonawcy, które zadecydowały, iż to 
właśnie jemu zamawiający udzielił zamówienia. Problem dotyczy w szczególno-
ści zamówień o charakterze artystycznym, czy zamówień na opinie i ekspertyzy 
u osoby będącej autorytetem naukowym w danej dziedzinie. 

podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań własnych i analiza literatury przedmiotu 
pozwala stwierdzić, że do rozwiązań wspomagających udział firm sektora MSP 
w rynku zamówień publicznych należy zaliczyć możliwości wspólnego ubiega-
nia się przez nie o zamówienie publiczne oraz podwykonawstwo. Zwiększone 
uwzględnienie tych przedsiębiorstw przy dokonywaniu zakupów publicznych 
skutkuje wzrostem konkurencji, co z kolei prowadzi do poprawy relacji jakości 
do ceny odczuwalnej przez instytucje zamawiające. Ponadto bardziej konkuren-
cyjne warunki polegające na zwiększeniu ilości podmiotów, poprzez udział kon-
sorcjów i podwykonawców na rynku zamówień publicznych, pozwolą małym 
i średnim przedsiębiorstwom uwolnić ich potencjał wzrostu i innowacyjności 
z korzystnym skutkiem dla całej gospodarki.

Firmy sektora MSP zainteresowane zamówieniami publicznymi często 
skarżą się, że są wyłączane z możliwości ubiegania się o nie z powodu braku 
wystarczającego potencjału umożliwiającego złożenie oferty na realizację całości 
zamówienia. Dyrektywy europejskie dotyczące zamówień publicznych8 zezwala-
ją wykonawcy polegać na możliwościach ekonomicznych i finansowych, a także 
możliwościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru praw-
nego łączących go z nimi powiązań, w celu udowodnienia, że spełnia on wy-
mogi instytucji zamawiającej w zakresie posiadanych możliwości lub zdolności. 

8  Art. 47 ust. 2 i 3, art. 48 ust. 3 i 4 oraz art. 52 ust. 1 (trzeci akapit) dyrektywy 2004/18/WE, 
a także art. 53 ust. 4 i 5 oraz art. 54 ust. 5 i 6 dyrektywy 2004/17/WE.



88 Arkariusz Borowiec

Wykonawca obowiązany jest jednak dowieść, że będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Najnowsza nowelizacja polskiego prawa uwzględnia zapis dyrektyw, przez 
co niewątpliwie stwarza szersze możliwości mniejszym podmiotom aktywnego 
włączenia się do rynku zamówień publicznych. Prawo wspólnotowe wymaga bo-
wiem, aby instytucje zamawiające zaakceptowały te formy współpracy pomiędzy 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W celu ułatwienia jak najszerszej kon-
kurencji zaleca się też, aby instytucje zamawiające zwracały uwagę na tę moż-
liwość w ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto z uwagi na fakt, że ustanowienie 
takich nowych form współpracy pomiędzy firmami sektora MSP wymaga czasu, 
instytucje zamawiające winny skorzystać z możliwości przygotowania rynku 
na kolejne zamówienia, poprzez publikowanie wstępnych ogłoszeń informacyj-
nych, które dawałyby wykonawcom wystarczającą ilość czasu na przygotowanie 
wspólnych ofert. Wszystkie te przepisy i praktyki w sposób oczywisty ułatwiają 
ustanawianie grup niezależnych małych i średnich przedsiębiorstw, które mogły-
by występować w charakterze oferentów lub kandydatów w przypadku dużych 
zamówień publicznych, zwłaszcza w przypadku zamówień złożonych, wymaga-
jących różnorodnych umiejętności.

Należy podkreślić, że MSP mogą korzystać z doradztwa i wsparcia łatwo 
dostępnych członków sieci enterprise europe network (een) znajdujących się 
w państwach członkowskich. Sieć EEN, uruchomiona w 2008 r., oferuje wspar-
cie i doradztwo na rzecz przedsiębiorstw w całej Europie, pomagając im jak 
najpełniej wykorzystać możliwości dostępne w Unii Europejskiej. Usługi sieci 
skierowane są przede wszystkim do MSP, ale mogą z nich korzystać również inni 
przedsiębiorcy, ośrodki badawcze i uczelnie w całej Europie. Sieć udziela infor-
macji na temat prawodawstwa UE, pomaga znaleźć partnerów biznesowych, 
oferuje możliwości uczestnictwa w sieciach innowacji, a także udziela informa-
cji dotyczących możliwości otrzymania dofinansowania.

Niewątpliwie optymalną dla wykonawców sytuacją jest otrzymanie zamó-
wienia do realizacji w całości przez siebie, jako że częsta jest wśród nich opinia, 
że oferty podwykonawstwa dają możliwość niższych zysków. Jednak w wypadku 
dużych zamówień, gdzie MSP nie są w stanie występować w charakterze głów-
nego wykonawcy lub składać ofert wspólnie z innymi MSP, podwykonawstwo 
może zapewnić im atrakcyjne możliwości, w szczególności w sytuacji, gdzie 
MSP mogłyby zaoferować wartość dodaną w postaci specjalistycznych lub in-
nowacyjnych produktów bądź usług. Przykładowo w Zjednoczonym Królestwie 
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zachęca się instytucje zamawiające do przedstawiania całego łańcucha dostaw-
ców poprzez podjęcie szeregu działań, takich jak:
− publikowanie, na stronie internetowej instytucji zamawiającej, nazw firm 

występujących w charakterze głównych wykonawców danego zamówienia, 
a także szczegółowych informacji na temat udzielonych lub planowanych za-
mówień,

− w stosownych przypadkach zachęca się instytucje zamawiające, aby zwróciły 
się do swoich głównych dostawców o wykazanie swoich osiągnięć w zakresie 
uzyskiwania korzystnej relacji jakości do ceny dzięki efektywnemu wykorzy-
staniu ich łańcucha dostaw, w tym przedstawienie sposobu, w jaki MSP mogą 
uzyskać dostęp do oferowanych przez nie możliwości podwykonawstwa.

Ponadto instytucje zamawiające mogą, z zastrzeżeniem odpowiednich prze-
pisów prawa krajowego, włączać do zawieranych przez nie umów zapis zakazu-
jący głównym wykonawcom oferowanie ich podwykonawcom warunków mniej 
korzystnych niż te, które zostały uzgodnione pomiędzy instytucją zamawiającą 
a głównym wykonawcą. Przykładowo, zgodnie z  prawem niemieckim instytu-
cja zamawiająca ma obowiązek zawarcia w dokumentacji zapisu stanowiącego, 
że wygrywający oferent nie może narzucić swoim podwykonawcom warunków 
mniej korzystnych niż warunki uzgodnione pomiędzy nim a instytucją zamawia-
jącą, zwłaszcza w zakresie ustaleń dotyczących płatności.

Przedstawione formy współpracy firm sektora MSP pozwolą tym podmio-
tom na szerszą niż do tej pory partycypację w rynku zamówień publicznych 
i znacznie zwiększą konkurencję na tym rynku. Rozwiązanie takie jest korzystne 
nie tylko dla samych podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargo-
wym, ale i dla całej gospodarki narodowej.

 

cooperation Forms between smaLL and medium companies 
on the pubLic orders market

summary

For many years the market of public orders has been growing up and it makes en-
trepreneurs interested in it, which reflects in contracts that are realized on the market are 
highly welcome by private sector companies. However, small and medium companies not 
always have access to them and cannot sign the contacts them selves, as the state regula-
tions create hard conditions in this area, which must be strictly respected by the contrac-
ting parties. The conditions basically refer to protecting public money from dishonest and 
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economically unreliable entities, and those who do not posses proper technologies and 
experience. The high range and frequency of orders makes MSP sector companies not 
able to compete with big entities and become potential losers. Polish regulations howe-
ver, give them an opportunity to joint and in a form of consortium realize contracts and 
orders or they can exist on the public orders market as subexecutor. This article presents 
cooperation forms between small and medium companies on the public orders market 
and their profits based on the results of my own research.

Translated by Arkadiusz Borowiec
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w aGrobiznesie właŚcicieLi indywiduaLnych  

Gospodarstw roLnych

wprowadzenie

Na obszarach wiejskich w Polsce występuje dużo problemów, a w szczegól-
ności niskie dochody właścicieli gospodarstw rolnych oraz wysokie bezrobocie. 
Jest to wynikiem małej mobilności czynników produkcji, w tym głównie pracy 
i kapitału. Duże znaczenie w procesie rozwoju obszarów wiejskich i gospodarstw 
rolnych odgrywają działania mające na celu dywersyfikację źródeł dochodów. 
Odgrywają one szczególnie duże znaczenie dla właścicieli małych obszarowo go-
spodarstw, które mają ograniczone możliwości zwiększania dochodów z działal-
ności rolniczej. Aktywność rolników w zakresie zakładania i prowadzenia przed-
siębiorstw uległa zwiększeniu w ostatnim okresie1. Należy jednak zaznaczyć, że 
pomimo wzrastającej roli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju 
gospodarki napotykają one na szereg barier. Również możliwości rozwoju tych 
przedsiębiorstw na obszarach wiejskich są uwarunkowane wieloma czynnikami, 
w tym głównie infrastruktury, zamożności ludności, aktywności samorządów 
lokalnych oraz pomocy różnych instytucji2. 

1  P. Bórawski, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe 
źródło dochodu rodzin rolniczych, ,,Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 75, s. 15–22.

2 A. Orłowska, Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości gospodarczej na 
obszarach wiejskich, ,,Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobizne-
su” 2009, t. XI, z. 4, s. 234–239.
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Zachodzące zmiany na obszarach wiejskich, w tym rozwój nowych technik 
wytwarzania oraz brak możliwości dostosowania dużej liczby gospodarstw do 
standardów Unii Europejskiej zmusiły znaczną część rolników do poszukiwania 
alternatywnych źródeł dochodów. W procesie tych przemian ważną rolę odgrywa-
ją postawy przedsiębiorcze wśród rolników, które sprzyjają powstawaniu nowych 
działalności gospodarczych i wielofunkcyjnego rozwoju terenów rolniczych3.

Rozwój obszarów wiejskich i podniesienie ich konkurencyjności stano-
wi przedmiot troski UE, ponieważ obszary te zamieszkuje blisko 40% lud-
ności i zajmują one 91% terytorium. Na programy rozwoju Unia Europejska 
przeznaczyła w 2009 r. środki w wysokości 60,2 mld EUR, co stanowiło 45% 
funduszy. Celem polityki UE jest wyrównanie różnic między krajami UE i jej 
mieszkańcami4.

Mając na uwadze potrzebę rozwoju obszarów wiejskich w pracy, podjęto 
próbę poznania czynników decydujących o rozwoju przedsiębiorczości w agro-
biznesie przez rolników indywidualnych. Do zajęcia się tą problematyką badaw-
czą skłoniło autorów chęć poznania czynników decydujących o rozwoju alterna-
tywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych.

metodyka badań

Celem badań było poznanie czynników warunkujących rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu na obszarach wiejskich w województwie 
warmińsko-mazurskim. Badania przeprowadzono w 289 przedsiębiorstwach 
agrobiznesu o różnych kierunkach działalności, w tym szczególnie handlu, pro-
dukcji i usług. Podmiotem badań była losowo wybrana grupa przedsiębiorstw 
agrobiznesu prowadzona przez rolników. Badania przeprowadzono w 2008 r.

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzysta-
niem kwestionariusza ankiety, który zawierał pytania otwarte i zamknięte. Bada-
nia terenowe przeprowadzili ankieterzy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Uzyskane wyniki badań przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej.

3 S. Zawisza, M. Adamczewska, Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju wsi i rolnictwa – 
charakterystyka i podstawowe pojecie, w: Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności 
gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, red. S. Zawisza, Wyd. Uczel-
niane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bygdoszczy, Bydgoszcz, 2009, s. 9–24.

4 A. Łapińska, Stan i perspektywy rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, 
,,Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2009, t. XI, z. 4, 
s. 182–187.
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wyniki badań i dyskusja

Z badań własnych wynika, że 45% rolników prowadziło działalność han-
dlową (tab. 1). Były to najczęściej małe sklepiki i sieci handlowe, w których za-
trudniona była rodzina i lokalna ludność wiejska. Drugą co do wielkości grupę 
stanowiły przedsiębiorstwa produkcyjne zajmujące się produkcją drewna, mebli 
i innych produktów przeznaczonych dla lokalnej społeczności. Stosunkowo dużą 
grupę stanowiły przedsiębiorstwa usługowe (33,2%) zajmujące się głównie trans-
portem, doradztwem i innymi usługami. Najmniej liczną grupę w badaniach sta-
nowiły przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Tabela 1. Rodzaj prowadzonej działalności badanych przedsiębiorstw

Wyszczególnienie n1) % resp.

Handlowa 130 45,0

Usługowa 96 33,2

Produkcyjna 105 36,3

Przetwórcza 11 3,8
1) respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: opracowania własne.

Przeprowadzone badania świadczą o tym, że na obszarach wiejskich w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim mamy do czynienia z mikro i małymi przed-
siębiorstwami, które zaspakajają potrzeby lokalnej ludności. Odgrywają one waż-
ną rolę w rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ są miejscem zatrudnienia dużej 
liczby pracowników, a także stanowią istotny udział w produkcji5.

W badaniach własnych interesujące było poznanie fazy rozwoju przedsiębiorstw 
agrobiznesu (tab. 2). Najwięcej właścicieli firm zaliczyło przedsiębiorstwa do pod-
miotów rozwijających się (44,6%) oraz o ugruntowanej pozycji na rynku (34,3%).

Stosunkowo mały odsetek respondentów wskazał, że ich przedsiębiorstwo 
znajduje się w fazie początkowej rozwoju. Niepokojącym zjawiskiem jest nato-
miast fakt, że blisko 9% przedsiębiorców, zmniejsza zakres działalności swoich 
firm. Wynika to z istniejącego kryzysu oraz barier rozwoju takich jak biurokra-
cja, czy utrudniony dostęp do środków finansowych.

5 M. Grzybek, Determinanty rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (na przykładzie gminy 
Kamień), ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 540, Ekonomiczne Proble-
my Usług nr 34, s. 303–310.
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Tabela 2. Fazy rozwoju badanych przedsiębiorstw

Wyszczególnienie n % respondentów
Rozwijająca się 129 44,6
O ugruntowanej pozycji na rynku 99 34,3
Firma początkująca 31 10,7
Zmniejszająca rozmiary 25 8,7
Brak danych 5 1,7

Źródło: opracowania własne.

W badaniach własnych ważne było również poznanie motywów urucho-
mienia przez rolników działalności przedsiębiorczej (tab. 3). Najwięcej rolników 
wskazało na chęć zarobienia pieniędzy (41%) oraz utratę pracy (36,3%). Stosun-
kowo ważnym motywem były sugestie rodziny (32,9%) oraz przejęcie biznesu 
po rodzinie i namowa znajomych (po 11%). Przedstawione wyniki badań wska-
zują na szeroki zakres motywów zakładania mikro i małych przedsiębiorstw na 
obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. Można jednak 
wnioskować, że decydują o tym głównie czynniki ekonomiczne.

Tabela 3. Motywy uruchomienia własnej działalności (w opinii przedsiębiorców)

Wyszczególnienie n1) % respondentów
Chęć zarobienia pieniędzy 142 41,0
Utrata pracy 105 36,3
Sugestie rodziny 95 32,9
Namowa znajomych 33 11,4
Przejęcie biznesu po rodzinie, znajomych 33 11,4
Szczególna okazja 30 10,4
Pozytywny przykład w okolicy 30 10,4
Chęć ulokowania dyspozycyjności kapitału 28 9,7
Możliwość zdobycia prestiżu 24 8,3
Środki masowego przekazu 3 1,0
Brak danych 13 4,5

1) respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: opracowania własne.
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W badaniach czynników rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw na ob-
szarach wiejskich ważnym zagadnieniem było również poznanie źródeł środków 
finansowych przeznaczonych na rozpoczęcie działalności (rys. 1). Największy 
odsetek respondentów skazał na darowizny (64,5%) oraz na własne oszczędności 
(62,3%). Jeżeli chodzi o darowizny to pochodziły one od rodziców i najbliższych 
krewnych. Kolejnym ważnym źródłem były wkłady wspólników (57%) oraz spa-
dek (52,9%). Niepokoi natomiast fakt, że mały odsetek przedsiębiorców wskazał 
na inne źródła (3,1%), w których mieściły się zewnętrzne finanse. Istnieje dużo 
możliwości wsparcia finansowego rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw na 
obszarach wiejskich. W ramach programu Innowacyjna Gospodarka przedsię-
biorcy mogą ubiegać się o środki finansowe, np. na projekty celowe, nowe inwe-
stycje o wysokim potencjale rynkowym, czy zarządzanie własnością intelektu-
alną oraz inne6.

W pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw ich wła-
ściciele powinni wiedzieć, że konieczne jest posiadanie własnego wkładu na in-
westycje. Nie mogą to być środki pochodzące z innych programów pomocowych 
lub z budżetu państwa, a mogą nimi być kredyty, czy pożyczki bankowe7.

Rys. 1. Pochodzenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności
Źródło: opracowania własne.

6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, Warszawa, październik 2008.
7 E. Rydzewska, Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania 

funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2007–2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 540. Ekonomiczne Problemy Usług 2009, nr 34, s. 118–124.
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O rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie na obszarach wiejskich decydu-
ją również różne instytucje (tab. 4). Właściciele przedsiębiorstw agrobiznesu wska-
zali jednak na małą aktywność instytucji w zakresie wspierania rozwoju przedsię-
biorczości w agrobiznesie. Wśród instytucji działających na obszarach wiejskich 
województwa warmińsko-mazurskiego najaktywniejsze okazały się urzędy gminy 
(8,0%) oraz ODR (8,7%). Szczególnie ważna rola przypada ODR, które prowadzą 
szkolenia rolników, np. w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie, 
funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej, a ostatnio również z zakresu przedsię-
biorczości na obszarach wiejskich. Jest to związane z coraz częstszą reorientacją 
zawodową rolników, którzy posiadają małe obszarowo gospodarstwa rolne8.

Małą aktywność instytucji i samorządów lokalnych w zakresie wspierania 
rozwoju przedsiębiorczości potwierdzają badania innych autorów. Szczególnie nie-
wielki zakres pomocy samorządów lokalnych obserwuje się w zakresie wykorzy-
stania dochodowych i wydatkowych instrumentów rozwoju przedsiębiorczości9.

Tabela 4. Instytucje pomagające w rozwoju przedsiębiorczości  
(w opinii przedsiębiorców)

Wyszczególnienie n % respondentów

Żadna 80 26,7

ODR 25 8,7

Urząd gminy 23 8,0

Banki 19 6,6

ARiMR 14 4,8

Biuro pracy i podatkowe 8 2,8

Centra rozwoju 6 2,1

Izby i sieci handlowe 5 1,7

inne 4 1,4

Brak danych 105 37,2

Źródło: opracowania własne.

8 R. Sass, Znaczenie szkoleń organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie we wspieraniu rozwoju gospodarstw rolnych i przedsiębiorczości na ob-
szarach wiejskich, w: Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w świe-
tle integracji z Unią Europejska, red. S. Zawisza, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologicz-
no-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2009, s. 57–70.

9 J. Zajac, Pozarolnicza działalność gospodarcza w kontekście wielofunkcyjnego rozwoju gmin 
wiejskich, ,,Acta Scientiarum Polonorum – seria Oeconomia” 2005, 4(2), s. 103–115.
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Wykorzystanie czynników wytwórczych jest uzależnione od zachowania 
przedsiębiorcy, jego wykształcenia i przedsiębiorczości. Literatura przedmiotu 
często traktuje przedsiębiorczość jako oddzielny czynnik wytwórczy, który po-
maga w rozwoju podmiotów gospodarczych i wyborze najlepszych technik wy-
twarzania10.

O rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie decydują czynniki osobowe, 
w tym szczególnie kwalifikacje i umiejętności pracowników. Dlatego zapytano 
przedsiębiorców o sposoby dokształcania pracowników (tab. 5). Najczęstszą for-
mą doskonalenia wiedzy i umiejętności pracowników okazały się być szkolenia 
(39,1%) oraz kursy (27,3%). Stosunkowo duży odsetek korzystał z prasy i litera-
tury fachowej (14,9%). Przedstawione wyniki badań wskazują, że pracownicy 
mikro i małych przedsiębiorstw dostosowują się do wymagań rynku i systema-
tycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Jest to szczególnie ważne współcześnie, 
ponieważ przedsiębiorstwa obsługują różnych klientów. Coraz częściej bowiem 
na wieś migruje ludność z miast, co stwarza konieczność rozwoju pozarolniczej 
działalności w środowisku lokalnym11.

Tabela 5. Sposoby podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników  
(w opinii przedsiębiorców)

Wyszczególnienie n1) % respondentów

Szkolenia 113 39,1

Kursy 79 27,3

Prasa i literatura fachowa 43 14,9

Inne 31 10,7

Nie podnoszą 26 9,0

Praktyka 17 5,9

Własne przyuczanie 15 5,2

Internet 6 2,1

Brak danych 91 31,5
1)respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź. 

10 A. Wiatrak, Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca i przedsiębiorczość, w: Rola doradztwa w kre-
owaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wyd. SGGW w Warszawie, 1996, s. 7–16.

11 M. Zajdel, Pozarolnicza działalność gospodarcza indywidualnych gospodarstw rolnych, 
,,Acta Scientiarum Polonorum – seria Oeconomia” 2006, 5(2), s. 77–86.
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podsumowanie i wnioski

1. Warunkiem powstawania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu na obszarach 
wiejskich jest pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z funduszy 
strukturalnych UE. W tym zakresie właściciele badanych przedsiębiorstw wy-
kazują małe zainteresowanie, co może wynikać z braku informacji na temat 
tych możliwości. Ważną rolę w procesie rozwoju firm agrobiznesu odgrywają 
źródła informacji o funduszach na ten cel. 

2. Badania własne wykazały małą aktywność instytucji, które mogą stymulo-
wać rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 
Zwiększenie aktywności samorządów lokalnych w zakresie pomocy finanso-
wej jest ważnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości.

3. Pozytywnym aspektem rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie na obsza-
rach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim jest prawidłowość, 
że większość przedsiębiorców określiła swoje podmioty jako rozwijające się 
i o ugruntowanej pozycji na rynku. Tylko niespełna 9% przedsiębiorców 
zadeklarowało zmniejszanie rozmiarów prowadzonej działalności. Przedsta-
wione wyniki badań pozwalają mieć nadzieje, że proces powstawania i roz-
woju mikro i małych przedsiębiorstw pomimo szeregu barier będzie nadal 
się rozwijał.

4. Czynnikiem, który może decydować o dalszym rozwoju przedsiębiorczości 
w agrobiznesie jest fakt, że pracownicy tych przedsiębiorstw podnosili swoją 
wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. 
Takie działania powodują, że ludzie ci są bardziej wykształceni oraz posiada-
ją większe doświadczenie. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników jest 
szczególnie ważne w dobie obecnego kryzysu, kiedy to kurczą się rynki pracy, 
ponieważ stwarza to szanse na znalezienie innej pracy.

conditiioninG oF aGricuLturaL enterpreneurship  
deVeLopment oF indiViduaL Farms owners

summary

The objective of the survey was to estimate the factors of agribusiness enterpri-
ses development in Warmia and Mazury province. The survey was carried out in 2008. 
The survey included 289 agribusiness anterprises with different activity directions. The 
survey proved that most enterprises are developing. But, the level of external financial 
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sources was not high. The vast majority of employees of surveyed enterprises took part 
in trainings and other activities improving their educational level.

Translated by Piotr Burawski
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wstęp

 Mikroprzedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w życiu gospodarczym 
w skali całego kraju, jak również poprawiają dynamikę gospodarki określonego 
regionu. Wpływają one korzystnie na zmniejszenie poziomu bezrobocia i zaan-
gażowanie siły roboczej na rynku lokalnym (m.in. zatrudniają byłych pracowni-
ków sektora publicznego). Ponadto zaopatrują rynek lokalny w towary i świad-
czą specjalistyczne usługi dla lokalnych społeczności. 

Celem artykułu jest przedstawienie pozytywnego wpływu mikroprzedsię-
biorstw na tle sektora MSP na rozwój rynku regionalnego pod względem zatrud-
nienia, liczby zarejestrowanych i aktywnych przedsiębiorstw, wielkości nakładów 
inwestycyjnych, jak również wartości przychodów z prowadzonej działalności 
gospodarczej (z uwzględnieniem sekcji) na podstawie danych liczbowych ogól-
nopolskich i województwa łódzkiego z ostatnich lat.

Z powodu silnego powiązania ze środowiskiem lokalnym oraz wpły-
wu, jaki na nie wywierają, MSP są postrzegane jako główne ogniwo rozwoju 
regionów. Owo silne zakotwiczenie w lokalnym środowisku oznacza dla MSP 
również silne od niego uzależnienie. Stąd też w rozwoju lokalnym jedną z naj-
ważniejszych dziedzin interwencjonizmu publicznego staje się promowanie 
kultury przedsiębiorczości oraz kreacja i rozwój innowacyjnych, konkuren-
cyjnych MSP. W procesie rozwoju sektora MSP biorą udział zarówno rzą-
dy i samorządy poszczególnych krajów UE, jak i Komisja Europejska1. MSP  
są podatne na przystosowania gospodarcze w skali regionu. Wyróżniają się zdol-

1  P. Łukasik, Innowacyjność sektora MSP na tle polskiej gospodarki, www.exporter.pl, 
na dzień: 08.01.2008.
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nością do współdziałania z samorządem terytorialnym oraz jednostkami gospo-
darczymi na terenie regionu, w którym przedsiębiorstwa funkcjonują. Poprzez 
przestrzenne rozproszenie małych zakładów sektor ten ma duży wpływ na opty-
malizację warunków ekologicznych2.

W praktyce występuje ścisła zależność między rozwojem regionu a MSP. Po-
wstają one najczęściej w miejscach zamieszkania założycieli, którzy korzystają z miej-
scowych zasobów, płacą tam podatki, jak również stwarzają klimat do olejnych inwe-
stycji, czego skutkiem jest wyrównywanie regionalnych dysproporcji w rozwoju3.

MSP odgrywają ważną rolę w harmonijnym rozwoju regionalnym i lokal-
nym, są elastyczne pod względem dostosowania się do zmieniających warunków 
rynkowych. Przestrzenne skupiska MSP powstają głównie tam, gdzie istnieją 
odpowiednie rynki zbytu, wykwalifikowana siła robocza, dostęp do wyspecja-
lizowanych usług i środków finansowych, a infrastruktura jest lepiej rozwinię-
ta4. Tam gdzie istnieje duża liczba mikroprzedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców stopa bezrobocia należy do najniższych w Polsce5. Skupiska mikro-
przedsiębiorstw powstają głównie w obrębie dużych aglomeracji miejskich oraz 
w okręgach o dobrze rozwiniętym i zróżnicowanym przemyśle. Koncentrują się  
na terenach, na których istnieją odpowiednie rynki zbytu, wykwalifikowana siła 
robocza, dostęp do wyspecjalizowanych usług i środków finansowych oraz roz-
winięta infrastruktura.

Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych i aktywnych w województwie łódzkim

Województwo łódzkie charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem przedsię-
biorczości, zaliczając się do grupy najaktywniejszych województw w tym zakre-
sie. Na koniec 2004 r., liczba MSP wynosiła 259.404, co stanowiło 99,87% ogólnej 
liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON (259,743)6.

2  Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, pod red. M. Strużyckiego, Polskie 
Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 19–22.

3  J. Baruk, Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 
2002 nr 3, s. 51.

4  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001–2002, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 210.

5  Mikroprzedsiębiorstwa: sytuacja ekonomiczna, finansowa, właściciele, red. E. Balcerowicz, 
Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002, s. 52.

6  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w kitach 2003–2004, Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 63. Patrz szerzej: Cz. II, rozdz. 2. in: 
P. Żuromski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce – Instrumenty wspierania konkurencyjności, 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódź 2006, s. 40.
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W 2007 r. w województwie łódzkim w systemie REGON znajdowało się pra-
wie 260 tys. przedsiębiorstw, co stanowiło niecałe 7% wszystkich firm zarejestro-
wanych w Polsce. Najwięcej firm znajdowało się w grupie mikroprzedsiębiorstw 
(łącznie 94,51%), natomiast w porównaniu z pozostałymi grupami największy 
udział w skali kraju miały firmy małe (7,4%) – por. z tabelą 1. i wykresem 1. 

W 2007 r. powstało ponad 21 tys. nowych firm w województwie, blisko 7% 
wszystkich nowo powstałych firm w Polsce. Z kolei zlikwidowano niecałe 21 tys. 
przedsiębiorstw, co stanowiło około 8% wszystkich zlikwidowanych w skali kraju 
(tabela 1.). Poza grupą firm średnich, we wszystkich pozostałych grupach powsta-
ło więcej przedsiębiorstw niż zostało zlikwidowanych. Największy udział regionu 
wśród przedsiębiorstw zlikwidowanych w kraju dotyczył firm małych (ponad 9%)7. 

Tabela 1. Podmioty zarejestrowane z REGON według liczby pracowników  
w wojeództwie łódzkim w 2007 r.

Wyszczególnienie Ogółem 0 0–9 10–49 50–249 >249

Liczba przedsiębiorstw 259977 16304 245699 11751 2209 318
Udział regionu w Polsce (%) 6,85 5,55 6,83 7,37 7,30 5,81
Liczba przedsiębiorstw zlikwidowanych 20171 467 19813 311 43 4
Zlikwidowane – udział w Polsce (%) 7,85 8,76 7,83 9,29 8,78 3,28
Liczba przedsiębiorstw nowo powstałych 21402 889 21017 344 33 8
Nowo powstałe – udział w Polsce (%) 6,81 6,63 6,80 7,97 7,47 9,52

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, 
pod red. A. Żołnierskiego, op.cit., s. 168, cyt. za: GUS.

Wykres 1.  Struktura podmiotowa przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON według 
liczby pracowników w województwie łódzkim w 2007 r.

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, 
pod red. A. Żołnierskiego, op.cit., s. 168.

7  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, red.  
A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 168.
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W 2007 r. w województwie łódzkim funkcjonowało ponad 121 tys. aktywnych 
przedsiębiorstw, tj. 47% wszystkich zarejestrowanych firm w regionie. Aktywne 
przedsiębiorstwa regionu stanowiły blisko 7% aktywnych podmiotów w skali kraju. 
Najmniejszy udział w ujęciu udziałów krajowych należał do przedsiębiorstw dużych,  
a największy do małych firm. (por. z tabelą 2). 

Tabela 2. Przedsiębiorstwa aktywne województwa łódzkiego na tle Polski  
w latach 2005–2007

Wyszczególnienie Lata Ogółem 0–9 10–49 50–249 >249

Liczba aktywnych przedsiębiorstw – ogółem 
Polska

2005
2006
2007

1676775
1714916
1777076

1615167
1652999
1758378

44519
44228
45184

14254
14708
15452

2835
2981
3246

Liczba aktywnych przedsiębiorstw – woje-
wództwo łódzkie

2005
2006
2007

119943
116521
121462

115451
111892
116719

3315
3411
3463

1030
1054
1086

147
164
194

Udział regionu w Polsce (%) 2007 6,83 6,81 7,66 7,03 5,98

Struktura pracujących (%) 2007 564568* 44 14 20 23

Przychody na 1 podmiot (mln zł) 2007 1,13 0,36 6,29 30,70 208,16

Struktura przychodów (%) 2007 100,00 30,61 15,82 24,23 29,34

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto (zł) 2007 2246 1369 1674** 2339 2939
Inwestycje na przedsiębiorstwo (tys. zł) 2007 78 10 272 2804 22687

Inwestycje na pracującego w przedsiębior-
stwach (tys. zł) 2007 16,84 4,48 12,30 27,54 34,61

Przedsiębiorstwa aktywne, gdy przeciętna dla Polski = 100%

Liczba aktywnych przedsiębiorstw na 1000 
mieszkańców 2007 101,93 101,60 114,30 104,81 89,13

Przychody na 1 podmiot (mln zł) 2007 69,74 92,15 74,36 72,71 57,16

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto (zł) 2007 82 88 87* 82 87

Inwestycje na przedsiębiorstwo (tys. zł) 2007 96 90 78 125 98

Inwestycje na pracującego w przedsiębior-
stwach (tys. zł) 2007 104,70 87,76 78,31 128,30 126,26

* liczba ** dotyczy przedsiębiorstw o zatrudnieniu od 0 do 49.

Źródło: opracowanie na podstawie: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodo-
wej w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007, www.stat.gov.pl, aktualiza-
cja: 2009; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2007–2008, pod red. A. Żołnierskiego, op.cit., s. 24, 171, cyt. za: Działalność przedsię-
biorstw niefinansowych w 2007 r., GUS Warszawa 2009; Zmiany strukturalne grup pod-
miotów gospodarki narodowej w 2007 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008, 
s. 30, www.stat.gov.pl, aktualizacja: 2008.



105Wpływ mikroprzedsiębiorstw na rozwój gospodarki regionalnej...

zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach województwa łódzkiego

Mikroprzedsiębiorstwa odgrywają również szczególną rolę w regionie łódz-
kim pod względem redukcji bezrobocia. Tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz 
zwiększanie potencjału produkcyjnego i usługowego znajduje swoje odzwiercie-
dlenie w zwiększaniu zatrudnienia w tym sektorze. W przeszłości najmniejsze 
podmioty gospodarcze zatrudniły znaczne zasoby ludzkie, wynikające z bezro-
bocia strukturalnego. Na bazie dawnych przedsiębiorstw państwowych tworzone 
były liczne, wyspecjalizowane firmy, które działają racjonalnie i szybciej reagują 
na bodźce gospodarki wolnorynkowej. Również wielu bezrobotnych zakładało 
swoje firmy, dostosowując je do potrzeb rynku lokalnego.

W 2003 r. zatrudnienie w sektorze MSP w województwie łódzkim wyno-
siło niemal 75% ogółu zatrudnionych w województwie, przy czym – od wielu lat 
– udział ten był większy niż przeciętnie w kraju. Również, w latach 2001–2003, 
województwo łódzkie cechowała wyższa – niż przeciętna w Polsce – dynamika 
wzrostu liczby przedsiębiorstw, stanowiących własność osób fizycznych na 10 tys. 
mieszkańców (w 2003 r. wskaźnik ten wynosił 7,53, przy średniej dla Polski wyno-
szącej 7,328. Według danych z 2004 r., przedsiębiorczość mieszkańców wojewódz-
twa łódzkiego oraz znaczenie sektora MSP na rynku pracy plasowała łódzkie na 
szóstej pozycji w kraju9. 

W 2007 r. stosunku do 2006 r. istotnie wzrosła liczba pracujących w re-
gionie – o blisko 39 tys. osób (wzrost o 7%). Najwięcej pracujących zanotowa-
no w grupie mikroprzedsiębiorstw (44%), a następnie w firmach dużych (23%), 
w średnich przedsiębiorstwach pracowała co piąta osoba (porównaj z tabelą 2).

przychody mikroprzedsiębiorstw

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej księgowości mikroprzedsiębiorstwa 
prowadzące księgę przychodów i rozchodów największe przychody osiągnęły 
w takich branżach, jak transport, gospodarka magazynowa, przetwórstwo prze-
mysłowe, ochrona zdrowia i opieka społeczna. Natomiast mikroprzedsiębiorstwa 

8  Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 
2007–2013, (maszynopis w wersji elektronicznej ze stycznia 2006 r., pobrany ze strony www.lodz-
kie.pl), s. 14 in: P. Żuromski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce – Instrumenty wspierania 
konkurencyjności, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódź 2006, s. 40.

9  P. Żuromski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce – Instrumenty wspierania konkuren-
cyjności, op.cit., s. 40.
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prowadzące pełną księgowość zajmowały się głównie handlem i naprawami, 
budownictwem oraz przetwórstwem przemysłowym i z tych dziedzin osiągnęły 
zdecydowanie najwyższe przychody ze swej działalności (por. wykres 2).

Wykres 2. Przychody ogółem mikroprzedsiębiorstw prowadzących księgę przychodów 
i rozchodów oraz prowadzących pełną księgowość według sekcji w woje-prowadzących pełną księgowość według sekcji w woje- według sekcji w woje-
wództwie łódzkim w 2007 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce w latach 2007–2008, pod red. A. Żołnierskiego, op.cit., s. 242.

Przychody przeciętnego przedsiębiorstwa w regionie wyniosły 1,1 mln zł, 
o 0,5 mln zł mniej niż średnia krajowa. Przychody we wszystkich grupach 
przedsiębiorstw były niższe od średniej krajowej, ale istniały bardzo głębokie 
zróżnicowania pomiędzy grupami przedsiębiorstw. W przypadku mikroprzed-
siębiorstw przychody na podmiot były dosyć bliskie przeciętnej dla kraju (92%). 
W konsekwencji słabych wyników pod względem przychodu firm, w wojewódz-
twie przeciętne wynagrodzenie miesięczne nie przekraczało 82% średniej dla kra-
ju. Najlepiej na tym tle wypadły mikroprzedsiębiorstwa, gdzie zarabiano o 12% 
mniej od średniej krajowej dla tej grupy, najgorzej prezentowały się przedsiębior-
stwa średnie z wynagrodzeniami mniejszymi o 18% (porównaj z tabelą 2)10. Dla 

10  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, red.  
A. Żołnierski, op.cit., s. 170–171.
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sektora MSP najwyższe przychody netto ze sprzedaży w przeliczeniu na podmiot 
osiągnęły firmy z sekcji handel i naprawy.

nakłady inwestycyjne
W 2007 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w regionie wynio-

sły 10,5 mld zł, o ponad połowę więcej niż wyniosły nakłady w 2006 r. 
Na mikroprzedsiębiorstwa przypadł 1 mld zł, na małe firmy 0,7 mld zł, 
na średnie – 2,7 mld zł i na firmy duże – 6 mld zł (tabela 3.). W sto-
sunku do 2006 r. udział w nakładach przedsiębiorstw regionu spadł  
we wszystkich grupach zatrudnieniowych sektora MSP na korzyść firm dużych. 

Tabela 3. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw województwa łódzkiego w latach 
2005–2007

Łódzkie Lata Ogółem 0–9 10–49 50–249 >249

nakłady (mln zł)
2005 5652,2 1059,0 605,4 1327,7 2660,1
2006 6269,8 825,7 689,8 2301,9 2452,4
2007 10521,8 1008,4 724,5 2759,5 6029,4

dynamika nakładów 
– rok poprzedni = 100% (%)

2006 110,93 77,97 113,94 173,38 92,19
2007 167,82 122,13 105,03 119,88 245,86

udział w nakładach 
przedsiębiorstw regionu (%)

2005 100,00 18,74 10,71 23,49 47,06
2006 100,00 13,17 11,00 36,71 39,11
2007 100,00 9,58 6,89 26,23 57,30

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych 
w 2007 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008; Raport o stanie sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, pod red. A. Żołnierskiego, 
op.cit., s. 169, cyt. za: GUS.

Wśród łódzkich MSP największy udział w strukturze inwestycji miały pod-
mioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (45%), a następnie handel i naprawy 
ze znacznie mniejszym 15% – udziałem. Najmniejszy udział w inwestycjach sek-
tor MSP zanotował w sekcjach: górnictwo, pośrednictwo finansowe i edukacja. 
Przedsiębiorcy w blisko 60% finansowali swoje inwestycje ze środków własnych, 
co plasuje ten region w grupie pięciu województw, które w najmniejszym stopniu 
wykorzystują to źródło finansowania, przy średniej dla kraju na poziomie 70%. 
Tradycyjnie, drugie co do ważności źródło finansowania to kredyty i pożyczki 
krajowe, z których przedsiębiorcy pokryli 24% swoich inwestycji11. 

11  Ibidem, s. 170.
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Inwestycje zrealizowane w województwie łódzkim w 2007 r. wyniosły 
78 tys. zł na aktywne przedsiębiorstwo, a więc tylko o 4% mniej od średniej kra-
jowej. Wyniki poszczególnych grup przedsiębiorstw istotnie różnią się w przy-
padku tego wskaźnika (tabela 2)12. Poziom przedsiębiorczości, jak również nakła-
dów inwestycyjnych w województwie łódzkim jest na nieco wyższym poziomie 
niż średnia krajowa. Świadczą o tym wielkości przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4. Zmienne dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim  
na tle kraju w 2007 r.

Wyszczególnienie Polska Województwo 
łódzkie

Miejsce  
w kraju

Liczba MSP zarejestrowanych 
na 1000 mieszkańców 99 102 7

Liczba MSP aktywnych 
na 1000 mieszkańców 47 47 7

Liczba MSP nowopowstałych 8,2 8,4 7
Liczba MSP zlikwidowanych 7,9 6,7 8
Nakłady inwestycyjne 3,7 4,5 6
Nakłady inwestycyjne na przedsiębiorstwo 15,6 17,3 4
Liczba MSP eksportujących 1062 6
Liczba MSP importujących 605 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce w latach 2007–2008, pod red. A. Żołnierskiego, op.cit., s. 217–222.

W literaturze ekonomicznej wskazuje się następujące walory mikroprzed-
siębiorstw, odróżniające je od większych podmiotów gospodarczych na lokal-
nym rynku13:
– Ich niska kapitałochłonność oznacza, że powstanie przedsiębiorstwa wyma-

ga mniejszych środków inwestycyjnych niż budowa dużego przedsiębiorstwa, 
czego efektem jest krótszy okres tworzenia firmy. 

12  Ibidem, s. 171.
13  Opracowanie na postawie: Podstawy ekonomiki przemysłu, red. W. Janusz, Wyd. Nauko-

we PWN, Warszawa 1997, s. 72; J. Jędrzejczak-Gas, Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czyn-
nik rozwoju współczesnych gospodarek – wykład, Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania, 
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007; J. Hozner, I. Markowicz, Małe firmy – analizy 
i diagnozy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002; Z. Dach, Sektor małych 
i średnich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe 
Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001. 
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– Małe przedsiębiorstwa są szczególnie pożądane tam, gdzie zarówno źródła su-
rowców, jak i rynki zbytu są bardzo rozproszone; często w dużym obiekcie 
koszty transportu surowców i wyrobów gotowych mogą znacznie przewyż-
szać oszczędności uzyskane dzięki zwiększeniu skali produkcji. 

– Mikroprzedsiębiorstwa wyróżnia łatwość dostosowania się do miejsca, czasu 
i zasobów (surowcowych) – pozwalają na wykorzystanie lokalnych zasobów 
siły roboczej, w ten sposób wyrównują szanse i popularyzują przedsiębior-
czość zarówno wśród nisko wykwalifikowanych osób, jak i wysokiej klasy 
specjalistów, poza tym zatrudniają pracowników zróżnicowanych pod wzglę-
dem wieku, tj. młodzież i osoby w dojrzałym wieku czy też pod względem 
płci, sprawności lub długości stażu albo pozostawania bezrobotnymi. 

– Program produkcji mikroprzedsiębiorstw jest bardziej elastyczny niż du-
żych, dlatego też małe przedsiębiorstwa mogą zapewnić szybką dosta-
wę żądanych wyrobów, co ma ogromne znaczenie, szczególnie przy 
produkcji nietypowej i nieobjętej normami (są otwarte na postęp tech-
niczny i organizacyjny). Mikropodmioty charakteryzuje gotowość in-
westowana w te nisze gospodarki, które dla dużych przedsiębiorstw  
są nieopłacalne. 

– Mikrofirmy mają relatywnie niskie koszty transportu związane z funkcjono-
waniem na rynkach lokalnych. 

– Mikroprzedsiębiorstwa charakteryzuje zdolność do ożywienia gospodarcze-
go niewielkich obszarów słabo rozwiniętych oraz szansa na rozwój małych 
miasteczek i wsi, poza tym zdolność do bardzo szybkiego reagowania na po-
trzeby rynku, wspierają inicjatywy gospodarcze, w szczególności o zasięgu 
lokalnym.

zakończenie

Nie ulega wątpliwości, iż bez rozwoju przedsiębiorczości trudno byłoby zbu-
dować gospodarkę rynkową, dającą nie tylko bogatą ofertę dóbr i usług (o kon-
kurencyjnych cenach, jakości i większej dostępności), ale podsektor mikroprzed-
siębiorstw w coraz większym stopniu przyczynia się do utrwalania tendencji 
rozwojowych w gospodarce i do wzrostu zasobności polskiego społeczeństwa, 
otwierając szanse awansu materialnego i społecznego milionom ludzi.

W artykule wykazano, że mikroprzedsiębiorstwa województwa łódzkiego 
mają pozytywny wpływ na rozwój regionalny. Łatwość tworzenia przedsiębiorstw 
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i dostosowania się do lokalnych warunków pozwala na bardzo istotną, z punk-
tu widzenia harmonijnego rozwoju kraju, niwelację regionalnych dysproporcji  
rozwojowych. Ich działalność umożliwia aktywizację gospodarczą regionów słab-
szych i wyrównanie dysproporcji w poziomie życia ludności. Wart odnotowania jest 
także fakt racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz tych surowców 
i materiałów, które nie są przedmiotem zainteresowania dużych przedsiębiorstw. 
Ponadto mikroprzedsiębiorstwa ograniczają przepływ ludności z małych miast 
do dużych ośrodków miejskich. Na terenach wiejskich powstawanie wielu przed-
siębiorstw oraz rozwój szerokiej gamy usług, w tym i pozarolniczych, powoduje,  
że część ludności rolniczej pozostaje na wsi i podejmuje działalność w otoczeniu 
rolnictwa, w przetwórstwie oraz w branżach pozarolniczych i usługach.

micro enterprises inFLuence on the reGionaL economy  
deVeLopment on the eXampLe oF Lodz proVince

summary

In the article was introduced the influence of micro enterprises on the background 
of SME sector on a regional market development, regarding employment, registered and 
active enterprises numbers, value of investment expenditures, as well as value of incomes 
of led economic activity, on the basis of nationwide and Lodz Province numerical data 
in recent years. 

Translated by Agnieszka Czajkowska
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uwarunkowania tworzenia i Funkcjonowania  
małych przedsiębiorstw działajĄcych w oparciu  

o statut zakładÓw pracy chronionej

Obecnie w Polsce żyje około 5, 5 mln niepełnosprawnych, z czego 2, 3 mln 
znajduje się w tzw. wieku produkcyjnym1. Jedną z niewielu alternatyw, a jedno-
cześnie podstawowym elementem systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych 
na polskim rynku pracy, są przedsiębiorstwa działające w oparciu o statut Za-
kładu Pracy Chronionej (ZPChr). Warunki jakie musi spełniać firma ubiegająca 
się o status zakładu pracy chronionej, a także zasady przyznawania tego statusu 
reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa stanowi, że o status zakładu 
pracy chronionej może ubiegać się pracodawca spełniający określone kryteria 
formalne oraz organizacyjno-techniczne. Ustawa nie ogranicza formy prawnej 
firmy ubiegającej się o przyznanie statusu. Jednak warunkiem skutecznego ubie-
gania się pracodawcy o status prowadzącego zakład pracy chronionej jest jedno-
czesne spełnianie następujących kryteriów2:
– pracodawca prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 

12 miesięcy, 
– zatrudnia w tym czasie nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy, 
– osiąga wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przez okres co naj-

mniej 6 miesięcy, na poziomie:

1  Liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zarejestrowanych w Systemie Ob-
sługi Dofinansowanej PFRON (w przeliczeniu na pełny etat), dane PEFRON według stanu na 
dzień 7.04.2008 r.

2  Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, rozdział 6 Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej, we-
dług stanu prawnego na dzień 1 styczeń 2009 r. 
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a) co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowią 
osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawno-
ści, albo

b) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych 
umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności.

Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania 

stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunika-
cyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Odnośnie warunków, jakie musza spełniać obiekty i pomieszczenia użyt-
kowane przez zakłady pracy chronionej, należy zauważyć, że obowiązują w tym 
zakresie wszystkie powszechnie stosowane i wymagane zasady bezpieczeństwa 
higieny pracy, jak również rozwiązania szczególnie charakterystyczne dla obiek-
tów, w których zatrudniane są osoby niepełnosprawne. Nie ma w chwili obecnej 
jednolitych i szczegółowych kryteriów, jakim powinien odpowiadać zakład pra-
cy chronionej. Bazą są:
– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednak należy podkreślić iż wymogi dotyczące obiektów i pomieszczeń i cią-
gów komunikacyjnych mają charakter obligatoryjny. Z przepisów nie wynika, 
aby wymagania miały być dostosowane wyłącznie do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, które pracodawca zatrudnia lub ma zamiar zatrudniać. Stworzenie 
możliwości korzystania z budynków nie oznaczają sytuacji, w której będzie on 
w pełni przystosowany do ich potrzeb – czyli budynkiem pozbawionym jakich-
kolwiek barier. Wymienione wyżej okoliczności dotyczące warunków jakie speł-
niają obiekty i pomieszczenia stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa In-
spekcja Pracy (PIP)3. Oprócz konieczności spełniania wymienionych warunków 
dotyczących zatrudnienia i zgodności stanów obiektów i pomieszczeń zakład 
pracy chronionej jest zobowiązany do zapewnienia doraźnej i specjalistycznej 

3  Priorytetem w działalności kontrolno-nadzorczej PIP jest poprawa praworządności w sto-
sunkach pracy, w szczególności przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, koncentracja działań 
kontrolno-nadzorczych na dziedzinach gospodarki i konkretnych zakładach charakteryzujących 
się największym nasileniem zagrożeń zawodowych oraz podejmowanie na coraz szerszą skalę 
działań o charakterze prewencyjnym. Priorytety powyższe znajdują odzwierciedlenie w wielolet-
nich programach działania PIP.
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opieki lekarskiej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pod pojęciem powyż-
szego sformułowania należy rozumieć wydzielone pomieszczenie przeznaczo-
ne na gabinet ambulatoryjny (wyposażony w podstawowe środki niezbędne do 
udzielenia pierwszej pomocy), oraz zatrudnianie w oparciu o umowę o pracę 
przynajmniej jednej osoby jako personel medyczny z uprawnieniami (wykwali-
fikowana pielęgniarka). Natomiast zapewnienie specjalistycznej opieki lekarskiej 
może się odbywać na zasadzie:
– zatrudnienia lekarza,
– zawarcia umowy ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę dla schorzeń 

zatrudnionych osób,
– zawarcia umowy z zakładem pracy, który posiada własną przychodnię, 

z uwzględnieniem specyfiki schorzeń zatrudnionych pracowników.
Ponadto zawarcie umowy z placówką znajdującą się poza terenem zakładu 

pracy chronionej obliguje pracodawcę do zapewnienia każdemu zatrudnionemu 
niepełnosprawnemu sprzyjających warunków do korzystania z nich, na przykład 
poprzez dowóz do takowej placówki. Zapewnienie poradnictwa i usług medycz-
nych można uzyskać poprzez zatrudnienie rehabilitanta lub podpisanie umowy 
z placówką oferującą usługi rehabilitacyjne stosownie do potrzeb osób rehabili-
towanych. Ponadto zakład pracy chronionej jest zobowiązany do przestrzegania 
szczególnych uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych określonych 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także uprawnień pracowniczych okre-
ślonych w ustawie Kodeks pracy. Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu 
pracy chronionej wydaje wojewoda4. Prowadzący zakład pracy chronionej jest 
obowiązany również:
– poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków 

i realizacji obowiązków w terminie 14 dni od daty tej zmiany,
– przedstawiać wojewodzie półroczne informacje, dotyczące spełniania tych 

warunków,
– tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zwany dalej 

„funduszem rehabilitacji”, a w ramach utworzonego funduszu rehabilitacyjne-
go pracodawca jest obowiązany do: prowadzenia ewidencji środków funduszu 
rehabilitacji, prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu, prze-

4  J. Karpinska, A. Palecka, M. Zbrzezna, Ustawa ob. Rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osob niepełnosprawnch, Tekst ujednolicony i komentarze do zmian, Warszawa 
2003, s. 117.
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kazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym te środki uzyskano i przeznaczania co 
najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy reha-
bilitacji.

Podkreślić należy, że prowadzący zakład pracy chronionej 90% środków 
uzyskanych z tytułu określonych w ustawie zwolnień podatkowych przekazuje 
na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, natomiast pozostałe 
10% środków na konto PFRON. Dysponentem funduszu rehabilitacji lub zakła-
dowego funduszu aktywności jest pracodawca. Prowadzący zakład pracy chro-
nionej może udzielać, ze środków funduszu rehabilitacji, pomocy niepracującym, 
osobom niepełnosprawnym, byłym pracownikom tego zakładu, na cele związane 
z rehabilitacją leczniczą i społeczną. Minister właściwy do spraw zabezpiecze-
nia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 
oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 
rodzaje wydatków, szczegółowe zasady wykorzystania środków zakładowego 
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz tryb ustalania zakładowego 
regulaminu wykorzystania tych środków, a także zasady tworzenia i finansowa-
nia indywidualnych programów rehabilitacji oraz udzielania pomocy niepracują-
cym, osobom niepełnosprawnym, byłym pracownikom zakładu pracy chronionej 
(zpchr). Pracodawcy decydujący się na funkcjonowanie w oparciu o status mają 
możliwość skorzystania z następujących przywilejów5:
1. Zwolnień z podatków, (z zastrzeżeniem  podatku od gier, podatku od towarów 

i usług oraz podatku akcyzowego, cła, podatków dochodowych,  podatku od 
środków transportowych), z tym że:

2. Zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego – na zasadach okre-
ślonych w przepisach odrębnych,

3. Zwolnień z podatku od czynności cywilnoprawnych – jeżeli czynność przez 
niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu,

4. Zwolnień z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym,
5. Otrzymywania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podat-

ku od towarów i usług,
6. Zwolnień z wpłat niepodatkowanych należności budżetowych,
7. Finansowania przez PFRON należnej składki pracownika na ubezpieczenie 

emerytalne i chorobowe,

5  Uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w zakła-
dach pracy chronionej wg stanu prawnego na styczeń 2009 r.
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8. Finansowania przez budżet państwa należnej składki pracodawcy na ubezpie-
czenie emerytalne i rentowe,

9. Finansowanie przez PFRON należnej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
10. Możliwości uzyskania z PFRON:
– dofinansowania w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredy-

tów bankowych,
– dofinansowania lub refundacji wynagrodzeń,
– pożyczek na cele inwestycyjne z możliwością umorzenia do 50% wysokości 

określonych kosztów,
– zwrotu kosztów za szkolenia,
– dofinansowania w celu ochrony istniejących miejsc pracy,
– subwencji w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Mimo wielu zachęt w postaci dodatkowych uprawnień dla prowadzących 
zpchr z roku na rok obserwuje się coraz większy spadek zainteresowania ubie-
ganiem się o uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej (wykres 1). Powodem 
takiego stanu rzeczy jest to, iż począwszy od roku 2000 nieustannie trwa proces 
ograniczania systemu wsparcia, jego zmian jakościowych, realizowanych poprzez 
ponad 47 nowelizacji ustawy o rehabilitacji, połączony z ogromną zmiennością 
i niepewnością wokół przepisów wykonawczych.

Wykres 1. Przedsiębiorstwa ubiegające się o statut zakładu pracy chronionej w latach 
2004–2008

Źródło: opracowanie własne.

 Od wielu lat głównym postulatem przedsiębiorców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne w zakładach pracy chronionej jest oczekiwanie na stabilizację 
funkcjonowania systemu rehabilitacji zawodowej. Ponadto ogłaszane są dalsze 
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zmiany w związku z procesem przystosowawczym do wymogów i standardów 
Unii Europejskiej. W związku z tym tworzy się atmosfera nasilającej niepewno-
ści systemowej. Obszar najbardziej uporczywych problemów w funkcjonowaniu 
zakładów pracy chronionej obejmuje:
– niedoprecyzowane przepisy ograniczające zakres gospodarowania środkami 

zakładowego funduszu rehabilitacji zawodowej (ZFRON),
– zawiłości w rozliczeniach dofinansowań do wynagrodzeń,
– krótkie terminy rozliczeń SOD6,
– niejasny i skomplikowany opis prawny (dotyczy praktycznie każdego elemen-

tu systemu jest regulowany ustawą),
– konieczność opierania się w stosunku zapisów prawnych o liczne, wciąż 

zmienne w czasie, interpretacje administracji rządowej,
– restrykcyjność przepisów i skrajnie duża odpowiedzialność pracodawców,
– wzmożona ilość kontroli różnych organów, w tym Państwowej Inspekcji Pracy 

i PFRONu. 
Nowo tworzonym jak i funkcjonującym już firmom o statucie zakładu pra-

cy chronionej mogą sprawiać problemy związane ze środowiskiem pracy, któ-
re są pochodną konieczności dokonania ewentualnych zmian i adaptacji, jakich 
wymaga w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej infrastruktura 
techniczna firmy. Bardzo ciekawie problematykę funkcjonowania zakładów pra-
cy chronionej ujmuje Andrzej Barczyński7, rozpatrując je od strony barier funk-
cjonowania zakładów pracy chronionej. Termin bariera jest pochodzenia języka 
francuskiego (barier), a w dowolnym tłumaczeniu oznacza przeszkodę8. Zatem 
bariery można zdefiniować, jako wszelkie przeszkody, które utrudniają, bądź 
uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym samodzielne, aktywne życie zgod-
nie z ich ambicjami i predyspozycjami9. Do potencjalnych barier wynikających 
z postaw pracodawców, które są jedną z przyczyn niskiego poziomu zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych, a jednocześnie barier funkcjonowania tych firm 
zalicza10:

6  Chodzi o rozliczenia pracodawcy w zakresie wynagrodzeń za rok poprzedni, który jest okre-
ślony terminem ostatecznym na 15 lutego.

7  Praca i rehabilitacja niepełnosprawnych, red. W. Sobczak , 2/106, Warszawa 2007, s. 5–12.
8  M. Garbat, Środowisko fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność 

i rehabilitacja 1/2003 s. 19.
9  Wytyczne likwidacji barier urbanistyczno-architektonicznych finansowych ze środków  

PFRON, Warszawa 1994 s. 5.
10  A. Barczyński, Praca i rehabilitacja. 2/106. op.cit., s. 6.
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– brak wiedzy o możliwym wsparciu finansowym zatrudnienia,
– nieznajomość regulacji prawnych,
– zbyt wysokie koszty pracy osób niepełnosprawnych,
– opinia o niskiej jakości pracy osób niepełnosprawnych,
– obawa przed dodatkowymi kontrolami i sprawozdawczością,
– obawa przed dodatkowymi obowiązkami,
– obawa przed niższą produktywnością,
– obawa przed niższą mobilnością,
– konieczność zmian techniczno-formalnych,
– uprzedzenia personelu kierowniczego,
– uprzedzenia współpracowników.

Oprócz szeroko rozumianych problemów z zakresu przystosowawczo- 
-funkcjonalnych, należy wymienić konieczność dokonania zmian o charakterze 
techniczno-organizacyjnym. Obecny system, związany z funkcjonowaniem za-
kładów pracy chronionej, jest bardzo skomplikowany, dla wielu przedsiębiorców 

Rys. 1. Identyfikacja barier powodujących trudności funkcjonowania zakładu pracy 
chronionej w ujęciu procentowym

Źródło: A. Barczyński, Praca i rehabilitacja niepełnosprawnych, 2/106, luty 2007, s. 9.
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niezrozumiały i zbyt złożony. Pracodawca osoby niepełnosprawnej, aby zapew-
nić sobie bezpieczne funkcjonowanie, jest zmuszony uruchomić cały system 
prawno-organizacyjny pozwalający nie tylko prawidłowo funkcjonować, ale co 
paradoksalne, uniknąć wielu niebezpiecznych pułapek tkwiących w systemie, 
który z założenia powinien być jak najbardziej dogodny dla pracodawcy. Wiele 
czasu pracodawca zajmuje zapewnienie spełniania funkcji rehabilitacji i opieki 
medycznej w zakładach pracy chronionej, co tak naprawdę powinno leżeć w ge-
stii służby zdrowia – wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Nie ulega wątpliwości, że ponad 47 nowelizacji ustawy i kolejne już zapowiada-
ne, naruszają trwałość rozwiązań systemowych, co niestety, jest równoznaczne 
ze stopniowym ograniczaniem pomocy państwa dla pracodawcy osób niepełno-
sprawnych, a jednocześnie ma wpływ na zmniejszenie rentowności oraz narusza 
system finansowania zakładów pracy chronionej. 

conditions oF smaLL enterprises creation and operation 
based on zpchr statute

summary

Changes in contemporary Polish economy, the complexity and uncertainty of the 
environment, and globalization have for decades made it necessary to continuously se-
arch to find the best concept to operation zpchr. Currently in Poland lives 5, 5 million di-
sabilities, where 2, 3 million is located in the so-called age. Article attempts to answer the 
questions: What conditions must now meet the entrepreneur seeking to become leading 
zpchr? What problems face business managers in these companies?

Translated by Krzysztof Czyrka
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czynniki kształtujĄce kapitał reLacyjny  
w mikro i małym przedsiębiorstwie

wprowadzenie

Efektywne funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw pozostaje  
w ścisłym związku z kreatywnym wykorzystaniem mechanizmu reagowania na 
sygnały, pojawiające się w poszczególnych obszarach relacji organizacji i oto-
czenia oraz relacji wewnątrzorganizacyjnych1. Wewnętrzne relacje dotyczą po-
wiązań kadry kierowniczej z właścicielami, pracownikami oraz relacji pomiędzy 
samymi pracownikami. Natomiast zewnętrzne odnoszą się do: sieci sprzedaży 
i współpracy, projektów badawczo-rozwojowych (kontraktów i umów), wiedzy 
o klientach, dostawcach, konkurentach, instytucjach otoczenia biznesu, jed-
nostkach samorządu terytorialnego itd. Dzięki tym relacjom kreowana jest do-
datkowa wartość, będąca rezultatem powiązania zasobów różnych podmiotów,  
co pozwala im na zwiększenie indywidualnej strategicznej elastyczności2. War-
tość ta znajduje swój wyraz w kapitale relacyjnym (relational capital), który 
w ujęciu ogólnym definiowany jest jako potencjał korzyści płynących z posia-
danych przez organizację powiązań oraz sieci relacji z jej wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi interesariuszami.

Kreowanie i rozwijanie kapitału relacyjnego w głównej mierze sprowadza 
się do tworzenia warunków, które umożliwiają inicjowanie, kształtowanie, roz-
wijanie i utrwalanie relacji między członkami danej organizacji oraz między or-

1  W. Błaszczyk, Preferencje w zakresie wykorzystania metod zarządzania perspektywy prak-
tyki, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, 
Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 32.

2  G. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008, 
s. 69.
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ganizacją a podmiotami z jej otoczenia3. Nie występuje on samodzielnie, lecz 
w powiązaniu z kapitałem ludzkim (kapitał menadżerów, pracowników) i struk-
turalnym jako składowa kapitału intelektualnego. Kapitał relacyjny, tak jak inne 
formy kapitału jest zasobem, w który można zainwestować licząc na określony 
zwrot w przyszłości. Poprzez odpowiednie nakłady na rozwój wewnętrznych 
i zewnętrznych sieci relacji istnieje możliwość dostępu do odpowiednich zaso-
bów sprzyjających kształtowaniu wspólnoty interesów. Zasoby relacyjne charak-
teryzują się tym, że występują na styku przedsiębiorstwa i otoczenia4, a ich istotą 
jest umiejętność nawiązania i wykorzystania relacji na bazie współpracy między 
podmiotami. Relacje są spoiwem łączącym komplementarne zasoby partnerów 
rynkowych, wpływając zarazem na poziom ich konkurencyjności i innowacyj-
ności. Można, zatem twierdzić, że relacja jest specyficznym zasobem tworzonym 
w oparciu o posiadaną wiedzę, a zmienne takie jak czas, realizacja, rozwój czy 
satysfakcja przesądzają o jej specyficznym charakterze5.

Celem artykułu jest wskazanie na bazie studiów literatury i badań empi-
rycznych, czynników kształtujących kapitał relacyjny w mikro i małym przed-
siębiorstwie6.

otoczenie a relacje wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne

Mikro i małe przedsiębiorstwa w sposób szczególny są narażone na dzia-
łanie zmienności i niepewności otoczenia, na które z reguły mają ograniczony 
wpływ, a które w sposób jednoznaczny i jednokierunkowy na nie oddziałuje7. 

3  D. Gach, Kapitał relacyjny jako podstawa tworzenia układów kooperacyjnych, w: Współ-
praca w rozwoju współczesnych organizacji, A. Adamik, S. Lachiewicz, Monografie Politechniki 
Łódzkiej, Łódź 2009, s. 179.

4  A. Sudolska, M. Zastempowski, Współpraca przedsiębiorstw w Polsce a budowanie ich po-
tencjału innowacyjnego, w: Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich po-
tencjału innowacyjnego, W. Popławski, A. Sudolska, M. Zastempowski, Dom Organizatora, Toruń 
2008, s. 207.

5  A. Kolemba, Znaczenie relacji z otoczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Uwa-
runkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Mikrofirma 2009, Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 34, 2009, s. 633.

6  Publikacja bazuje na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu „Kształtowanie kapi-
tału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie”. Praca naukowa finansowana ze środków 
na naukę w latach 2009–2011 jako projekt badawczy nr NN115173637.

7  Ł. Wawrzynek, Elastyczność organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej w mikro i ma-
łych przedsiębiorstwach, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, 
Mikrofirma 2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Ekonomiczne Problemy 
Usług” nr 34, 2009, s. 467. 
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Dlatego też analiza elementów otocznia bliskiego (mikorootoczenia, transakcyj-
nego, sektorowego) oraz dalszego (makrootoczenia, globalnego), jak i otoczenia 
wewnętrznego, ma istotne znaczenie z uwagi na możliwości identyfikacji i umie-
jętnego wykorzystania zasobów relacyjnych. Relacje wewnętrzne zawierane są 
pomiędzy właścicielem, kadrą kierowniczą, inwestorami, pracownikami, a także 
między samymi pracownikami, natomiast zewnętrzne powstają między przed-
siębiorstwem a otoczeniem8 (rys. 1). Relacje wewnątrzorganizacyjne i między-
organizacyjne wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa, która powinna 
uwzględniać interesy (często sprzeczne) wszystkich interesariuszy. Kluczowym 
problemem jest ukształtowanie takiego mechanizmu, który umożliwiałby godze-
nie interesów zaangażowanych stron9. Przedsiębiorstwa identyfikują zmienne, 
zarówno na etapie poprzedzającym tworzenie relacji, jak i w trakcie ich trwania 
czy zakończenia. Zmienne te oscylują w obszarze kategorii korzyści i kosztów 
wynikających z powiązań, współpracy, wspólnych wartości i zaufania oraz od-
noszą się do konkretnych uwarunkowań rynkowych. Uwarunkowania te moż-
na analizować w kontekście identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych (kra-
jowych i międzynarodowych) czynników konkurencyjności przedsiębiorstw. 
W ujęciu S. Łobejko (SHG Warszawa, 2008) czynnikami wewnętrznymi decydu-
jącymi o konkurencyjności są10: kompetentna wykwalifikowana i lojalna kadra 
(35%), elastyczność w działaniu, właściwa organizacja pracy (22%), efektywność 
procesów technologicznych (20%), dostosowanie oferty firmy do potrzeb rynku 
(17,5%). Ponadto, za najbardziej głębokie źródło konkurencyjności uznano kadry 
i zarządzanie nimi. Kategoria ta jest wprost proporcjonalna do wielkości przed-
siębiorstw, co oznacza, że im większa firma tym zarządzanie kadrami staje się 
najbardziej ukrytym źródłem konkurencyjności.

8  R. Krupski, U. Bąkowska-Morawska, Elastyczność zasobów relacyjnych, w: Elastyczność 
organizacji, red. R. Krupski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, 
s. 150–151.

9  S. Sobecki, Intersariusze a konkurencyjność przedsiębiorstwa, www.sgh.waw.pl [21.11.09].
10  Szerzej w: S. Łobejko, Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw postrzegane przez menedże-

rów polskich przedsiębiorstw, www.sgh.waw.pl [21.11.09].
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Rys. 1. Kapitał relacyjny a relacje wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne
Źródło: opracowanie własne.

Utrudnień wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw tkwiących w krajo-
wym otoczeniu zewnętrznym w świetle badań J. Jurek-Stępień (SHG Warszawa, 
2008) należy upatrywać przede wszystkim we wzroście konkurencji ze strony 
dostawców, konkurencji dużych firm (hipermarketów), ograniczonego wpływu 
na rynek, małej jego chłonności, braku współpracy z innymi firmami oraz bra-
ku zdolności finansowych klientów11. Ponadto barierami są rozwiązania prawne 
i podatkowe (nieprzyjazne ustawodawstwo, biurokracja, brak stabilnej polityki 
państwa), jak również wysokie ceny surowców, wrażliwość na ceny oraz wysokie 
koszty pracy i transportu. Natomiast w obszarze otoczenia międzynarodowego 
potencjalne problemy mogą wynikać z natężenia konkurencji firm zagranicz-

11  Szerzej w: S. Jurek-Stępień, Zewnętrzne bariery wzrostu konkurencyjności w opiniach me-
nedżerów polskich przedsiębiorstw, www.sgh.waw.pl [21.11.09].
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nych, niestabilności kursów walut, wysokich kosztach eksportu (w tym wejścia 
na nowe rynki). Obawy również budzi konkurencja cenowa podmiotów z Dale-
kiego Wschodu i przepisy unijne12. 

Jak wskazują istniejące w literaturze opracowania czynników kształtują-
cych kapitał relacyjny, należy poszukiwać w zasobowych przesłankach tworzenia 
więzi między przedsiębiorstwami. Impulsem dla rozwoju współpracy jest często 
zapotrzebowanie na zasoby materialne (zdolności wytwórcze, środki finansowe) 
i niematerialne w postaci porozumień czy dostępu do unikalnej wiedzy, umiejęt-
ności i kompetencji (rys. 2).

Rys. 2. Zasobowe przesłanki tworzenia więzi współpracy między przedsiębiorstwami
Źródło: W. Czakon, Zasobowe uwarunkowania tworzenia sieci międzyorganizacyjnych przedsię-

biorstwa, w: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne, ujęcie zasobowe, Prace nauko-
we Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Mirwal-Art, Wał-
brzych 2006, s. 156.

12  Tamże, s. 5.
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prezentacja wyników badań 

W badaniach uczestniczyło 68 przedsiębiorstw, z których 45,6% stanowi-
ły mikro i 54,4% małe przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w województwie 
lubuskim. Do pozyskania danych wykorzystano narzędzie badawcze w postaci 
kwestionariusza ankiety adresowanego do właścicieli badanych przedsiębiorstw. 
Z uwagi na przedmiot działalności dominowały przedsiębiorstwa usługowe, sta-
nowiąc w grupie mikro 61,3%, a w grupie małe przedsiębiorstwa 35,1%. Handel 
stanowił 32,4% w grupie małych firm zaś w mikro 12,9%. Co piąta na dziesięć ba-
danych firm prowadziła działalność mieszaną (handlowo-produkcyjno-usługową). 
Udział przedsiębiorstw działających w sektorze produkcja oscylował w granicach 
3%. Badane podmioty koncentrują swoją działalność głównie na rynku lokalnym, 
regionalnym oraz krajowym (27% małych firm). Obecność na rynkach międzyna-
rodowych deklarowało 16,1% mikro i 18,9% małych przedsiębiorstw (tab. 1).

Tabela 1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

Wielkość N % Sektor N % Obszar działania N %
Usługi 19 61,3 Lokalny 11 35,5

Mikro 31 45,6 Handel 4 12,9 Regionalny 12 38,7

      (1-9) Produkcja 1 3,2 Krajowy 3 9,7
Mieszana 7 22,3 Międzynarodowy 5 16,1

Wielkość N % Sektor N % Obszar działania N %
Usługi 13 35,1 Lokalny 10 27,0

Małe 37 54,4 Handel 12 32,4 Regionalny 10 27,0

    (10-49) Produkcja 1 2,7 Krajowy 10 27,0
Mieszana 11 29,7 Międzynarodowy 7 18,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Celem badań było wskazanie znaczenia kompetencji sprzyjających kształ-
towaniu relacji z otoczeniem, będących źródłem konkurencyjności. Dla potrzeb 
opracowania przyjęto definicję kompetencji wg P. Niewiadomskiego, w uję-
ciu którego „kompetencje to wiedza, umiejętności, cechy osobowościowe, do-
świadczenie, zachowania i postawy nakierowane na efektywne (także skuteczne 
i sprawne) wykonywanie zadań w stale zmieniającym się (turbulentnym) otocze-
niu i sytuacjach zawodowych”13.

13  P. Niewiadomski, Menedżer sprzedaży – model kluczowych kompetencji a efektywność dzia-
łań, „Marketing i Rynek” 2009 nr 9, s. 13.
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Według badań głównym źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębior-
stwa są aktywa niematerialne, odnoszące się do kapitału intelektualnego, tj. wie-
dza pracowników, doświadczenie zawodowe, patenty, oprogramowanie infor-
matyczne, relacje z interesariuszami. Na tego typu specyficzne źródło przewagi 
konkurencyjnej wskazało ponad 70% badanych przedsiębiorstw. 

W mikro przedsiębiorstwach z uwagi na małą liczbę zatrudnionych osób na zna-
czeniu zyskują kompetencje kadry zarządzającej (właścicieli firm) (80,6%), zwłaszcza 
w nawiązywaniu relacji z dostawcami (rys. 3). Respondenci wskazali, że w tworzeniu 
relacji dużą rolę odgrywają także kompetencje kadry zarządzającej po stronie dostaw-
ców (74,1%). W co drugiej na dziesięć badanych firm wysoko oceniono znaczenie 
kompetencji kierowników działów w kształtowaniu relacji. Natomiast 29% badanych 
wysoko oceniło znaczenie kompetencji kadry kierowniczej u dostawców; w ocenie 
45,1% badanych kompetencje te mają umiarkowane znaczenie. 

Rys. 3.  Czynniki mające wpływ na kształtowanie kapitału relacyjnego w mikro przed-
siębiorstwie

Źródło: opracowano na podstawie badań.
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W ocenie 61,3% respondentów mikro przedsiębiorstw szczególnie ważne są 
zmiany postaw klientów i umiejętność odpowiadania na nie oraz dążenie do kre-
owania lojalnych klientów (54,8%). W odniesieniu do instytucjonalnego otoczenia 
badanych przedsiębiorstw 45,1% wskazało na umiarkowane znaczenie roli władz lo-
kalnych, banków (48,4%) oraz szkół, uczelni (45,1%). Z kolei małe znacznie (w oce-
nie 45,1% badanych) mają partie polityczne oraz organizacje gospodarcze (41,9%).

W grupie małych przedsiębiorstw najwyżej oceniono kompetencje pracow-
ników bezpośrednio zaangażowanych w realizację wspólnych przedsięwzięć (na 
co wskazało 75,7% badanych) oraz kadry zarządzającej 73% (rys. 4). Co trzecia 
na dziesięć badanych firm przypisała duże znaczenie kompetencjom dostawców. 
Dobre relacje z klientami są ważne dla około 60% respondentów. Umiarkowane 
znaczenie mają relacje z bankami oraz szkołami, natomiast małe lub bez znacze-
nia w odniesieniu do partii politycznych i organizacji gospodarczych.

Rys. 4.  Czynniki mające wpływ na kształtowanie kapitału relacyjnego w małym przed-
siębiorstwie

Źródło: opracowano na podstawie badań.
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Należy wyrazić nadzieje, że wzrastająca rola kompetencji, w warunkach 
zmian otoczenia, będzie odgrywać coraz większe znaczenie, a ich umiejętne wy-
korzystanie sprzyjać będzie tworzeniu nowych rozwiązań w obszarze kapitału 
strukturalnego, tj. oprogramowania, baz danych, systemów informatycznych, 
praw autorskich, patentów, znaków towarowych, elementów kultury organiza-
cyjnej – czyli tych czynników, które wpływają na wzrost wartości kapitału inte-
lektualnego14. 

zakończenie

Obecnie wskazuje się na wzrost znaczenia relacji zewnętrznych jako czyn-
nika mającego wpływ na tworzenie przewagi konkurencyjnej i innowacyjność 
przedsiębiorstwa. Oba te czynniki to niewątpliwie pożądane atrybuty współ-
czesnego przedsiębiorstwa, które powiązane są z możliwościami jego istnienia 
i rozwoju. Mikro i małe przedsiębiorstwa koncentrują się w głównej mierze na 
tworzeniu trwałych relacji z klientami, poprzez zaspokajanie indywidualnych ich 
potrzeb. Istotny wpływ na tworzenie zasobów relacyjnych przedsiębiorstwa ma 
komunikacja i współpraca pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami i inte-
resariuszami. Rolą kadry kierowniczej jest określanie kierunków rozwoju i nie-
zbędnych zadań w obszarze współpracy i kształtowania relacji wewnętrznych 
i zewnętrznych w celu wykorzystania cennych, rzadkich i trudnych do imitacji 
zasobów15. Tworzeniu kapitału relacyjnego sprzyjają bezpośrednie i osobiste 
kontakty (powiązania) pracowników oraz kadry kierowniczej z interesariusza-
mi, bazujące na zdolności do współpracy, kluczowych kompetencjach, skłonno-
ści do zaufania oraz wiarygodności własnej, która kształtuje zachowania orga-
nizacyjne16. Niematerialna postać kapitału relacyjnego powoduje, iż w praktyce 
brak jest wypracowanych i powszechnie stosowanych narzędzi jakościowego po-
miaru. Stale pojawiają się nowe propozycje dotyczące metod i systemów pomiaru 

14  Por. Z. Antczak, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki 
i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Antykwa, Warszawa–Kluczbork 2004, 
s. 222–223.

15  Por. J. Fudaliński, H. Smutek, Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji, 
Zeszyty Naukowe nr 766 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 22.

16  Por. W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufa-
niem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer busines, Kraków 2009, s. 75.



128 Wiesław Danielak

jego komponentów jako składowych kapitału intelektualnego17. Pojawiające się 
rozbieżności są wynikiem indywidualnego podejścia do oceny wartości kapitału 
relacyjnego, którego elementy w odniesieniu do specyfiki konkretnej branży czy 
rodzaju przedsiębiorstwa nie zawsze dadzą się skwantyfikować.

Factors shapinG reLationaL capitaL in micro  
and smaLL enterprises

summary

Micro and small enterprises are especially prone to the effects of changeable envi-
rons. Relations within and amid organizations play an important role in the process of 
shaping relational capital, because they enable access to key resources fostering compe-
titiveness. The aim of this article is to point out the factors shaping relational capital in 
micro and small enterprises on the basis of literature and empirical research. According 
to enterprises which took part in the poll, the main source of growth in their competiti-
veness are intangible assets concerning intellectual capital, i.e. employees’ knowledge, 
professional experience, patents, IT software, relations with stakeholders.

Translated by Wiesław Danielak

17  Por. G. Michalczuk, Pomiar kapitału relacyjnego z perspektywy wewnętrznego zarządzania 
przedsiębiorstwem, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Studio Emka, 
Warszawa 2009, s. 71.
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podatek Liniowy w aspekcie konkurencji podatkowej

idea podatku liniowego

W większości przypadków reformy podatkowe podporządkowane są kon-
kurencji podatkowej, która wymusza stopniowe obniżanie stawek podatkowych, 
co w praktyce niejednokrotnie przybiera postać wyścigu (race to the bottom).  
Poziom redukcji stawek jest jednak określony przez możliwości danej gospodarki. 
Poza tym pojawią się kwestie kosztu, efektywności i sprawiedliwości podatku, 
a w konsekwencji zjawisko uchylania się od płacenia podatku. Ogół problemu 
komplikuje dodatkowo fakt złożoności aktów normatywnych stanowiących trzon 
systemów podatkowych. Paradoksalnie na złożoność i nieczytelność systemu po-
datkowego wpływa niejednokrotnie katalog ulg i zwolnień podatkowych, który 
ma niwelować negatywne skutki opodatkowania, stanowiąc tym samym bodź-
ce ożywienia gospodarczego. Niestety system szeroko rozumianych preferencji 
podatkowych adresowanych zarówno do działalności gospodarczej, jak i osób 
fizycznych w rzeczywistości tworzy skomplikowany i często niezrozumiały la-
birynt przepisów i formularzy podatkowych. Poza tym rozkład tych bodźców 
jest nadzwyczaj nierówny. W efekcie progresywny podatek dochodowy generu-
je dwa zasadnicze obciążenia: bezpośrednie koszty związane z przestrzeganiem 
prawa podatkowego oraz pośrednie straty gospodarcze spowodowane hamowa-
niem rozwoju.

Przy obecnej konstrukcji progresywnych podatków dochodowych trudno by 
szukać systemu gospodarczego, który by dysponował podatkami spełniającymi 
doktrynalne, klasyczne zasady Smitha czy Wagnera. Stąd też koncepcja podatku 
liniowego, czyli podatku prostego, przejrzystego, czytelnego charakteryzujące-
go się przy tym stabilnością i wewnętrzną spójnością. Ideę tego podatku rozpo-



130 Jolanta Gałuszka

wszechnili Robert Hall i Alvin Rabushka w 1983 roku, ale zasadniczy rozkwit 
tej koncepcji przypada dopiero na początek lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia. Hall i Rabushka zaproponowali zintegrowany kodeks, który zawiera 
jedną stawkę podatkową zarówno w stosunku do podatku od osób fizycznych, 
jak i przedsiębiorców. Pobór takiego podatku jest zdecydowanie prostszy, tańszy, 
natomiast wyeliminowanie preferencji podatkowych powinno się w poważnym 
stopniu przyczynić się do zmniejszenia nadużyć podatkowych, – co zdaniem au-
torów jest tylko „grzecznym” określeniem oszustw podatkowych1.

Należy podkreślić, iż największą motywację i możliwości stosowania róż-
nych wybiegów unikania czy minimalizowania obciążenia podatkowego mają 
podatnicy plasujący się ze swoimi dochodami w wyższych przedziałach progre-
sywnej skali podatkowej. Stąd też podatek dochodowy w takiej formie może być 
podatkiem regresywnym, ponieważ daje podatnikom o najwyższych dochodach 
liczne możliwości legalnych odliczeń, obniżając ich średnią stawkę do pozio-
mu poniżej stawek rodzin o dochodach średnich, które z kolei z nich nie mogą 
skorzystać. Za każdym razem, gdy obowiązują zróżnicowane stawki podatkowe 
w stosunku do różnych podatników, albo gdy stosowane są różne stawki podat-
kowe w stosunku do różnych form dochodu, podatnik będzie starał się znaleźć 
sposób na maksymalne wykorzystanie istniejącego zróżnicowania.

System podatku liniowego ogranicza się do cech podstawowych: zasadą jest 
więc zamiar opodatkowania konsumpcji. Zasadnicza alokacja środków finanso-
wych osób fizycznych oznacza konsumpcję i/lub inwestycję. Konsumpcję można 
wyrazić jako różnicę: dochód minus inwestycja. W przypadku bardzo prostego 
systemu każda firma opłaciłaby podatek od ogólnej kwoty dochodu przez nią 
wyrażonego, pomniejszonego o środki zainwestowane w zakład i urządzenia. 
Podatek VAT, który w obecnych systemach zasadniczo obciąża konsumpcję 
nie można raczej uznać za sprawiedliwy. Firma płaci podatek od całkowitego 
dochodu wytworzonego w firmie, ale nie obejmującego dochodu wypłacone-
go w formie wynagrodzeń pracownikom. Pracownicy płacą podatek od swoich 
wynagrodzeń i podatek ten jest progresywny. Aby obliczyć całkowity dochód 
wytworzony w przedsiębiorstwie najlepszym sposobem jest pomniejszenie rocz-
nych wpływów ogółem o wypłaty dokonane przez firmę na rzecz swoich pra-

1  R.E. Hall, A. Rabushka, Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 70, 
30. 



131Podatek liniowy w aspekcie konkurencji podatkowej

cowników i dostawców2. Według Halla i Rabushki tego typu podejście gwaran-
tuje najpełniejszą podstawę opodatkowania3. 

Podatek linowy ma stanowić bodziec do pracy, oszczędzania, inwestowania, 
działalności gospodarczej, tworzenia kapitału, tworzenia nowych miejsc pracy, to 
z kolei wpłynęłoby w znacznym stopniu na wzrost produkcji krajowej oraz stan-
dard życia społeczeństwa. Tych cech pozbawione są często podatki progresywne, 
gdyż sama progresja często postrzegana jest jako swoista kara za uzyskiwanie 
wyższych dochodów.

Do tej pory żadne państwo nie wprowadziło w życie całego pakietu ofero-
wanego przez Halla i Rabushkę. W praktyce ogół rozwiązań ogranicza się do 
wprowadzenia jednej stawki szczególnie obciążającej inwestycje i oszczędności, 
aby w ten sposób stworzyć bardziej neutralne i efektywne prawo podatkowe.

podatek linowy w systemach podatkowych

Koncepcja podatku liniowego ma swoje niekwestionowane zalety. Problem 
jednak leży nie w ekonomicznym uzasadnieniu wprowadzenia podatku liniowe-
go, lecz w przekonaniu polityków o słuszności takiego rozwiązania. Podatek ten 
godzi w interesy polityków, ograniczając ich wpływ na zarządzanie gospodarką 
przez preferencje podatkowe adresowane do wybranych grup społeczności. To, 
co jest pożądane ekonomicznie może być niepoprawne politycznie. Obecnie po-
datek liniowy stosuje 25 państw, a przeciętna wysokość tego podatku kształtuje 
się na poziomie 17 procent. Rozwiązanie takie wydaje się słuszne, ale ma wielu 
przeciwników4 również wśród ekonomistów, którzy mimo wszystko zarzucają ta-
kiej koncepcji brak możliwości powszechnej realizacji, chociażby ze względu na 
funkcje finansów publicznych, których podstawowym instrumentem jest podatek 
oraz różnego rodzaju preferencje, które umożliwią ukierunkowanie polityki za-
równo gospodarczej jak i społecznej kraju.

Jednym z pierwszych państw, które wprowadziło podatek liniowy do swo-
jego systemu podatkowego był Hong Kong w 1947 roku, i pomimo że kraj ten 

2  R. Durrant-Walker, Flat tax-the profession’s Armageddon? Adviser, November 2005, s. 33.
3  W.G. Gale, Flat Tax, The Brookings Institution, s. 155. 
4  Obecnie w prasie zagranicznej można znaleźć artykuły, w których z satysfakcją stwierdza 

się, że wprowadzenie tego podatku przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej było jedną wielką 
porażką, co potwierdzić ma ułomność tego rozwiązania w praktyce. Wprowadzenie tego podatku 
ani nie rozwiązało podstawowych problemów gospodarczych tych państw, ani nie uchroniło tych 
państw od skutku kryzysu ogólnoświatowego kryzysu. Ch.P. Wallace, The Flat Tax Is Flat-Lining, 
The Big Maoney, March 31, 2009 www.thebigmoney.com/articles/.../2009.
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mógłby posłużyć za wzór w zakresie rozwiązań fiskalnych, co znalazło także 
przełożenie na rozwój gospodarczy5 rozwiązanie to nie ukierunkowało reform 
w większości państw. Co więcej w stosunku do tego kraju kierowane są zarzuty 
o stosowaniu praktyk odpowiadających rajom podatkowym oraz stosowaniu tzw. 
terroryzmu finansowego6. 

W latach 90-tych ubiegłego stulecia rozwiązanie takie wprowadziły Esto-
nia, Łotwa i Litwa, ale to także zostało poddane krytyce argumentując, iż poda-
tek liniowy może mieć sens tylko w przypadku małych państw. W ciągu ostat-
niej dekady do „klubu podatku liniowego” przystąpiły Rosja oraz inne państwa 
Europy Środkowo-Wschodniej, co zostało odebrane jako dobre rozwiązanie dla 
państw, które przechodzą transformacje systemowe. Co więcej rozwiązanie to 
potraktowano jako tymczasową „modę”, co potwierdzić miał Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy.

W 2006 roku w studiach Międzynarodowego Funduszu Walutowego moż-
na odnaleźć niechęć do szerszego zastosowania podatku liniowego. W śmiałym 
stwierdzeniu MFW podsumował ideę tego podatku w następujący sposób: „pa-
trząc w przyszłość, kwestię podatku liniowego należy rozpatrywać nie w kate-
gorii kto jeszcze wprowadzi to rozwiązanie, ale kto od niego odejdzie”7. Rzeczy-
wistość tego jednak nie potwierdziła, od lat podatek liniowy ma zastosowanie 
np. w USA, a w 2007 roku wprowadzono go na Islandii, a więc w kraju wyso-
ko rozwiniętym burząc tym samym wcześniejsze teorie odnośnie implementacji 
takiego rozwiązania. Stawka podatku liniowego została określona na poziomie 
36 procent, ale rozwiązanie to pozwala na równe traktowanie wszystkich po-
datników, co ma mieć znamiona sprawiedliwego obciążenia dochodów z tytu-
łu oszczędności i inwestycji. Co więcej „klub podatku liniowego” poszerza się 
i żadne państwo nie zrezygnowało z niego w myśl przewidywań MFW.

Od początku 2000 roku państwa, które takie rozwiązanie zastosowały do 
opodatkowania dochodu bazują na stosunkowo niskich stawkach, co zwiększa 

5  Pomimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarka Hong Kongu będzie odnotowywać wzrost 
gospodarczy, który szacuje się następująco: 2010 – 4,6% PKB; 2011 – 5,9% PKB; 2012 – 6,1% 
PKB; 2013 – 4,7% PKB. 

6  Również w polskim prawie podatkowym – w ramach tzw. ulg abolicyjnej Hong Kong został 
wymieniony jako ten, który stosuje nieuczciwe praktyki, przez co uniemożliwiono skorzystanie 
z metody proporcjonalnego odliczenia. Inne państwa, które wymienia polski ustawodawca, to 
odliczenia nie stosuje się do krajów, którym zarzuca się terroryzm finansowy (szkodliwą konku-
rencję) np. Andora, Gibraltar, Hongkong, Jersey, Kajmany, Lichtenstein, Monako, Panama.

7  M. Keen, Y. Kim, R. Varsono, The Flat Tax(es): Principles and Evidence, Working Paper 
np. 06/218, International Monetary Fund, Washington, September 2006. 
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efekt działania tego podatku m.in. przez ograniczanie lub wręcz eliminowanie 
zjawiska ucieczki przed podatkiem. Jest to działanie w myśl reguły, iż każdy ma 
świadomość zapłaty za życie w zorganizowanym państwie, jeżeli zatem ta cena 
znajduje powszechną aprobatę w społeczeństwie poprzez jej zapłacenie to można 
to uznać za sukces tego podatku.

Podatek liniowy ma zastosowanie głównie w opodatkowaniu dochodów 
osób fizycznych jednak zróżnicowana jest struktura tytułów, w których zasto-
sowano to rozwiązanie. Generalnie można wyróżnić tutaj dwie kategorie fiskal-
ne. Pierwszą, stanowią podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych 
drugą, podatki od zysków kapitałowych oraz podatki obciążające inwestycje. 
W przypadku podatku PIT i CIT ma to z jednej strony uprościć system opodat-
kowania bezpośredniego z drugiej ograniczyć nadużycia podatkowe. W przy-
padku opodatkowania zysków kapitałowych oraz inwestycji chodzi o jak najbar-
dziej neutralne traktowanie tego typu dochodów, co ma na celu wyeliminowanie 
podwójnego opodatkowania oraz uchylenie podatków majątkowych8. W zasadzie 
żadne państwo nie rozwiązało problemu neutralności podatku w praktyce jednak 
są takie jurysdykcje, które są temu bliskie. Przykładowo, Czechy i Hong Kong nie 
opodatkowują zysków kapitałowych. Słowacja zastosowała 19% stawkę w przy-
padku dywidend. 

rola konkurencji podatkowej a podatek liniowy

Na początku lat dziewięćdziesiątych na światowej scenie gospodarczej 
główną rolę zaczęły odgrywać dwa procesy: globalizacja, która wykreowała 
i zintensyfikowała zjawisko konkurencji podatkowej oraz transformacja ekono-
miczna państw Europy Środkowo-Wschodniej. W tamtych czasach konkurencja 
podatkowa sprowokowała wiele państw do cięć w stawkach podatkowych, ale 
podatek liniowy i dyskusja wokół niego pozostawała tylko w kręgach akademic-
kich. Nikt też nie przewidywał, iż stanie się on wszechobecny przede wszystkim 
w państwach zza żelaznej kurtyny. Kraje byłego bloku wschodniego nie miały 
nic do stracenia, wręcz przeciwnie mogły stać się adwokatami rozwiązań, które 
nie znalazły powszechnego zastosowania w silnych, wysoko rozwiniętych go-
spodarkach czyniąc ze swojego kraju atrakcyjny fiskalnie obszar. 

8  Y. Gorodnichenko, J. Martinez-Vazquez, K. Sabirianova Peter, Myth and Reality of Flat Tax 
Reform: Micro Estimates of Tax Evasion Response and Welfare Effects in Russia, National Bureau 
of Economic Research, Working Paper Series 13 719, Cambridge, January 2008, s. 16–18.
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Jednym z pierwszych państw, które zdecydowało się na upowszechnienie 
w swoim systemie podatkowym podatku liniowego była Estonia. Jeżeli zatem 
jedno państwo połączyło doktrynę z rzeczywistością, a to przyniosło oczekiwa-
ny zamiar, w myśl zasad konkurencji pozostałe nie chcąc tracić potencjalnych 
korzyści dostosowały się do powstałego trendu. Podatek liniowy nie był już 
przedmiotem konkurencji lecz jedynie wysokość jego stawki. 

Konkurencji podatkowej nie oparło się nawet „epicentrum komunizmu” Ro-
sja, która widząc nieefektywność progresywnego reżimu podatkowego9 zastąpiła 
go w 2001 roku podatkiem liniowym w wysokości 13% zarówno w przypadku 
podatku PIT jak i CIT. Rozwiązanie to okazało się wyjątkowo trafne i znacząco 
przyczyniło się do zwiększenia dochodów podatkowych przez rozwój aktywno-
ści gospodarczej, która w obliczu niższego, efektywnego opodatkowania mogła 
wyjść z szarej strefy i ujawnić realność swoich dochodów10.

W 2004 roku grono państw stosujących podatek liniowy poszerzyła Słowa-
cja. Wprowadzony tam podatek był najbliższy doktrynalnym założeniom i oka-
zało się to idealnym rozwiązaniem dla słowackiej gospodarki, której udało się 
przyciągnąć znaczący kapitał zagraniczny11. Po sukcesie, jaki przyniósł Słowacji 
podatek liniowy w ślad poszły inne państwa, jak: Rumunia, Bułgaria, Republika 
Czeska. Inne państwa regionu nie mogły pozostać obojętne i o ile nie wprowadzi-
ły reformy pod nazwą powszechny podatek liniowy, to znacząco obniżyły stawki 
swoich obciążeń podatkowych. Przykładem może być Polska, która zredukowała 
stawkę podatku CIT z 38 na 19%. Węgierski podatek CIT do zaledwie 16%, Sło-
wenia zredukowała stawkę z 25 na 20%, a w 2007 marginalna stawka w podatku 
dochodowym od osób fizycznych została zredukowana z 50 na 41%. 

W literaturze zachodniej popularność tego podatku tłumaczy się faktem, 
iż po latach zniewolenia i upokorzenia poszukuje się równości, sprawiedliwości 
i przejrzystości obowiązujących zasad, a to gwarantować ma podatek liniowy. 
Jeżeli to dodatkowo gwarantuje sukces gospodarczy i dobrobyt społeczny nie-
trudno wytłumaczyć chęć wprowadzenia rozwiązania, które zmniejszy dystans 

9  Przed 2001 rokiem stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły: 12%, 
20% i 30%, a w 2002 roku stawkę w podatku dochodowym od osób prawnych obniżono z 35% 
na 4%. 

10  Organisation for Economic Cooperation and Development, Harmful Tax Competition: 
An Emerging Global Issue, 1998 www.oecd.org/dataoecd/33/0/1904176.pdf, s. 14.

11  OECD Economic Surveys: Slovak Republic Assessment and recommendations, OECD 2009, 
s. 9.
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między bogatymi państwami Europy Zachodniej i państwami Europy Środkowo-
Wschodniej12. 

Należy jednak podkreślić, iż efekt działania podatku liniowego wymaga 
prowzrostowego klimatu służącemu prowadzeniu aktywności gospodarczej. Sam 
podatek oraz wysokość stawki nie przyciągną inwestorów, jeżeli nie zaoferuje się 
stabilnych podstaw tworzących przychylny klimat inwestycyjny. A takim z pew-
nością dysponują takie państwa jak Szwajcaria, Hong Kong, Singapur, których 
systemy gospodarcze w tym podatkowe określa się mianem najbardziej przy-
chylnych, przy stosunkowo niskich obciążeniach fiskalnych.

Czy podatek liniowy jest faktycznie skutecznym lekarstwem na pobudzenie 
ożywienia gospodarczego i stanowić będzie o atrakcyjność danego kraju na are-
nie międzynarodowej? Odpowiedź jest w efektach ekonomiczno-społecznych, 
które dają świadectwo realizowanej polityce finansów publicznych. Powiązanie 
bezpośrednie podatku liniowego z klimatem inwestycyjnym nie jest jednoznacz-
ne, należy jednak brać pod uwagę pewien margines dla „klubu podatku linio-
wego”, iż są to państwa, które nie zawsze mają dobrze rozwiniętą ekonomiczną 
wolność. 

Między 1995 a 2005 rokiem we wszystkich państwach klubu podatku linio-
wego (poza Hong Kongiem) wolność ekonomiczna uległa poprawie. W takich 
państwach jak Estonia, Słowacja i Łotwa odnotowano w tym czasie znaczący 
spadek stawek podatkowych jako istotny element poprawy klimatu inwestycyj-
nego, co w połączeniu z przeprowadzonymi reformami gospodarczymi przesą-
dziło o sukcesie gospodarczym13. Potwierdza to zasadę, iż spadek stawek podat-
kowych i wysoki wzrost gospodarczy to równoległe procesy. Wskaźniki wzrostu 
gospodarczego w trzech krajach Bałtyckich (Estonia, Litwa i Łotwa) od 2000 r. 
odnotowały średni wzrost gospodarczy na poziomie 8%14. 

Kraje te poprzez ogół czynników fiskalnych oraz ekonomicznych (w tym 
tani czynnik pracy) zdołały przyciągnąć do siebie ogromny kapitał w posta-
ci zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Inwestycje bezpośrednie jako pro-
cent produktu krajowego brutto w Estonii i na Słowacji wyniósł odpowiednio: 
77 i 55 procent na koniec 2006 roku. Dla porównania średnia w Europie wy-

12  Ch. Edwards, D.J.Mitchell, op.cit. s. 62.
13  D. Mitchell, Ph.D., „Tax Reform: The Key to Preserving Privacy and Competition in a Global 

Economy”, Institute for Policy Innovation Policy Report No. 171, February 27, 2002, at www.ipi.
org/ipi/IPIPublications.nsf/PublicationLookupFullText/ (June 29, 2005).

14  Ibidem.
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niosła 38%, a w USA zaledwie 14%. Rozwój gospodarek zza żelaznej kurtyny, 
ich konkurencyjność, poddanie się globalnym trendom w gospodarce świato-
wej otworzyły nowe perspektywy dla inwestorów z całego świata, szczególnie 
z Europy Zachodniej. W 2001 roku Audretsch i Thurik napisali iż naturalnym 
efektem globalizacji będzie transfer kapitału z państw o wysokich kosztach spo-
łecznych w postaci przede wszystkim wysokich wynagrodzeń do państw Europy 
Wschodniej o niskich stawkach15. 

Konkurencyjność Europy Wschodniej – przynajmniej jeszcze przez jakiś 
czas – to także konkurencyjność ekonomicznego klimatu aktywności gospodar-
czej, na który składa się m.in. podatek liniowy.

Niekwestionowaną zaletą wprowadzenia podatku liniowego jest fakt, iż 
z reguły pociąga on za sobą szereg innych zmian strukturalnych w gospodarce 
niż tylko uproszczenie skali podatkowej czy obniżenie stawki podatkowej. Kraje 
takie jak Estonia, która zyskała miano „bałtyckiego tygrysa”, Litwa czy Słowa-
cja, których gospodarki znacząco zyskały na wprowadzeniu innowacyjnego – 
w porównaniu z Europą Zachodnią – rozwiązania potwierdziły zależność mię-
dzy słusznością opracowań doktrynalnych a faktyczną ich realizacją w praktyce. 
Poza dyskusją jest Hong Kong, który jako pierwszy zastosował w swoim syste-
mie podatkowym podatek liniowy, a który okazał się szczególnym komponen-
tem reform gospodarczych w tym kraju. W ostateczności przy braku zasobów 
naturalnych, niskich podatkach i ograniczeniu administracji publicznej pozwo-
liło to wprowadzić kraj ten na ścieżkę zrównoważonego wzrostu oraz dobrobytu 
społecznego – w 2007 roku dochód per capita wyniósł 42.000$ dla porównania 
w USA było to 46.000$.

FLat taX in the aspekt oF taX competition

summary

Governments can fundamentally reform their tax systems in different ways espe-
cially in the contect of tax competition, globalization process and tax evasion which is 
a pervasive worldwide phenomenon. One of this way is flat tax. Many east European co-

15  D. Audretsch, R. Thurik, ’What’s new about the New Economy? Sources of growth in the 
Managed and Entrepreneurial Economies, „Industrial and Corporate Change”, 2001, No 10 (1): 
s. 271 w: D.B. Audretsch, M. Sanders, Globalization and the Rise of the Entrepreneurial Econ-
omy, Utrecht School of Economics Tjalling C. Koopmans Research Institute Discussion Paper 
Series 08–21, June 2008, s. 4.
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untries already have a version of flat tax – Estonia and Lithuania in 1994, Latvia in 1995, 
Russia in 2001, Serbia, Ukraine and Slovakia in 2003, Georgia in 2004 and Romania 
in 2005. Guernsey, Jersey and Hong Kong, to name a few others, have had it for a long 
time. But the flat tax can not solve all economic problems. Eastern European countries 
have other problems as well: a sharp decline in exports to Western Europe because of 
the worldwide recession and huge borrowing in foreign currency to pay for a major real 
estate bubble that has now popped. But there is a need to find some competitive solution 
which ease to handdle globalisation and tax competition. There is a movement politically 
and within the profession to simplify the tax system, but not at present to anything as 
drastic as a flat tax.

Translated by Jolanta Gałuszka
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LoGistyczne uwarunkowania działaLnoŚci  
małych i Średnich przedsiębiorstw

wprowadzenie

Historycznie rzecz biorąc, a także współcześnie małe i średnie przedsię-
biorstwa funkcjonują na tych samych rynkach co duże przedsiębiorstwa i pod-
legają wpływowi wielu podobnych uwarunkowań1. Specyficznymi cechami 
przedsiębiorstw sektora MSP są jednak m.in.: niepewność działania oraz więk-
sze prawdopodobieństwo ewolucji i zmiany2. Jak wynika z badań, na początku 
XXI wieku przedsiębiorstwa tego sektora działały efektywniej w porównaniu 
do dużych przedsiębiorstw, czego przejawem był wyższy poziom osiąganej ren-
towności. Od 2004 roku sytuacja zmienia się na niekorzyść sektora MSP. Nomi-
nalnie efektywność przyrastała, ale jej wzrost był wolniejszy w porównaniu do 
grupy dużych przedsiębiorstw3.

W teorii przedmiotu podkreśla się przy tym, że w dobie kryzysu, jak 
w żadnym innym okresie, organizacje powinny być wyjątkowo zorientowa-
ne na klienta i optymalizować zarządzanie posiadanymi aktywami4. Praktyka 
potwierdza dodatkowo, że rozwój przedsiębiorstwa jest funkcją rozwoju oto-

1  R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008, s. 114–
115.

2  E. Stawasz, Wybrane problemy funkcjonowania i zarządzania wzrostem przedsiębiorstw 
z sektora MSP, w: Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej 
strefy, red. E. Stawasz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 66–68.

3  Z. Leszczyński, Zmiany efektywności działania polskich przedsiębiorstw, w: Studia i Prace 
Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 89, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
Warszawa 2008, s. 21–31.

4  M. Wiśniewska, Jakość w czasach kryzysu, w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Pra-
ce i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3/2, Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s. 265.
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czenia, które ewoluując wymusza dostosowanie się do nowej rzeczywistości. 
Współczesne przedsiębiorstwa poddawane są nie tylko presji konkurencyjnej, 
ale także presji nowych możliwości, które wpływają na kształtowanie potencja-
łu przedsiębiorstwa. 

Jak stąd wynika, przedsiębiorstwa muszą szybko reagować na dynamicznie 
zmieniające się warunki rynkowe. Gdy popyt jest nieprzewidywalny, a łączny 
czas dostawy krótki, należy stosować koncepcję elastycznego przedsiębiorstwa. 
Oznacza ona zdolność organizacji do radzenia sobie w permanentnie zmieniają-
cym się, nieprzewidywalnym otoczeniu gospodarczym. Wspomniana elastycz-
ność przedsiębiorstwa jest możliwa dzięki efektywności i skuteczności systemu 
logistycznego. Przedmiot rozważań niniejszego opracowania stanowią właśnie 
niektóre logistyczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsię-
biorstw.

Logistyka w polskich przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 
– wybrane aspekty

Badania przeprowadzone przez Instytut Logistyki i Magazynowania w la-
tach 2004–2007 na grupie 80 małych5 i dużych przedsiębiorstw dystrybucyjnych 
i produkcyjnych ukazały, iż istnieją wyraźne różnice pomiędzy tymi przedsię-
biorstwami, przejawiające się w znacznie mniejszej efektywność procesów logi-
stycznych wśród małych firm. Według opinii autorów raportu jest to konsekwen-
cja mniejszej świadomości logistycznej kierownictwa6 małych przedsiębiorstw 
oraz braku odpowiednich zasobów7. 

Z analiz wynika, że małe przedsiębiorstwa dystrybucyjne utrzymują rela-
tywnie większe zapasy i występuje u nich dłuższy czas przepływu towaru przez 
system logistyczny w porównaniu z danymi uśrednionymi. Wskaźniki obsługi 
klienta w małych przedsiębiorstwach dystrybucyjnych są niższe niż w ujęciu 
uśrednionym – znacznie częściej występuje konieczność złożenia zamówienia 
z wyprzedzeniem większym niż 7 dni. W małych przedsiębiorstwach dystrybu-
cyjnych dłuższe są również okresy realizacji zamówienia. Obydwa rodzaje przed-

5  Za małe przedsiębiorstwo uznano za Polską Agencją Rozwoju i Przedsiębiorczości przedsię-
biorstwo zatrudniające do 49 pracowników i obrotach nie przekraczających 10 mln euro.

6  W ostatnich latach obserwuje się wzrost oferty studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu 
logistyki, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. 

7  G. Szyszka, Logistyka w Polsce w latach 2006–2007, w: Nowe wyzwania – nowe rozwiąza-
nia, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2008, Poznań 2008, s. 36–37.
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siębiorstw wykazują wysoki wskaźnik terminowości dostaw, co może świadczyć 
o dużej konkurencji na polskim rynku. Minimalny czas realizacji zamówienia 
w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych kształtuje się zarazem znacznie po-
wyżej poziomu średniego. 

Jak wiadomo, we współczesnym świecie informacja jest podstawą funkcjo-
nowania niemal każdej organizacji. W logistyce informacja nabiera szczególnego 
znaczenia, umożliwia bowiem racjonalizację przepływu pozostałych strumieni 
(materiałów, kapitału, energii i ludzi), koordynację wewnątrz systemu logistycz-
nego i harmonijne jego powiązanie z otoczeniem. Szybka informacja umożliwia 
odpowiednią reakcję przedsiębiorstwa na zmiany koniunktury i wymagań ryn-
ku. Tymczasem w dystrybucyjnych i produkcyjnych przedsiębiorstwach sektora 
MSP elektroniczna wymiana danych nie rozwija się w sposób znaczący głównie 
ze względu na koszty, które są barierą nie do pokonania dla wielu małych i śred-
nich firm8.

kreowanie systemu logistycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach

Gwałtownie zmieniające się warunki rynkowe na skutek kryzysu ekono-
micznego w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przyczynią się mię-
dzy innymi do: spadku popytu krajowego i zagranicznego na ofertę sektora, 
ograniczenia eksportu, pojawienia się problemów z pozyskaniem finansowania 
na działalność bieżącą i inwestycje, spadku produkcji i sprzedaży, konieczności 
zredukowania kosztów, spadku inwestycji, utraty płynności części podmiotów, 
trudności w utrzymaniu się na rynku, zwiększenia sprzedaży lub wejścia na 
nowe rynki9. 

Ze względu na interfunkcjonalny i interorganizacyjny charakter logistyki 
istnieją silne współzależności oddziałujące nie tylko na skuteczność i efektyw-
ność przepływów materiałów, towarów, informacji i praw, ale również mające 
duży wpływ na przepływy finansowe w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi. 
Celem logistyki jest bowiem sterowanie procesami przepływu wszelkich zaso-
bów w systemach tj. w ramach przedsiębiorstwa, pomiędzy przedsiębiorstwem 
a rynkami zaopatrzenia i zbytu oraz w sieci przedsiębiorstw – w kanałach i łań-

8  Logistyka w Polsce. Raport 2007, red. I. Fechner, G. Szyszka, Biblioteka Logistyka, Poznań 
2008, s. 153–166.

9  I. Łącka, Partnerstwo technologiczne z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Strategia roz-
woju MSP w warunkach kryzysu gospodarczego, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 7–8, s. 36.



142 Magdalena Gąsowska

cuchach logistycznych. W tym sensie istotą logistyki jest integracja tych przepły-
wów w wymiarze czasu i przestrzeni, aby:
– zoptymalizować koszty realizacji tych procesów,
– zapewnić najwyższy możliwy, przy danym poziomie kosztów, standard obsłu-

gi klienta10.
Poziom obsługi jest jednym z kluczowych aspektów działalności logistycz-

nej. Dostarczenie produktów i usług zgodnie z zdefiniowanymi potrzebami, któ-
rych konkretnym wyrazem jest zamówienie, wyraża się nie tylko samym aktem 
dostawy, ale wymaga spełnienia określonych oczekiwań klienta ściśle związa-
nych z zamówieniem: dostawa musi być kompletna, punktualna, właściwie opa-
kowana, zaopatrzona w wymagane dokumenty itp. Spełnienie tych warunków 
z punktu widzenia klienta jest źródłem jego satysfakcji, natomiast z punktu wi-
dzenia oceny jakości procesu logistycznego określa poziom obsługi11.

Logistyczna obsługa klienta to umiejętność lub zdolność sprawnego i efek-
tywnego zaspokajania wymagań i spełnienia oczekiwań klienta, głównie co 
do czasu i miejsca dostarczenia zamawianych produktów, z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych form aktywności logistycznej, w tym transportu, maga-
zynowania, zarządzania zapasami, informacją, opakowaniami itd.12 

Współcześnie logistyczna obsługa klienta jest jednym z najsilniejszych na-
rzędzi konkurencji na światowych i krajowych rynkach. Doskonalenie logistycz-
nej obsługi klienta wiąże się jednak najczęściej z dużymi kosztami, co stanowi 
dodatkową barierę dla przedsiębiorstw sektora MSP.

System logistyczny można najogólniej określić jako „celowo zorganizowany 
i zintegrowany – w obrębie danego układu gospodarczego – przepływ materia-
łów i produktów przez kolejne konfiguracje węzłów i ścieżek”13. Główne podsys-
temy systemu logistycznego to podsystemy: zaopatrzenia, produkcji, magazyno-
wania, zbytu oraz transportu. Podsystemy te są ze sobą wzajemnie sprzężone, co 
oznacza, że zmiany w jednym podsystemie powodują zmiany w pozostałych14.

10  M. Chaberek, Logistyka – zarządzanie logistyczne – zarządzanie logistyką, „Gospodarka 
Materiałowa i Logistyka” 2000, nr 9, s. 199.

11  I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007, s. 35.
12  D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 15.
13  D. Kisperska-Moroń, Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s. 21.
14  E. Gołembska, Koncepcje logistyczne w transporcie Polski, Materiały konferencyjne na II 

Międzynarodowe Sympozjum Logistics’94, s. 43.
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Struktura logistyczna powstaje od momentu rozpoczęcia działalności przez 
przedsiębiorstwo, niezależnie od liczby pracowników. Wraz z rozwojem przed-
siębiorstwa i poszerzaniem zakresu działalności system logistyczny zaczyna się 
coraz bardziej wyodrębniać i staje się bardziej złożony. Podjęte podczas pro-
jektowania i planowania działalności przedsiębiorstwa decyzje trzeba zrealizo-
wać. Aby zrealizować zadania logistyczne należy utworzyć służbę logistyczną 
będącą zbiorem komórek organizacyjnych, które wykonują zadania logistyczne. 
W przedsiębiorstwach zatrudnia się do tego celu logistyków, bądź zwiększa za-
kresy obowiązków istniejących działów o zadania logistyczne.

Według przyjętych w teorii terminów, strategia logistyczna to kompozycja 
długookresowych, skoordynowanych wewnętrznie i zewnętrznie działań oraz 
rozwiązań logistycznych służących osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Przed-
siębiorstwa stosujące rozwiązania logistyczne są bardziej konkurencyjne na ryn-
ku, dzięki możliwościom oferowania produktów po niższych cenach i o wyższej 
jakości. Logistyka zabezpiecza podstawowe procesy, poprzez które jest realizo-
wany cel firmy: zadowolenie (zaspokojenie potrzeb) klienta przy zysku zapew-
niającym przetrwanie i rozwój firmy w warunkach konkurencji, rozwój wyrobu 
i technik wytwarzania15. 

Jak wiadomo, każde przedsiębiorstwo stanowi zindywidualizowaną jed-
nostkę gospodarczą o charakterystycznej dla siebie kondycji ekonomiczno-finan-
sowej, określonym poziomie zasobów i procesów zachodzących w tym przedsię-
biorstwie, realizowana strategia logistyczna powinna być dopasowana do tych 
uwarunkowań. 

Sukces przedsiębiorstwa zależy od połączenia intelektualnej koncepcji stra-
tegii i praktycznego wdrożenia – alokacji zasobów i aplikacji umiejętności firmy 
na rzecz wybranej strategii16. Strategia wyłania się z zasobów, a następnie two-
rzy zapotrzebowanie na dalsze zasoby17. Tymczasem w warunkach dużej zmien-
ności otoczenia należy często przewartościowywać i analizować posiadane za-
soby i umiejętności w celu ich dopasowania do zmieniających się warunków 
otoczenia. Działania te wiążą się z technologiami logistycznymi, które stały się 

15  M.K. Gąsowska, Rola strategii logistycznych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorstw przemysłowych, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 
90, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 45–59.

16  K. Obłój, Niezmienne cechy dobrej strategii – kluczowe wybory i prostota, „Przegląd Orga-
nizacji” 2009, nr 6, s. 3.

17  Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, 
Warszawa 2009, s. 125.
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we współczesnej gospodarce jedną z najważniejszych determinant efektywno-
ści działania, zdobywania przewagi konkurencyjnej i rozwoju przedsiębiorstw. 
Należy tu jednak podkreślić, że na poziomie przedsiębiorstwa decyzje dotyczące 
inwestycji w nowoczesne rozwiązania logistyczne powinny być ściśle powiązane 
z jego strategią i oparte na długoterminowej analizie rynku. Przede wszystkim 
należy przeprowadzić analizę kosztów i korzyści z punktu widzenia wartości do-
danej, w tym zwłaszcza nakładów bezpośrednich i pośrednich, udziału w rynku, 
wartości sprzedaży oraz związku tych kategorii z produktywnością i wykorzy-
staniem wdrażanych technologii18.

W małych i średnich przedsiębiorstwach koszty wynikające z konieczności 
kompleksowego wypełniania wielu warunków efektywnego wdrażania technolo-
gii, a także zakupu niezbędnych urządzeń okazują się jednak często wyższe od 
spodziewanych zysków, co czyni całe przedsięwzięcie nieopłacalnym. 

Praktyka dowodzi, iż nie ma uniwersalnej koncepcji logistyki w przedsię-
biorstwie i stąd działania i rozwiązania logistyczne powinny być dostosowane 
do rodzaju działalności oraz ostatecznego celu i potencjalnej pozycji jaką dane 
przedsiębiorstwo chce zająć na globalnym rynku. 

Jest oczywiste, że strategia logistyczna w przedsiębiorstwie stanowi inte-
gralną część strategii generalnej przedsiębiorstwa, która może wspomagać osią-
gnięcie jej celów, polegających na dążeniu do zwiększania nadwyżki finansowej, 
poprawy płynności finansowej, rozszerzaniu udziału w rynku, wprowadzeniu 
nowych wyrobów, czy rozszerzeniu działalności na nowe obszary geograficzne. 
Może ona przybrać różne formy od wydzielonego i ustrukturalizowanego planu, 
poprzez usystematyzowane wzorce działania przyjęte w ramach strategii ogól-
nej, aż do wizji lub filozofii postępowania. 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że polskie MSP są coraz bar-
dziej świadome znaczenia strategii długookresowej, dostosowanej do sytuacji 
ekonomicznej firmy oraz uwarunkowań otoczenia. Większość z przedsiębiorstw 
tego sektora posiada strategię, co prawda nie zawsze sformalizowaną w postaci 
określonego dokumentu, a jedynie w umyśle kierownika lub właściciela. Mimo 
iż realizowane strategie są w większym stopniu oparte na wiedzy intuicyjnej niż 

18  J. Długosz, Istota, cechy i znaczenie technologii logistycznych, w: Nowoczesne technologie 
w logistyce, red. J. Długosz, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 28–31.
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na wiedzy teoretycznej, to okazują się trafne i mieszczą się w podręcznikowych 
klasyfikacjach strategii zalecanych dla małych i średnich przedsiębiorstw19.

Niezależnie od przyjętego stopnia formalizacji najbardziej sprawdzonym 
sposobem tworzenia długofalowych rozwiązań w zakresie logistyki jest tradycyj-
na metodologia, oparta na wyznaczaniu celów oraz na analizie przedsiębiorstwa 
i jej otoczenia. Niepowtarzalność udanych kompozycji z zakresu strategicznych 
rozwiązań logistycznych skłania do podporządkowania się procedurze, która po-
zwala na uwzględnienie złożoności problemu i specyficznych uwarunkowań. Do 
podstawowych etapów omawianej procedury należą20:
– Wstępna charakterystyka obecnego systemu logistycznego firmy i jego 

otoczenia.
– Określenie celów racjonalizacji działalności logistycznej.
– Identyfikacja szans i warunków ograniczających w sferze logistyki.
– Określenie logistycznych zmiennych decyzyjnych.
– Opracowanie wariantów rozwoju systemu logistycznego firmy oraz ocena 

i wybór wariantu optymalnego.
– Wdrożenie i kontrola realizacji wybranego wariantu.

Jest powszechnie wiadomym, że nawet doświadczeni logistycy poświęcają 
zawsze bardzo dużo czasu na poszukiwanie niezbędnych informacji, aby sfor-
mułować odpowiednie strategie logistyczne. W procesie tworzenia strategii logi-
stycznej konieczne jest korzystanie z ustaleń i zgromadzonej wiedzy przy opra-
cowaniu generalnych rozwiązań strategicznych, jak również z przeprowadzonej 
analizy z punktu widzenia reguł logistycznych21. 

W małych i średnich przedsiębiorstwach ocena, czy dane rozwiązanie jest 
optymalne może być jednak utrudniona. Praktyka wskazuje, iż w firmach tych 
często brakuje świadomości logistycznej, a zarząd kieruje się własnym doświad-
czeniem. Należy tu jednak podkreślić, iż coraz częściej kierownictwo małych 
i średnich przedsiębiorstw korzysta z oferty studiów podyplomowych i szkoleń 

19  S. Łobejko, A. Sosnowska, Innowacyjne strategie małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania 
współczesności, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Prace Naukowe AE im. Oskara 
Langego we Wrocławiu, nr 1030, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, 
s. 398–399.

20  J. Witkowski, Metodologiczne podstawy strategii logistycznej w przedsiębiorstwie, „Gospo-
darka Materiałowa” 1993, nr 12, s. 215.

21  H.K.H. Chow, K.L. Choy, W.B. Lee, F.T.S. Chan, Design of a knowledge-based logistics 
strategy system, „Expert Systems with Applications” 2005, no 29, pp. 272–290.
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z zakresu logistyki adresowanych do sektora MSP. Jest to swego rodzaju antido-
tum na słabości tej sfery funkcjonowania tych firm.

Prawidłowo zbudowany system logistyczny powinien pozwalać na skutecz-
ne i ekonomiczne realizowanie wszelkich procesów logistycznych. Jest przy tym 
oczywiste, że efektywność i skuteczność systemu logistycznego zaczyna być wa-
runkiem jego funkcjonowania na rynku oraz zastosowania w konkretnym typie 
firmy. 

Zgodnie z przyjętymi w teorii przedmiotu ustaleniami „...systemy logi-
styczne można uznać za efektywne, jeżeli przy ich kształtowaniu uwzględniono 
koszty logistyczne (na wejściu do systemu) i świadczenia logistyczne (na wyjściu 
z systemu) jako cele kształtowania tego systemu”22. Tak więc tylko dodatni bi-
lans wejść i wyjść elementów systemu logistycznego przedsiębiorstwa w danym 
przedziale czasu uzasadnia twierdzenie, że jest on efektywny. Użycie terminu 
efektywny oznacza osiągnięcie założonego celu, a ponadto zachowanie prawi-
dłowej relacji między efektami a nakładami. Relacja ta powinna, co oczywiste, 
zmierzać do nadwyżki efektów nad nakładami. Jak stąd wynika, system logi-
styczny będzie więc skuteczny, jeżeli nadwyżka ta będzie maksymalna do osią-
gnięcia w danych warunkach23.

Zarazem „...system logistyczny osiąga doskonałość, jeżeli zapewnia realiza-
cję swojego celu na poziomie gwarantującym najwyższą sprawność, efektywność 
i skuteczność”24. Doskonały system logistyczny pozwala na osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej oraz maksymalizację dochodów właścicieli poprzez zmniejsze-
nie kosztów, szybkie dostarczenie produktów odpowiadających oczekiwaniom 
klientów oraz osiągnięcie wysokiego stopnia pewności i elastyczności przebiegu 
procesów. Doskonałość logistyczną można osiągnąć dzięki właściwie zdefinio-
wanej i realizowanej strategii logistycznej. 

W naszym przekonaniu nie należy projektować idealnie funkcjonującego 
i rozbudowanego systemu logistycznego dla przedsiębiorstwa, którego sprzedaż 
nie zapewnia amortyzacji takiego systemu. Co prawda, usprawnienie systemu 
logistycznego może się przełożyć na wzrost sprzedaży, jednak efektu tego nie 

22  H.Ch. Pfohl, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, 
Poznań 2001, s. 42–43.

23  J. Twaróg, Problemy metodyczne analizy i diagnozy zarządzania logistycznego w przed-
siębiorstwie przemysłowym, w: Koncepcje logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. 
D. Kempny, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1993, s. 49–50.

24  T. Kochański, Wpływ systemu logistycznego na konkurencyjność przedsiębiorstwa, „Ekono-
mika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 10, s. 89.
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należy przeszacowywać. Dokładny kosztorys inwestycyjny, kompetentnie spo-
rządzona prognoza efektów oraz szczegółowa analiza opłacalności to czynności, 
które powinny być wykonane przed podjęciem decyzji o ewentualnej rozbudowie 
elementów systemu logistycznego25. 

zakończenie

Współczesne przedsiębiorstwa poddawane są nie tylko presji konkurencyj-
nej, ale także presji nowych możliwości, które wpływają na kształtowanie poten-
cjału przedsiębiorstwa. Według badań przeprowadzonych przez Instytut Logisty-
ki i Magazynowania na grupie małych i dużych przedsiębiorstw dystrybucyjnych 
i produkcyjnych istnieją wyraźne różnice pomiędzy tymi przedsiębiorstwami, 
wskazujące na znacznie mniejszą efektywność procesów logistycznych wśród 
małych firm.

Przedsiębiorstwa stosujące rozwiązania logistyczne są bardziej konkuren-
cyjne na rynku dzięki możliwościom oferowania produktów po niższych cenach 
i o wyższej jakości. Logistyka w powszechnym mniemaniu zabezpiecza pod-
stawowe procesy, poprzez które jest realizowany cel firmy: zadowolenie (zaspo-
kojenie potrzeb) klienta przy zysku zapewniającym przetrwanie i rozwój firmy 
w warunkach konkurencji, rozwój wyrobu i technik wytwarzania.

Praktyka dowodzi, iż nie ma uniwersalnej koncepcji logistyki w przed-
siębiorstwie. Działania i rozwiązania logistyczne powinny być dostosowane 
do rodzaju działalności oraz ostatecznego celu i potencjalnej pozycji jaką dane 
przedsiębiorstwo chce zająć na globalnym rynku. Całość systemu logistycznego 
powinna charakteryzować się jak największą efektywnością, odzwierciedlającą 
odpowiednie relacje między efektami, celami i kosztami w ujęciu strukturalnym 
i dynamicznym. W małych i średnich przedsiębiorstwach ocena, czy dane roz-
wiązanie jest optymalne nie jest prosta, ponieważ w firmach tych często brakuje 
świadomości logistycznej, a zarząd kieruje się własnym doświadczeniem, co jest 
niewątpliwie słuszne, ale nie zawsze odpowiednio efektywne.

25  K. Mróz, System logistyczny w przedsiębiorstwie, w: Logistyka w biznesie, red. M. Ciesiel-
ski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 46–47.
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LoGisticaL conditions oF smaLL and aVeraGe enterprises

summary

Logistical conditions of the functions of small and average enterprises are taken 
into consideration in this elaboration. In introduction, the chosen aspects of the state of 
logistic of Polish productive and distributive enterprises are presented. In the second part 
of the elaboration, some conditions and sense of the creation of logistical system in small 
and average enterprises are described. 

Translated by Magdalena Gąsowska
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mikro i małe przedsiębiorstwa w Gminie LubaczÓw 
– uwarunKowania rozwoju

wstęp

Funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego obejmującego swym za-
sięgiem kraje Unii Europejskiej opiera się na konkurowaniu nie tyle w układzie 
gospodarek narodowych, co na poziomie regionów. Coraz częściej pojawiają się 
jednak głosy o potrzebie reorientacji polityki gospodarczej krajów UE, która mia-
łaby na celu zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój lokalnych układów gospo-
darczych. Budowa silnych układów lokalnych stałaby się w ten sposób źródłem 
budowy silnego gospodarczo regionu. Zgodnie z tak postawioną tezą, trudno 
mówić o rozwoju regionu, budowaniu jego pozycji konkurencyjnej na arenie kra-
jowej czy międzynarodowej, gdy nie dokłada się odpowiednich starań na rzecz 
właściwego rozwoju jego elementów składowych, jakimi z pewnością są lokalne 
układy gospodarcze1. Mówiąc o rozwoju rynku lokalnego nie sposób pominąć 
analizy czynników, jakie warunkują ów rozwój. 

Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji czynników rozwoju 
przedsiębiorczości lokalnej na przykładzie gminy Lubaczów.

małe przedsiębiorstwa a rozwój gminy

Przedsiębiorczość rozumiana jako rozwój przedsięwzięć gospodarczych 
i firm jest najbardziej oczywistą (i zwykle najprostszą) metodą wykorzystania 

1  P. Filip, Otoczenie instytucjonalne małego i średniego biznesu (na przykładzie miasta Stalo-
wa Wola), Zeszyty Naukowe PWSZ Tarnobrzeg nr 1, Tarnobrzeg 2006, s. 43.
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lokalnych zasobów. Poprzez działalność gospodarczą zostają one przekształcone 
w środki zaspokajające lokalne potrzeby2. Możemy tu mówić o oddziaływaniu: 
–  bezpośrednim: przyrost miejsc pracy, baza podatkowa, czyli suma opłat i po-

datków wpływających do budżetu lokalnego z tytułu prowadzonej na danym 
terenie działalności gospodarczej, inwestycje zaspokajające różne potrzeby lo-
kalne,

–  pośrednim: praca jako „okno na świat”, lokalna gospodarka jako fundament 
społeczeństwa obywatelskiego – spoiwo więzi społecznych, niezależność, two-
rzenie miejscowych elit, przedsiębiorstwa jako nośnik postępu: sponsor badań 
i rozwoju technologii przydatnych także gdzie indziej,

–  poprzez wywoływanie tzw. efektu mnożnikowego – generowanie innych ko-
rzystnych zdarzeń albo powiększenie skuteczności już uprawianych dziedzin, 
inwestycje i kontraktowanie usług w lokalnych przedsiębiorstwach z wyko-
rzystaniem własnej siły roboczej i lokalnych materiałów, przyciąganie inwe-
stycji, programów i dotacji, które poszukują miejsc dynamicznego rozwoju, 
przedsięwzięcia angażujące kapitał publiczny i prywatny, np. obligacje,

–  poprzez zmianę postawy obywateli i samodzielne rozwiązywanie problemów, 
zaspakajanie potrzeb w wyniku inicjatywy i własnej aktywności, a nie uza-
leżnienia się od urzędowych struktur świadczenia pomocy. 

Mikro i małe przedsiębiorstwa są bardzo ważnym elementem gospodarki 
narodowej. Zainteresowanie tymi firmami wynika przede wszystkim z ich zna-
czącego udziału w zatrudnieniu i produkcji. We wszystkich krajach stanowią one 
zdecydowaną większość przedsiębiorstw, zatrudniają większą część siły roboczej 
i mają istotny udział w produkcji3.

Mikro i małe przedsiębiorstwa aktywizują również rozwój regionalny i lo-
kalny oraz rozwijają nowe inicjatywy sprzyjające łagodzeniu bezrobocia w gospo-
darce, jak i poszczególnych regionach. W ukształtowanej gospodarce rynkowej 
sektor ten działając w przemyśle, handlu i usługach pełni funkcję komplemen-
tarną w stosunku do wielkich firm i sektora publicznego. Stanowi także zaplecze 
kooperacyjne wspomagające funkcjonowanie dużych korporacji4.

2  B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWE, Warszawa–Łódź 2003, s. 114.
3  M. Grzebyk, Determinanty rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (na przykładzie gminy 

Kamień), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Szczecin 2009, s. 303.
4  A. Skowronek-Mielczarek (red. nauk.), Przedsiębiorstwo-Przedsiębiorczość-Rynek, SGH, 

Warszawa 2003, s. 88.
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Liczne badania ukazują regiony, których rozwój nastąpił dzięki połączeniu 
różnych czynników lokalnych. Okazuje się, że do tych istotnych czynników na-
leżą nie tylko elementy tradycyjnie uznawane za gospodarcze, lecz również te, 
którym dotychczas takiego znaczenia nie przypisywano5. Tę drugą grupę two-
rzą między innymi: tradycja uprawiania danej dziedziny wytwórczości, tradycja 
samodzielnej działalności ekonomicznej, znajomość podstawowych zasad ryn-
ku, tradycje kooperacji, istnienie instytucji tworzących infrastrukturę przedsię-
biorczości (małe banki, izby przemysłowców czy cechy), zaufanie pozwalające 
na natychmiastowe zawieranie umów, zaciąganie pożyczek innych zobowiązań. 
Istotna okazała się również rola władz lokalnych rozumiejących i czynnie wspie-
rających przedsiębiorczość6.

struktura mikro i małych przedsiębiorstw w gminie Lubaczów

Gmina Lubaczów położona jest w południowo-wschodniej Polsce w wo-
jewództwie podkarpackim, u ujścia rzeki Sołotwy do Lubaczówki, dopływu 
Sanu, w przygranicznym obszarze Polski i Ukrainy. Powierzchnia gminy wy-
nosi 203 km2. Pod względem zajmowanego obszaru gmina zalicza się do jednej 
z większych w województwie. Bliskimi terytorialnie miastami dla gminy są: 
Jarosław, Przemyśl, Tomaszów Lubelski. Głównymi ośrodkami pracy, usług, 
administracji, kształcenia i lecznictwa dla mieszkańców jest miasto Lubaczów. 
Gmina Lubaczów jest jednostką bardzo rozbudowaną, sieć osadniczą gminy 
tworzą 23 sołectwa. 

Na koniec 2008 r. gminę zamieszkiwało 9473 osoby, z tego 50,3% stanowili 
mężczyźni.

Położenie gminy na peryferyjnych obszarach województwa podkarpackie-
go pozornie można uznać za zagrożenie dla przyszłego rozwoju. Przygraniczne 
położenie, na granicy Unii Europejskiej, w sąsiedztwie Ukrainy, stanowiącej ol-
brzymi rynek zbytu, dla firm, które zdecydują się ulokować swój kapitał w tej 
części województwa można uznać jednak za duży atut.

5  B. Sowa, P. Filip, Potrzeby i bariery rozwoju przedsiębiorczości w gminie i regionie, Eu-
ropejski Doradca Samorządowy nr 1(8) Fundusze–Inwestycje–Finansowanie, Warszawa 2009, 
s. 20.

6  N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej go-
spodarce, Wyd. SPG, Gdańsk 2004, s. 62.
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Na koniec 2008 r. na terenie gminy działało 261 podmiotów gospodarczych, 
z czego dwie jednostki to firmy małe, pozostałe zaliczane są do mikroprzedsię-
biorstw. Dominują jednostki osób fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą, których prowadzenie nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych ani 
też posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych. 

Cechą małej firmy jest osobista praca właściciela i członków rodziny, którzy 
jednak nie są formalnie zatrudnieni w firmie. Tak więc liczba osób faktycznie 
zaangażowanych w działalność małej firmy najczęściej nie pokrywa się z liczbą 
osób formalnie w niej zatrudnionych. Z badań ankietowych wynika, że w 70% 
badanych przedsiębiorstw pracuje tylko jedna osoba – właściciel. Większość właś-
cicieli tych małych przedsiębiorstw stanowią ludzie, którzy nie charakteryzują 
się ekspansją gospodarczą, a nastawieni są na zaspokojenie własnych potrzeb 
i poprawę swojej sytuacji bytowej. Dlatego dla oceny roli małych firm na rynku 
pracy w gminie bardzo mylącym czynnikiem są wskaźniki zatrudnienia. Małe 
firmy mają zdecydowanie większe znaczenie dla rynku pracy w społecznościach 
lokalnych niż wynikałoby to ze statystyk zatrudnienia7.

Liczbę podmiotów gospodarczych przedstawia tabela 1. Jak można zauważyć 
na bazie tych danych ich liczba wzrosła z 145 jednostek w 2000 r. do 261 w 2008 r.

Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w UG Lubaczów  
na przestrzeni lat 2000–2008

Lata Nowo rejestrowane
podmioty gospodarcze

Liczba zlikwidowanych 
działalności

Ogółem 
(stan na koniec roku)

2000 41 21 145
2001 70 29 186
2002 46 35 197
2003 54 27 224
2004 36 31 229
2005 25 25 229
2006 42 24 247
2007 51 29 269
2008 27 15 261

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Urzędzie Gminy w Lubaczowie.

7  A. Kowalczyk, Charakterystyka przedsiębiorczości prywatnej w badanych gminach, 
w: Społeczeństwo i gospodarka w Polsce lokalnej, Studia Regionalne i Lokalne, Europejski In-
stytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, UW Warszawa 2002, s. 147.
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Struktura branżowa podmiotów gospodarczych funkcjonujących na tere-
nie gminy Lubaczów odzwierciedla tendencje występujące w gospodarce wo-
jewództwa oraz kraju. Daje się zauważyć wyraźny wzrost liczby podmiotów 
zajmujących się działalnością handlową (sklepy spożywczo-przemysłowe) 
– 37%, na drugim miejscu jest branża przemysłowa (przetwórstwo drewna, 
przetwórstwo rolno-spożywcze oraz inne usługi świadczone dla ludności) – 
19%, a trzecie miejsce zajmuje budownictwo, w którym działa 17% podmio-
tów. Najmniejszy udział w liczbie podmiotów gospodarczych działających na te-
renie gminy stanowią podmioty branży obsługi nieruchomości, edukacji, służby 
zdrowia i transportowej. 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy stanowi wyraz zaradności, ini-
cjatywy i podejmowania działań, które przyczyniają się nie tylko do zaspokoje-
nia aspiracji osób je podejmujących, ale w końcowym rezultacie także do ogólne-
go postępu rozwoju lokalnego. Sytuacja gospodarcza w badanej gminie nie jest 
łatwa; z jednej strony brak środków finansowych, które zapewniłyby szybszy 
rozwój, z drugiej strony niezbędnej infrastruktury, która przyciągnęłaby przy-
szłych przedsiębiorców do zakładania podmiotów gospodarczych. 

analiza czynników rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw w gminie  
Lubaczów w opinii ankietowanych

Badania przeprowadzono na grupie losowo wybranych 30 przedsiębiorców 
prowadzących zróżnicowaną działalność gospodarczą. Wykorzystano metodę 
wywiadu bezpośredniego z kwestionariuszem ankiety. 

Oceniając poziom wykształcenia przedsiębiorców w badanej gminie stwier-
dzono, że 63% ankietowanych osób posiada wykształcenie średnie, zdobyte 
w warunkach gospodarki centralnie planowanej. Pozostali wykształcenie zawo-
dowe 26%, wyższe 7% i podstawowe 4%. Na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
ma wpływ również przygotowanie zawodowe pracowników. Ponad połowa an-
kietowanych, tj. ok. 53% deklaruje, że pracownicy uczestniczyli w kursach do-
szkalających, czy szkoleniach przygotowujących do pracy. Sami przedsiębiorcy 
(1/3 respondentów) czerpią wiedzę fachową z literatury, przeszło ¼ polega na 
wykształceniu, ok. 1/3 na doświadczeniu zawodowym, a tylko kilka procent na-
bywa wiedzę na kursach o charakterze zawodowym.

Współczesne otoczenie uważa się za burzliwe, turbulentne, bardzo stresu-
jące. Cechuje je wzrastająca niepewność, brak stabilności i wysoki stopień ry-
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zyka. Zmiany, jakie w nim zachodzą, wywierają wpływ na wszystkie dziedziny 
i procesy w przedsiębiorstwie. Toteż zmiany te muszą być przez przedsiębior-
stwo śledzone, analizowane i uwzględniane w programowaniu jego rozwoju 
i samoregulacji. Dlatego też przedsiębiorca uczestniczący w całym tym proce-
sie powinien posiadać cechy pozwalające na dobre i skuteczne funkcjonowanie 
na rynku. Skoro tak, to można postawić pytanie, czy każdy człowiek może być 
przedsiębiorcą. Wyniki badań prezentowane w literaturze przedmiotu wskazują, 
że kandydat na przedsiębiorcę musi dysponować odpowiednimi cechami. Bada-
nia własne dostarczyły informacji na temat preferowanych cech, jakimi powinien 
charakteryzować się przedsiębiorca. 

Najważniejszymi cechami okazały się umiejętność rozwiązywania proble-
mów (73,3% wskazań) oraz zaradność i pracowitość (63,3% odpowiedzi). Istot-
ne są również wytrwałość i determinacja oraz umiejętność szybkiego działania 
i elastycznego dostosowania się do zmieniających się warunków gospodarowa-
nia. Wyniki te potwierdzają opinię, że nie tylko własna inicjatywa i posiadane 
środki stanowią o rezultacie działań na własny rachunek.

Ankietowanych zapytano następnie o motywy podjęcia działalności na włas-
ny rachunek. Zmiany jakie dokonały się na przełomie ostatnich kilkunastu lat 
doprowadziły do utraty pracy w dotychczasowych przedsiębiorstwach państwo-
wych, m.in. Państwowym Gospodarstwie Rolnym, Ośrodku Transportu Leśnego, 
Spółdzielni Kółek Rolniczych, itp. Nowa sytuacja spowodowała wzrost bezrobo-
cia i brak perspektyw na dalszy rozwój i możliwość uzyskania pracy. Stąd samo-
zatrudnienie będzie odgrywać kluczową rolę w gminie jako ważne źródło roz-
woju gospodarczego. Badani do motywów, które wpłynęły na rozpoczęcie przez 
nich działalności gospodarczej zaliczyli głównie trudności ze znalezieniem pracy 
(40%), bezrobocie (41%), niskie dochody z innych źródeł (7%), tradycje rodzinne 
(6%) i chęć bycia niezależnym (6%). 

Analizy motywów rozpoczęcia działalności dokonano także w powiąza-
niu z wiekiem i wykształceniem respondentów. Okazało się, że przedsiębiorcy 
w wieku 35–40 lat i posiadający wykształcenie średnie wskazali najwięcej róż-
norodnych motywów, co może świadczyć o znacznej ekspansji osób-przedsię-
biorców właśnie w tej grupie wiekowej. Najczęściej wskazywali oni chęć bycia 
niezależnym, brak pracy oraz chęć realizacji własnych zamierzeń. Co ciekawe, 
motywy pozaekonomiczne były wymieniane tylko przez osoby z wykształce-
niem wyższym.
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Niezbędnym warunkiem uruchomienia nowych przedsięwzięć prócz inicja-
tywy musi być kapitał. Biorąc pod uwagę fakt, że respondenci mieli do wyboru 
trzy źródła finansowania (środki własne, kredyty bankowe i środki pożyczone 
ze źródeł pozabankowych) i mogli podkreślić więcej niż jedno źródło, rozkład 
odpowiedzi był następujący: przeszło 59% odpowiedziało, iż firma była finan-
sowana z własnych bądź z przewagą własnych źródeł, 38% korzystało ponadto 
z kredytu, a tylko 3% z innych pożyczek. 

Przeprowadzone badania wykazały, że przy podejmowaniu przedsięwzięć 
gospodarczych właściciele korzystają głównie z własnych środków bądź w opar-
ciu o nie szukają uzupełniającego źródła, jakim jest kredyt bankowy. Pełni on 
ważną rolę w finansowaniu podejmowanych przedsięwzięć i jeśli miałby nastę-
pować dalszy rozwój przedsiębiorczości, to należy się liczyć z większym zapo-
trzebowaniem na kredyt. W polityce bankowej należy więc mobilizować wszelkie 
siły, by kredyty mogły być tańsze. Ponadto stwierdzono niewielki udział innych 
źródeł finansowania. Z jednej strony można uznać, że przedsiębiorcy działają 
racjonalnie, z drugiej zaś – że poza bankami niewielkie są możliwość uzyskania 
środków, czy to z powodu niedorozwoju instytucji finansowych, czy brak zaufa-
nia między klientami a pożyczkodawcami. Wśród tych właścicieli bowiem, któ-
rzy korzystali z pożyczek pozabankowych, większość stanowili dłużnicy swoich 
rodzin i znajomych; powoływali się oni na to, że zaciągnięta pożyczka była tań-
sza niż w banku. Zakres korzystania z kredytu jest również w zasadniczy spo-
sób uzależniony od prężności lokalnego rynku finansowego.

Kolejnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw jest konkurencja. Badane 
firmy dostrzegają konkurencję i twierdzą, że najskuteczniejszym narzędziem 
jest cena. Prawie 2/3 respondentów wskazało, że aby być lepszym od konkurencji 
należy obniżać cenę, bądź odpowiednio nią manipulować. Jednak prawie 15% 
firm nie prowadzi żadnych specjalnych działań związanych z walką konkuren-
cyjną, gdyż nie dysponuje odpowiednimi środkami bądź powołują się na swoją 
monopolistyczną pozycję. 

Wśród barier rozwoju 80% firm podkreśla zbyt wysokie podatki, 45% brak 
popytu i kapitału, prawie 52% niesprawność funkcjonujących instytucji, w tym 
systemu ubezpieczeń społecznych. Taki układ odpowiedzi pokazuje, że ogrom-
na większość funkcjonujących przedsiębiorstw wiąże swoje trudności rozwojo-
we z uwarunkowaniami kapitałowymi i systemem podatkowym. Niektórzy tylko 
zwrócili uwagę na biurokrację w urzędach czy niski poziom dochodów ludności. 
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Największe szanse w świetle badań ankietowych podkreślane przez przed-
siębiorców działających na terenie gminy, to przede wszystkim korzystny klimat 
dla przedsiębiorców (41,9% odpowiedzi) i brak silnej konkurencji (32,2%). Spo-
łeczne przyzwolenie na „bycie” przedsiębiorcą stanowi istotny czynnik stymu-
lujący działanie. Z kolei jednak na pytanie o stosunek władz gminy do przed-
siębiorców, 84% ankietowanych odpowiedziało, że nie jest zadowolonych z tej 
współpracy. 

Kondycja i perspektywy rozwoju małych przedsiębiorstw, jak i innych 
uczestników życia gospodarczego, uzależnione są w dużej mierze od uwarunko-
wań makroekonomicznych.

Do największych zagrożeń rozwoju przedsiębiorczości w opinii badanych 
można zaliczyć przede wszystkim brak stabilnej i długofalowej polityki rządu 
wobec działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw. Tak wskazało aż 93,5% 
respondentów. Do pozostałych czynników zaliczono: wysokie koszty zatrudnie-
nia pracowników (70,9%), zmiany w przepisach prawnych (64,5%) czy wysokie 
stopy kredytowe (64%). Respondenci wskazują więc na rolę państwa jako promo-
tora działań przedsiębiorczych. Znaczenie państwa w tej kwestii zostało udowod-
nione w USA już w latach 70-tych. Dzięki działaniom systemowym w zakresie 
tworzenia odpowiednich warunków dla sektora małych i średnich firm powstało 
wiele nowych miejsc pracy8.

podsumowanie

Obecna sytuacja gospodarcza Polski wymusza konieczność zmiany struktu-
ry funkcjonalnej gospodarki, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w powstawaniu 
małych przedsiębiorstw. Mniejsze podmioty gospodarcze są bardziej elastyczne, 
szybciej mogą przeprowadzić zmiany oraz uruchomić niewykorzystane zasoby, 
co wpływa na ich zalety, zwłaszcza w układach lokalnych9.

Doświadczenia unijne wskazują, że rozwój tych przedsiębiorstw powinien 
być promowany i wspomagany przez agencje i instytucje pozarządowe oraz poli-
tykę regionalną i lokalną, a zwłaszcza realizowaną przez samorządy, np. gminy. 

Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły zidentyfikować główne pro-
blemy i bariery rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw w badanej gminie, jak 

8  J. Targalski, Przedsiębiorczość i rozwój firm, AE Kraków 2001, s. 93.
9  A.P. Wiatrak, Małe przedsiębiorstwa – istota, cechy i znaczenie, Współczesne Zarządzanie, 

nr 4, 2007, s. 49.
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i wskazać na czynniki stymulujące ten rozwój. Władze gminy winny być ak-
tywnym podmiotem kształtującym lokalne warunki rozwoju przedsiębiorczości. 
Pożądane są działania w zakresie tworzenia na swym terenie instytucji otoczenia 
biznesu, które mogłyby pełnić z jednej strony funkcje łącznika pomiędzy samo-
rządem, władzą lokalną a podmiotami rynku, z drugiej strony wspierać przed-
siębiorstwa poprzez różnego typu szkolenia, doradztwo, zapewnienie dostępu do 
informacji gospodarczej, przyczyniając się tym samym do wzrostu skali przed-
siębiorczości. Ponadto wzmacnianie więzi pomiędzy władzami gminy i przedsię-
biorcami mogłoby przyczynić się do bardziej skutecznego pozyskiwania środków 
z funduszy strukturalnych i efektywnego ich wykorzystania. 

micro and smaLL enterprises in the LubaczÓw district  
– deVeLopment determinants

summary

 The article presents factors which determine the mikro and small enterprises 
development on the Lubaczów community example. In the article were identified main 
development enterprises problems in this community, also showed the factors which 
stimulate this development. The small enterprises are more flexible, faster carry out 
changes and start unused resources, what influent on their merits, especially on local 
community.

Translated by Mariola Grzebyk





EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 50

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 585                                                                                             2010

DAGMARA HAJDYS
Uniwersytet Łódzki

roLa jednostek samorzĄdu terytoriaLneGo  
we wspieraniu LokaLnej przedsiębiorczoŚci

wprowadzenie

Postępujący w Polsce proces dynamicznego rozwoju rynku, wzrost znacze-
nia jego mechanizmów w życiu gospodarczym i nasilająca się konkurencja istot-
nie wpływają na funkcjonowanie nie tylko podmiotów gospodarczych, lecz także 
jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny bierze czynny udział 
w życiu społecznym i gospodarczym. Przejawem aktywności jest odpowiedzial-
ność za rozwój gospodarczy, który przekłada się na stopień zaspokojenia potrzeb 
lokalnych społeczności, współpracę z otoczeniem, ład przestrzenny, ochronę śro-
dowiska. Dynamika zmian sprawiają, że inaczej postrzega się rolę państwa i jego 
organów w stymulowaniu podstawowych procesów gospodarczych. Postępujący 
proces decentralizacji sprawił, że znaczny zakres możliwości oddziaływania na 
procesy gospodarcze oddany został w ręce władz lokalnych1.

Jednostki samorząd terytorialnego zobligowane zostały do realizacji zadań 
o charakterze własnym i obcym. Wśród zadań realizowanych powinny znaleźć 
się także te, które mają na celu wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 
Należy zwrócić uwagę, iż żaden z aktów prawnych regulujących funkcjonowanie 
samorządu enumerycznie nie wskazuje zadań w zakresie wspierania przedsię-
biorczości. W tej gestii obowiązuje generalna klauzula kompetencyjna wskazują-
ca, iż do zakresu działania gminy należą „wszystkie sprawy publiczne o znacze-
niu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”2. 

1  Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, red. A. Ra-
pacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 9. 

2  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU nr 16, poz. 95, art. 6, 7.
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W przypadku samorządu powiatowego oraz wojewódzkiego także nie znaj-
dujemy bezpośredniego wskazania na zadania wspierające przedsiębiorczość. 
Można przyjąć, że zapisy dotyczące przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywiza-
cji lokalnego rynku pracy mogą być uznane, w przypadku powiatu, za zadania 
zmierzające do rozwoju lokalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Na samorządzie wojewódzkim ciąży obowiązek określenia strategii rozwo-
ju województwa, w której to uwzględnia się działania związane z podnoszeniem 
aktywności gospodarczej, konkurencyjności i innowacyjności. Z tak sformuło-
wanych zadań wynika fakt, iż poszczególne szczeble samorządu terytorialnego 
dążąc do podnoszenia rozwoju gospodarczego powinny uwzględnić w swej dzia-
łalności działania zmierzające do stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju 
lokalnego biznesu.

Celem opracowania jest wskazanie obszarów i instrumentów, za pomocą 
których samorząd terytorialny, a w szczególności samorząd gminny, może ak-
tywnie wspierać lokalną przedsiębiorczość. 

typologia instrumentów wspierania lokalnej przedsiębiorczości

Samorząd terytorialny może stymulować rozwój lokalny poprzez odpo-
wiednie kompetencje i środki finansowe, w które został wyposażony na mocy 
przepisów prawa. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych czynników o charakte-
rze administracyjno-ekonomicznym może świadomie ingerować w lokalną sferę 
gospodarczą. Władze lokalne poczuwają się do odpowiedzialności nie tylko za 
realizację zadań publicznych, ale również za kształtowanie dobrobytu lokalnych 
społeczności3. 

Podejmując próbę dokonania typologii instrumentów stymulowaniu rozwo-
ju gospodarczego należy wskazać na charakter i cel ich zastosowania. 

Uwzględniając charakter instrumentu stymulowania lokalnej przedsiębior-
czości można wskazać na następujące grupy4:
– prawnoadministracyjne, obejmujące akty prawa miejscowego w postaci po-

dejmowanych uchwał i wydawanych administracyjnych decyzji, dotyczących 
przede wszystkim miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

3  W. Jarczewski, Pozyskiwanie inwestorów do gmin, ABC a Wolters Kluwer Business, War-
szawa 2007, s. 12.

4  B. Filipiak, J. Ruszała, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, 
Warszawa 2009, s. 86, 87.



161Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości

ochrony środowiska, norm sanitarnych, gospodarki gruntami. Za pomocą tych 
aktów samorządy gminne mogą aktywnie kształtować warunki gospodarowa-
nia i decydować o konkurencyjności swoich terenów;

– instytucjonalno-organizacyjne, mają na celu wspieranie lokalnego otoczenia 
biznesu i rozwój przedsiębiorczości. Działania w tej grupie sprowadzają się do 
promocji, zarządzania usługami komunalnymi, organizację punktów konsulta-
cyjnych, doradczych, szkoleń, tworzenie izb gospodarczych, funduszy pożycz-
kowych, itp.;

– ekonomiczno-finansowe, mają na celu wywołanie określonych reakcji pod-
miotów gospodarczych. W grupie tych instrumentów znajdują się narzędzia 
ściśle pozwiązane z polityką finansową gminy, gdyż dotyczą kształtowania 
dochodów i wydatków ujmowanych w budżecie. 

Przyjmując za kryterium czas działania instrumentu możemy wyróżnić 
instrumenty stałe i zmienne. Pierwsze cechuje powtarzalność procesów decy-
zyjnych i stałe reguły funkcjonowania podmiotów. W przypadku instrumentów 
zmiennych (bieżących) ich cel skupiony jest na stymulowaniu lokalnego rozwój 
w pożądanym kierunku. Jeśli pewna ich część przyczyni się do pozytywnych 
zmian może zostać zaliczona do czynników stałych.

Z punktu widzenia przedsiębiorców istotny wydaje się podział dokonywany 
według kryterium działalności samorządów terytorialnych, który dzieli instru-
menty na5:
– przyspieszające rozwój;
– opóźniające rozwój;
– zdążające do osiągnięcia określonej hierarchii celów bieżących lub strategicz-

nych;
– regulujące układ wzajemnych stosunków cywilnoprawnych między organami 

rządowymi, samorządowymi, instytucjami i społecznością lokalną; 
– wyznaczające granice prawa i porządku publicznego o zasięgu lokalnym;
– kształtowania polityki budżetowej (w ujęciu samorządowym);
– restrukturyzacji gospodarczej samorządu;
– sterujące lokalnymi rynkami towarów, usług pracy, kapitału.

Wymienione podziały instrumentów mają zdecydowanie szersze znaczenie 
niż tylko wspieranie przedsiębiorczości, bowiem nastawione są także na rozwój 

5  M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju go-
spodarczego, CEDEWU.pl RUBINUM, Warszawa 2008, s. 80.
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społeczny. Odnieść je można do działań podejmowanych zarówno na szczeblu 
gminnym, jak i powiatowym, czy wojewódzkim.

W literaturze spotkać można podział uznawany za klasyczny, który dokonuje 
rozróżnienia na instrumenty bezpośrednie i pośrednie. „Przy użyciu instrumen-
tów oddziaływania bezpośredniego uzyskuje się jednoznaczny efekt w postaci 
oczekiwanych postaw podmiotów gospodarki lokalnej wobec decyzji organów 
samorządu terytorialnego. Instrumenty tego rodzaju są najczęściej kierowane do 
określonych podmiotów lokalnych (…). Oddziaływanie przez instrumenty po-
średnie może natomiast dotyczyć wszystkich podmiotów gospodarczych funk-
cjonujących w danym układzie lokalnym6. 

Wśród wymienionych instrumentów najistotniejsze znaczenie dla samorzą-
du mają instrumenty finansowe. Finansowy aspekt postrzegany jest przez stronę 
dochodową i wydatkową budżetu jednostki.

budżetowe instrumenty wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Polityka budżetowa samorządu terytorialnego opiera się na świadomym 
i celowym doborze źródeł dochodów i kierunków wydatkowania, którym przy-
świeca zasadniczy cel zaspokojenia potrzeb obywateli danej wspólnoty widziany 
przez pryzmat lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Władze lokalne 
dzięki przyznanej im samodzielności finansowej mogą wpływać na rozwój sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw. System zachęt finansowych dla przed-
siębiorców opiera się przede wszystkim na preferencjach fiskalnych. Fiskalna 
możliwość oddziaływania władz samorządowych skoncentrowana jest przede 
wszystkim na stawkach, ulgach i zwolnieniach podatkowych. W zależności od 
zakresu władztwa podatkowego dochody z tytułu podatków i opłat zalicza się do 
jednej z grup7:
– podatków i opłat, wobec których wykorzystuje się pełne władztwo; są to po-

datki i opłaty lokalne wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokal-
nych, np.: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, 
opłata targowa;

– podatków i opłat w stosunku, do których stosuje się ograniczone władztwo 
podatkowe, np.: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków 
i darowizn, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej;

6  Ibidem, s. 83, 84.
7  Ibidem, s. 91, 92.
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– podatków z biernym władztwem podatkowym, a więc brakiem możliwości wpły-
wania na konstrukcję elementów, np.: podatki dochodowe będące źródłem docho-
dów budżetu państwa, a stanowiące wpływy budżetów samorządowych (podatek 
dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych). 

Władztwo podatkowe w stosunku do podatków i opłat przejawia się najczę-
ściej poprzez wprowadzenie w drodze uchwały organu stanowiącego obniżenia 
górnej granicy stawki podatku i/lub opłaty lokalnej, określenia dodatkowych pre-
ferencji w zakresie ulg i zwolnień, odstąpienia od poboru podatku czy opłaty. 
Obniżenie stawek podatku umożliwia skorzystanie przez wszystkie podmioty 
gospodarcze z tego typu preferencji. Udzielenie ulg, odroczeń, zwolnień czy za-
niechanie poboru może dotyczyć wszystkich podmiotów lub ograniczyć się do 
określonej grupy (wówczas utożsamiane jest z pomocą publiczną). Celem tych 
działań jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lokalnych 
przedsiębiorstw oraz obniżka ich obciążeń podatkowych.

Dodatkowe instrumenty o znaczeniu dochodowym obejmują działania 
władz lokalnych w obszarze polityki gospodarowania mieniem komunalnym 
oraz polityce cenowej.

Polityka gospodarowania mieniem komunalnym w dużym stopniu zależy 
od wielkości gminy i jej potencjału majątkowego. Polityka w tym zakresie nie 
jest jednoznaczna, gdyż z jednej strony samorząd dąży do pobierania stałych do-
chodów z mienia, a z drugiej do pozyskiwania nowych inwestorów. Ważnym ele-
mentem polityki jest odpowiednie kształtowanie cen z tytułu najmu, dzierżawy, 
opłat za użytkowanie wieczyste oraz ceny sprzedaży m² nieruchomości.

Instrumenty polityki cenowej wiążą się natomiast z takimi narzędziami, jak 
ceny za wodę, ścieki, ogrzewanie, utrzymanie czystości. Kompetencje władz lo-
kalnych w tym zakresie są ograniczone, gdyż sprowadzać się mogą do dotowania 
świadczonych usług. 

Z drugiej strony instrumenty budżetowe to instrumenty, których efekty 
działania widoczne są po stronie wydatkowej budżetu samorządu. Są to instru-
menty, których oddziaływanie ma charakter pośredni i dotyczy określonej zbio-
rowości podmiotów gospodarczych. Instrumenty te przyjmują postać wydatków, 
a w szczególności wydatków inwestycyjnych. 

Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego to wydatki na zakup lub wy-
tworzenie materialnych składników majątkowych dotyczących realizacji zadań 
gminy. Dotyczą najczęściej budowy nowych obiektów, dróg, sieci infrastruktu-
ralnej, nabycia gruntów.
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Samorządowe inwestycje można podzielić na dwie zasadnicze grupy: pierw-
sza służąca bezpośrednio poprawie poziomu życia mieszkańców oraz druga 
umożliwiająca (poprawiająca) prowadzenie działalności przez przedsiębiorców.

W kontekście wspierania przedsiębiorczości na szczególną uwagę zasługują 
następujące aspekty8:
– inwestycje infrastrukturalne przyczyniające się do poprawy warunków prowa-

dzenia działalności gospodarczej;
– inwestycje wpływające na rynek pracy w firmach związanych z daną inwesty-

cją, a także w firmach kooperujących i w instytucjach otoczenia biznesu;
– inwestycje realizowane wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami, tworząc tym 

samym korzystny klimat dla przedsiębiorczości;
– wysoka dynamika inwestycji może być wykorzystywana przez samorządy 

w celach promocyjnych.
Obok nakładów czysto inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego 

mogą przeznaczać część swoich dochodów budżetowych na wsparcie różnych 
instytucji służących rozwojowi przedsiębiorczości. W literaturze przedmiotu 
zwraca się szczególną uwagę na współpracę różnych podmiotów, gdyż wspólne 
działanie w określonym celu umożliwia rozwój i osiągnięcie zamierzonych efek-
tów. Oznacza to, że na rozwój przedsiębiorczości znaczący wpływ ma otocze-
nie, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa. Tworzenie odpowiedniego klimatu 
i udzielanie wsparcia przypisuje się instytucjom otoczenia biznesu.

W interesie samorządu leży tworzenie lub inicjowanie do tworzenia lokal-
nych instytucji z otoczenia biznesowego. Instytucje te mogą przybierać formę 
agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, centrów wspierania biznesu, ośrodków 
wspierania przedsiębiorczości, inkubatorów przedsiębiorczości, parków techno-
logicznych, funduszy doręczeniowo-kredytowych.

Działalność tych instytucji nakierowana jest na wsparcie merytoryczno-fi-
nansowe lokalnych przedsiębiorców. Rola tych instytucji wydaje się szczególnie 
ważna w odniesieniu do możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez sek-
tor MSP z funduszy strukturalnych.

W okresie programowania na lata 2007–2013 Polska jest największym be-
neficjentem środków strukturalnych wśród wszystkich państw członkowskich 

8  E. Barej, Finansowe instrumenty stymulowania przedsiębiorczości na poziomie gmin, w: Sa-
morząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Wyd. Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 526, Ekonomiczne Problemy Usług nr 29, Szcze-
cin 2009, s. 52.
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Unii Europejskiej. Alokacja została podzielona na poszczególne programy opera-
cyjne, wśród których wyodrębniono osie priorytetowe, działania i poddziałania. 
Przedsiębiorstwa, będą więc mogły ubiegać się o dotacje w ramach programów 
operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał 
Ludzki oraz z regionalnych programów operacyjnych. W tym kontekście pomoc 
merytoryczna świadczona przez lokalne instytucje z otoczenia biznesowego jest 
niezwykle istotna i znamienna.

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami z otoczenia 
biznesu może przybrać formę wsparcia, współdziałania lub pomocy publicznej. 

Wsparcie może przybrać postać pomocy finansowej (opartej na wykorzy-
staniu instrumentów finansowych) lub pomocy pozafinansowej (udostępnienie 
rzeczy, nieruchomości, wykonywanie usług).

Współdziałanie oznacza połączenie sił dwóch lub większej liczby podmio-
tów, przy czym przynajmniej jeden z podmiotów jest inną jednostką niż jednost-
ka samorządowa, a wszystkie podmioty można zaliczyć do instytucji otoczenia 
biznesu. Współdziałanie może być dokonywane przez jednostki różnego lub tego 
samego szczebla samorządowego. Współpraca pomiędzy sektorem samorządo-
wym a instytucjami otoczenia biznesu oparta jest na zasadach partnerskich. Pod-
mioty wspólnie dążą do realizacji przyjętego celu.

Pomoc publiczna jest szczególnym rodzajem wsparcia kierowanym do 
przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji opierającym się na finansowej inter-
wencji organów publicznych, w tym organów samorządowych. Może przyjąć 
następujące formy: dotacji i ulg podatkowych, subsydiów kapitałowo-inwesty-
cyjnych, „miękkiego kredytowania”, poręczeń i gwarancji9. 

Powyższe działania niewątpliwie przyczyniają się do wsparcia lokalnej przed-
siębiorczości, ale moim zdaniem nie stanowią aktywnego, bezpośredniego czyn-
nika, który jednoznacznie dałoby się przełożyć na ilość i dynamikę tworzonych 
nowych przedsiębiorstw na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

instrumenty promocyjne i administracyjne

Instrumentem, który uznawany jest za element rozwoju lokalnej przedsię-
biorczości są wydatki na cele promocyjne. Nie wynikają one z żadnych przepi-

9  U. Markowska-Przybyła, Samorząd terytorialny wobec sektora MSP – ze szczególnym 
uwzględnieniem pomocy publicznej, w: Wybrane problemy funkcjonowania samorządu teryto-
rialnego i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
we rocławiu, Wrocław 2006, s. 15.
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sów regulujących działalność poszczególnych szczebli samorządowych, ale też 
żaden z aktów prawnych nie wyklucza tego typu działalności prowadzonej przez 
samorząd. Promocja danej jednostki samorządu ma na celu zachęcać do aktyw-
ności gospodarczej. Ma przyczynić się do sytuacji, w której gmina (powiat, czy 
województwo) staje się aktywne, konkurencyjne wobec innych samorządów.

Wydatki promocyjne najczęściej przeznaczane są na różnego rodzaju pu-
blikacje promujące dany samorząd (artykuły w lokalnej prasie, biuletyny, wy-
dawnictwa informacyjne), organizacja spotkań, seminariów związanych z moż-
liwością tworzenia przedsiębiorstw na obszarze samorządu, targów promocji, 
kreowania pozytywnego wizerunku gminy przyjaznej inwestorom.

Obok działań promocyjnych ważne jest również podejście samych urzędni-
ków do lokalnych przedsiębiorców. Postuluje się, aby, urzędy dostosowały godzi-
ny pracy do godzin pracy przedsiębiorców, aby umożliwić im załatwienie spraw 
administracyjnych. Od lat postuluje się uproszczenie procedur rozpoczęcia dzia-
łalności, szybkość i sprawność wydania decyzji administracyjnych. Ważnym ele-
mentem jest promocja usługi e-urząd, za pośrednictwem której przedsiębiorcy 
mają mieć ułatwiony kontakt z pracownikami urzędu. Umożliwi to uzyskanie 
informacji bez konieczności osobistego kontaktu.

Wszystkie te działania mają także przyczynić się do stworzenia przyjaznego 
klimatu dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

podsumowanie

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią grupę ważnych podmiotów w go-
spodarce. Kreują nowe miejsca pracy, zagospodarowują nisze rynkowe, przyczy-
niają się do lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Z tego punktu wi-
dzenia jednostki samorządu terytorialnego powinny występować w roli podmiotu 
wspierającego proces tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych. Pomimo 
braku obligatoryjnych unormowań w gestii samorządów znajdują się instrumen-
ty, które w sposób pośredni mogą wpływać na rozwój tej grupy podmiotów. Są to 
instrumenty finansowe i pozafinansowe. Waga, każdego z nich ma inny wymiar 
znaczeniowy z punktu widzenia konkretnego przedsiębiorcy. Połączone działa-
nia mogą jednak uatrakcyjnić pozycję danej jednostki samorządu terytorialnego 
jako podmiotu, który przyciąga przedsiębiorców, inwestorów i stwarza dla nich 
przyjazny klimat.
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the roLe oF the territoriaL seLF-GoVernment units  
in supportinG LocaL entrepreneurship

summary

The small and medium-sized enterprises represent a group of important economic 
entities. They create new jobs, exploit market niches and contribute to both local and 
regional economic development. Despite the absence of formal requirements to take such 
action, the territorial self-government units (TSGU) should engage themselves in sup-
porting local entrepreneurship. The engagement involves the selection of the appropriate 
financial and non-financial instruments.

The article points to the financial instruments that especially the municipalities can 
use to support the growth of local entrepreneurs. Another area discussed in the article is 
the promotional and administrative activities that the TSGU should undertake to create 
a friendly climate for local business.

Translated by Dagmara Hajdys
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introduction

The SME (small and medium sized enterprise) sector plays a key role in 
Polish economy. In 2007, it was an important source of added value (47,4% 
GDP), employed more then half of all employed workers (51,3%) and consisted of 
1 777 076 active enterprises (99,8% of all entities).1 It is expected that its impor-
tance in globalizing and integrating economy of the XXI century will still grow.

The key factors influencing the managing conditions of enterprises include: 
the selected form of income taxation and mandatory filing systems as its func-
tion. This system constitutes the fundamental information aggregate on the basis 
of which the manager takes economic decisions. In turn, the type, size and amo-
unt of paid taxes directly shape the cash flow in the enterprise. It should also be 
noted that at the macro level, the chosen form of taxation and the filing system 
create structure of budget revenues, of which the SME sector in Poland is an im-
portant source.

The main objectives of this paper are: characterization of taxation forms for 
small and medium-sized enterprises in Poland which leads to the presentation of 
mandatory filing systems, and also retro- and prospective analysis of the structu-
re and dynamics of changes in these categories in 2005–2007.

1  Report about condition of SME sector in Poland in 2007–2008, red. A. Żołnierski, PARP, 
Warszawa 2009.
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the characterization of taxation forms and filing systems used in the polish 
sme sector

In the Polish SME sector, the primary factor influencing the filing systems 
is a form of income taxation. In view of tax solutions, this income may be legally 
taxed under the following laws: 
1) Act of February 15, 1992, about the income tax from legal persons2 [ITLP] – 

applies to all income earned by legal persons (capital companies), 
2) Act of July 26, 1991, about the income tax from natural persons3 [ITNP] – con-

tains the general principles of taxation of income earned by the company of 
natural persons,

3) Act of November 20, 1998, about the f lat-rate tax on some parts of income 
of natural persons4 [FRITNP] – enables enterprises of natural persons or 
their companies to establish a simplified flat-tax liability in respect of ear-
ned income.

In close connection with the above mentioned tax laws is the Act of Sep-
tember 29, 1994, about accounting [AaA]. It regulates the duties of accountancy 
for all companies organized as capital companies and other legal persons, and 
also for companies of natural persons, whose earnings during the preceding year 
exceeded € 1 200 000. 

The first group consists of firms which are taxed in accordance with general 
principles. They are required to apply one of the first two above mentioned laws 
according to the selected legal form. The general principles rely on estimating 
income as the subtraction of expenses from revenue and then taxing this income 
by a tax scale. Currently, the Polish tax standards for legal persons stipulate a li-
near scale with a tax rate of 19%. One tax band is used for natural person with the 
scale presented in Table 1.

Table 1. The tax scale of income tax from individuals in Poland

 Source: ITI.

2  DzU 54/2000, pos. 654, as amended.
3  DzU 14/2000, pos. 176, as amended.
4  DzU 144/1998, pos. 930, as amended.
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It should be noted that individuals running an enterprise, can choose a linear 
income tax rate of 19%. But then, they lose the possibility of joint settlement with 
the spouse and the use of tax reductions.

All legal entities and natural persons, that have surpassed the revenues from 
the sale of € 1 200 000, taxed in accordance with general principles, are required 
to keep accounting books according AaA. Application of AaA provides a com-
pany to the most informational capacity of maintained filing system. This sys-
tem includes accounting books harmonized with The International Accounting 
Standards. Despite the numerous simplifications, which can be used by small 
firms, these books fairly and faithfully reproduce all the basic financial catego-
ries associated with the measurement of business assets, sources of financing, 
costs and revenues. They give rise to a broad assessment of not only the effects of 
entrepreneurial activity (financial result) but also of the factors influencing these 
outcomes (resources, costs and revenues).5 

The firms of natural persons that do not exceed the designated level of in-
come, should provide filing system according to art. 24a. §1 ITI. It says that they 
shall keep the so-called income and expenditure tax book (Revenue and Dis-
bursement – RaD). The basis of the RaD records are the amounts of revenue 
and expenditure. As a result, an accountant may at any time determine the profit 
(revenue minus costs), which is the basic category of taxation. Although there 
are fairly significant differences in the perception of costs and revenues by the 
AaA and ITI, but Revenue an Disbursement, like accounting books, can reliably 
characterize the factors influencing the financial result. In the case of assets and 
sources of financing, the situation is different. The taxpayer is required to keep 
same other records and procedures concerning the assets (such as records of fixed 
and intangible assets, records of equipment, mandatory annual inventory etc.), but 
this filing system is devoid of important information, inter alia, about:6

• claims and liabilities arising from current and long-term business, 
• cash in the company, 
• current status, quantity and value of materials, finished products or goods.

If this information is stored in the company, this is done only voluntarily.

5  J. Jaworski, Changes in Information Needs and The Policy of Simplification in Accounting for 
Small Enterprises in Poland, in: The Impact of International and National Regulation of Financial 
Reporting and Auditing to Changes in Accounting practice, red. I. Sobańska, A. Szychta, Wyd. 
UŁ, Łódź 2007, p. 354.

6  J. Jaworski, How to Use Revenue and Disbursement for Management of Small Enterprises, 
„Accounting” no 9/2008, p. 24.
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For some firms of natural persons, the Polish law allows further simplifi-
cation in the filing systems by selection of other, alternative forms of taxation, 
differing from general principles. Taxpayers, whose income in the preceding year 
exceeded € 150 000 (according to the average rate of The Polish Central Bank 
on 31 December), or starting a business, can choose a flat-rate income taxation. 
Selected activities such as operation of pharmacies, loans secured (pawnbrokers), 
buying and selling foreign exchange (exchange offices), some professions such as 
lawyers or accountants and also trade excise goods and in the last, services listed 
in Annex 2 to FRITI: brokering the sale of fuel, financial intermediation, adverti-
sing services, detective and a few others are excluded from this rule.

Tax rate depends on the type of business and tax base is a recorded revenue. 
FRITI lists five percentage rates (20, 17, 8.5, 5.5 and 3%). In this form of taxation, 
in addition to revenue records, the taxpayers are obliged to carry out cards of staff 
salaries, fixed and intangible assets records and an annual inventory of materials, 
finished products and goods. It means that the filing system in the flat-rate ta-
xation has more limited capacity than RaD – it does not include costs level. The 
income can be calculated only by using optional records.

Another form of flat-rate taxation is a tax card. Taxpayers choosing this ta-
xation form should be guided by a comprehensive Annex no. 4 to FRITI. In this 
document, there are listed 95 activities, mainly in the service sector, which may 
be subject to the tax card. The critical factor in choosing this form of taxation is 
the number of employees. The maximum number for a particular type of activity 
is set out in Annex no. 3 to FRITI. The taxpayers can not employ more than 2-5 
workers depending on their activity.

Tax amount in tax card depends on the activity type, number of employees 
and population of a territorial community where the business is conducted. De-
termining the amount of tax does not require any special records. Then, compa-
nies which chose this taxation form only keep salaries cards of their employees. In 
addition, they are required to keep copies of sales documents. Some of these firms 
are also required to register revenue by electronic (fiscal) cash registers. Thus, in 
terms of information capacity, the tax card is the least efficient filing system.

The list of recording obligations in particular forms of taxation in the Polish 
SME sector is presented in Graph 1.
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the structure and dynamics of changes in taxation forms and recording 
obligations in the polish sme sector

The analysis of the current and past structure of taxation played a key role 
for forming tax and accounting laws. This analysis is also important for reco-
gnizing the main directions in the growth of the SME sector. Table 2 presents 
these data and their structure for the years 2005–2007. The dynamics of them is 
presented in table 3. 

Year 2005 was the first period of the new definition of enterprises from SME 
sector in Poland and Europe.7 This year, SME sector has also been divided into 
three subsectors: micro, small and medium-sized enterprises.

Graph 1. List of recording obligations in forms of taxation in Poland
Source: Own elaboration based on T. Martyniuk, Forms of Tax Filing Systems of Small Entities, 

ODDK, Gdańsk 2003.

7  See: Act from July 2, 2004, about the freedom of economic activity, DzU 155/2004 pos. 1095, 
as amended.
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The first noticeable feature is the systematic increase in the number of enter-
prises of the SME sector in 2005–2007. In the first year, an increase was 2.1%, in 
the second it accelerated to 3.6%.

The Polish SME sector is dominated by companies taxed under the general 
principles. Their share in the total number of firms approximates 70%. The rema-
ining 30% companies are taxed at a flat-rate. In 2006 and 2007 this proportion 
shifted slightly decreased. 

Among companies, which are flat-rate taxed, changes in the last two years 
are visible. In 2006, there was a sharp drop in the number of card tax payers 
(nearly by half). In turn, the percentage of companies, which chose the flat-rate 
revenue taxation increased to 136%. In 2007, the continuation of the same pheno-
menon was noticeable, but at much a smaller scale.

Analyzing the changes in the applied filing systems, the increasing impor-
tance of Revenue and Disbursement is noticeable. In 2005, this form of record was 
applied in 61.1% firms, while during 2007 it reached 62.8%. The share of accoun-
ting books was not subject to significant change and approximates 8%.

The flat-rate tax forms occur mainly in the smallest companies. Despite the 
decrease their associative share exceeds 30% in analyzed years. The use of tax 
card dropped from 14.1% in 2005 to 6.9% in 2007. In turn, the importance of the 
flat-rate income tax increased (by more than 40% within 2 years).

Small and medium-sized enterprises are taxed under general principles at 
100%. About a third of firms use Revenue and Disbursement. The remainder is 
required to keep accounting books. These books are almost exclusively used for 
medium-sized enterprises. During examined period, there were no significant 
changes in this regard.
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Table 2. Taxation forms and recording obligations and their structure in the Polish SME 
sector for the years 2005–2007 [in thous.]

Source: GUS Reports: The Activity of Non-financial Enterprises, 2005–2007, www.stat.gov.pl.
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Table 3. The dynamics of changes in taxation forms and recording obligations in the 
Polish SME sector for the years 2005–2007

Source: GUS Reports: The Activity of Non-financial Enterprises, 2005–2007, www.stat.gov.pl.

Findings and conclusions

The Polish SME sector is characterized by very different forms of income 
taxation. Apart from similar, but different for legal and natural persons, general 
principles, there are two types of flat-rate income tax. Choosing the form of 
taxation is limited by legal regulations. The main factors determining the ap-
plicability of the chosen method are: the type and size of business activity and 
adopted organizational form of the enterprise. As practice shows, under these 
conditions, for emerging companies or managed by inexperienced managers (as 
often happens in small enterprises), the choice of the proper method of taxation 
may be a difficult task.

In 2005–2007 the number of enterprises in the SME sector in Poland incre-
ased by over 5%. At the end of 2007, it amounted to 1 774 000 companies. The 
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most prominent increase was in medium-sized enterprises (2.8% in 2006 and 
5.4% in 2007) and in the smallest firms (acc: 1.3 and 4.7%).

In applied form of taxation for the period 2005–2007, there were no signi-
ficant changes. The proportion of companies taxed under the general rules grew 
marginally, and the number of companies opting for a flat-rate income tax decre-
ased. Noticeable changes occur only in the latter form of taxation. The number 
of companies using the tax card decreased by a half, while at the same pace the 
number of firms using flat-rate tax of revenue rose considerably.

Approximately 60% of companies use Revenue and Disbursement for de-
termining taxable income. Less than 10% are required to keep accounting books. 
The remaining 30% manage company accounts by simplified filing systems rela-
ted to the flat-rate tax forms.

The observed tendencies will be strengthened in 2008. The income band to 
qualify for flat-rate forms of taxation was reduced in 2008 (from € 250 000 to € 
150 000). And the income level which obliges natural persons to keep accounting 
books was increased (from € 800 000 to € 1 200 000).

The number of companies that are taxed at flat-rate, including in particular 
the tax card can therefore be expected to be further reduced. The number of com-
panies that are taxed under the general principles is likely increase. The number 
of companies operating accounting books will decrease. The Revenue and Dis-
bursement will become the dominant filing system. 

Formy opodatkowania i systemy ewidencyjne  
w poLskim sektorze mŚp

streszczenie

 Głównym celem artykułu jest prezentacja form opodatkowania dochodu stoso-
wanych w sektorze MŚP w Polsce, a także analiza struktury i dynamiki zmian tychże 
kategorii w latach 2005–2007. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano zasady 
ogólne opodatkowania dochodu osób prawnych i fizycznych, a także dwie podstawowe 
formy zryczałtowane (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). 
Omówiono również podstawowe obowiązki ewidencyjne przedsiębiorstw wynikające 
z wybranej formy opodatkowania. Druga część artykułu poświęcona została analizie 
danych statystycznych form opodatkowania i systemów rachunkowych funkcjonujących 
w sektorze MŚP w ww. okresie.

 Streszczenie Jacek Jaworski
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wybrane zaGadnienia Funkcjonowania msp  
na wspÓłczesnym rynku

wstęp

Odpowiedzi na pytanie o sens istnienia sektora MSP już wiele lat temu 
udzielił J. Schumpeter, gdy sformułował swą znaną tezę o „kreatywnej destruk-
cji”1. Według niej, kapitalizm nie mógłby istnieć bez ciągłego rodzenia się no-
wych firm, powstających na gruzach tych, które upadły. Dzięki temu zdrowa 
kapitalistyczna gospodarka podlega wciąż reinkarnacji, jest w ciągłym procesie 
transformacji wiodącej ją na coraz wyższy poziom. Jednak proces upadania sta-
rych i rodzenia się nowych firm, a więc formowania się sektora MSP, nie prze-
biega wszędzie jednakowo. Gospodarcze i społeczne funkcje pełnione przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa zależą zarówno od osiągniętego już poziomu rozwoju 
gospodarczego, jak i ustroju społeczno-politycznego. Nawet w krajach o podob-
nym poziomie gospodarki rola małych i średnich przedsiębiorstw jest inna, a stan 
rozwoju zróżnicowany. Odmienna jest bowiem polityka promocji tego sektora, 
kultura przedsiębiorcza i stosunek społeczeństwa do inicjowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej przez członków danej społeczności. 

definicje małej firmy

Wśród różnych możliwości definicji małej (średniej) firmy można wyodręb-
nić dwa podstawowe typy: 1) definicje oparte na kryteriach ilościowych, 2) de-
finicje oparte na kryteriach jakościowych. Do definicji przyjmujących za punkt 
wyjścia kryteria ilościowe należą m.in. definicje wykorzystujące bezwzględne 

1  B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa–Łódź 1999, s. 63.
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miary wielkości, w tym m.in. wielkość zatrudnienia (liczba zatrudnionych lub 
pracujących), wartość rocznych obrotów, wartość majątku trwałego itd. Kryteria 
jakościowe wykorzystywane są w definicjach opierających się na takich cechach 
firmy, jak: finansowa niezależność, jedność własności i zarządzania, udział na 
rynku, struktura organizacyjna (stopień jej spłaszczenia) itd. Kryteria te mogą 
być wykorzystywane w formie czystej lub mieszanej, zależnie od celu dokony-
wanego podziału i metod grupowania firm2. 

W Polsce do tej pory nie ma jednolitej definicji małej (średniej) firmy3. 
W stosowanym przez Główny Urząd Statystyczny podziale przedsiębiorstw 
przyjmuje się bardzo niskie liczby pracujących (co jest prawdopodobnie jeszcze 
reminiscencją okresu gospodarki centralnie planowanej). W związku z tym do 
firm dużych zalicza się już przedsiębiorstwa o liczbie pracujących w przemyśle 
i w budownictwie – powyżej 50 osób, a w pozostałych rodzajach działalności 
– powyżej 20 osób (w innych krajach tego typu firmy są klasyfikowane jako 
średnie, a nawet małe). Natomiast do firm małych zalicza się przedsiębiorstwa 
o liczbie pracujących do 5 osób (bez względu na rodzaj prowadzonej działalno-
ści), a do firm średnich – firmy o liczbie pracujących 6–50 osób w przemyśle 
i budownictwie oraz 6–20 osób w pozostałych rodzajach działalności (w in-
nych krajach część z tych firm tworzy kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz 
firm małych).

Ministerstwo Finansów natomiast stosuje kryteria mieszane i nie formułu-
jące explicite małej i dużej firmy. Biorąc pod uwagę takie elementy jak: liczba 
zatrudnionych, wielkość obrotów B. Piasecki konstatuje, że wielość stosowanych 
kryteriów i różnorodność spotykanych definicji skłania do zastanowienia się nad 
sensem tworzenia jednej, „uniwersalnej” definicji małych lub średnich przedsię-
biorstw. Wydaje się, że znacznie większą praktyczną użyteczność mają te defini-
cje i systemy klasyfikacji, które odpowiadają konkretnym potrzebom definiują-
cego oraz mogą:
• stanowić punkt wyjścia sformułowania i wdrożenia efektywnej polityki pro-

mowania i wspierania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 
w tym przypadku adekwatnym sposobem operacjonalizacji pojęcia małej fir-
my i generalnie sektora MSP byłoby wykorzystanie kryteriów mieszanych;

2  Podstawy prawnoorganizacyjne definiowania MSP zostały opublikowane w Wielkiej Bryta-
nii w 1971 roku w tzw. „Raporcie Boltona”.

3  Sytuacja ta ulegnie prawdopodobnie zmianie po zakończeniu prac nad nową ustawą „Prawo 
przemysłowe”.
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• być podstawą tworzenia czytelnych i porównywalnych zbiorów statystycz-
nych, służących analizom społeczno-ekonomicznym, badaniom tempa i dy-
namiki przeobrażeń, ich kierunku, struktury gałęziowej i terytorialnej itd.: 
w tym przypadku operacjonalizacja pojęcia małej firmy (sektora MSP) po-
winna być dokonywana wyłącznie na podstawie kryteriów ilościowych;

• stać się podstawą budowania efektywnego systemu finansowania rozwoju ma-
łej/średniej firmy, obejmującego, z jednej strony, system podatkowy, z drugiej 
zaś – system zewnętrznego zasilenia finansowego (kredyty, pożyczki, porę-
czenia, subwencje, ulgi); i w tym przypadku operacjonalizacja pojęcia małej 
firmy (sektora MSP) powinna być dokonywana wyłącznie na podstawie kryte-
riów jakościowych4. 

Rodzaj prowadzonej działalności, wyposażenie w środki produkcji, zalicza 
do małych firm te podmioty, które:
• w przypadku przemysłu przetwórczego – zatrudniają poniżej 200 pracow-

ników;
• w przypadku budownictwa – zatrudniają do 25 osób;
• w przypadku handlu detalicznego – mają roczny obrót nie przekraczający 

50 tys. funtów;
• w przypadku transportu drogowego – posiadają nie więcej niż sześć po-

jazdów.
Obok tych kryteriów Raport Boltona wymienia dodatkowo trzy następne 

cechy decydujące o zaklasyfikowaniu do małych firm:
• cechę o charakterze ekonomicznym, wyrażającą się względnie małym udzia-

łem na rynku;
• cechę dotyczącą zarządzania, znajdującą swój wyraz w osobistym kierowaniu 

firmą przez jej właściciela lub współwłaściciela, a nie za pomocą sformalizo-
wanej struktury kierowniczej;

• cechę o charakterze właścicielskim, oznaczającą niezależność firmy; w tym 
ujęciu mała firma nie stanowi części dużego przedsiębiorstwa, a właściciele 
– kierownicy są w swoich podstawowych decyzjach wolni od kontroli ze-
wnętrznej.

Zasady zawarte w Raporcie Boltona były wielokrotnie zmieniane zarówno 
w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych.

4  B. Piasecki, op.cit., s. 59.
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Funkcje msp

O ile duże przedsiębiorstwa mogą występować w określonych dziedzinach 
działalności gospodarczej, gdzie popyt na ich produkty i świadczone usługi jest 
dostatecznie duży, o tyle zakresu działalności małych przedsiębiorstw nie ogra-
nicza duża skala popytu. Mogą one zaspokajać tylko część popytu na produkty 
lub usługi, np. na rynku lokalnym lub regionalnym5, albo też mogą być nastawio-
ne na wytwarzanie produktów i świadczenie usług specjalistycznych, na które 
jest mały i często krótkotrwały popyt, a do tego nie są nimi zainteresowane duże 
przedsiębiorstwa. Swoją działalnością małe firmy rozszerzają asortyment wyro-
bów i usług oferowanych odbiorcom. Szerokie pole działalności stwarza dla nich 
handel detaliczny.

Wprawdzie małe przedsiębiorstwa w ujęciu globalnym mają relatywnie nie-
duży wpływ na rynku, jednak zwraca się uwagę, że „w ciągu ostatniego dzie-
sięciolecia zwiększają swą liczbę zatrudnionych, podczas gdy wielkie przedsię-
biorstwa zwalniają pracowników”6. Z uwagi na nieduży potencjał produkcyjny 
czy usługowy małe przedsiębiorstwo ma ograniczone możliwości kształtowania 
swego otoczenia rynkowego. Tak więc w relacjach pomiędzy nim a otoczeniem 
dominuje proces przystosowywania się małego przedsiębiorstwa do otoczenia. 

Małe przedsiębiorstwa przemysłowe mogą produkować lub świadczyć7:
• wyroby finalne konsumpcyjne lub zaopatrzeniowo-inwestycyjne;
• elementy kooperacyjne dla dużych przedsiębiorstw;
• usługi konsumpcyjne lub produkcyjne dla innych przedsiębiorstw lub innego 

typu podmiotów gospodarczych (np. usługi remontowe);
• usługi handlu detalicznego.

W małych przedsiębiorstwach częściej niż w dużych występuje produkcja 
jednostkowa i małoseryjna. Podejmują one często produkcję wyrobów zaspoka-
jających potrzeby tylko niewielkich, ściśle określonych grup odbiorców, a więc 
wyrobów specjalnych (produkcyjnych lub konsumpcyjnych), odpowiadających 
popytowi o ograniczonym rozmiarze. Określa się to często strategią niszy. Pro-
dukcja taka najczęściej nie interesuje dużych producentów. Nie jest racjonalne 

5  Wytwarzanie niektórych wyrobów przemysłowych ma sens tylko dla odbiorców na rynku lo-
kalnym lub regionalnym. Wynika to albo z charakteru i cech samego produktu i surowca, z któ-
rego jest wytwarzany, albo z odmienności popytu na tych rynkach. 

6  M. Rainelli, Ekonomia przemysłowa, PWN, Warszawa 1996, s. 114.
7  S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006, 

s. 267.
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podejmowanie przez małe przedsiębiorstwa produkcji takich samych wyrobów 
lub świadczenia takich samych usług, jakie wytwarzają lub świadczą duże fir-
my, gdyż jednostkowe koszty produktów czy usług są dla nich ze względu na 
małą skalę działalności wyższe, i to często znacznie niż w przedsiębiorstwach 
dużych8.

Jeżeli chodzi o produkcję kooperacyjną, to gdy dotyczy ona dużej części 
produkcji, a jej odbiorca jest tylko jeden (albo kilku), to małe przedsiębiorstwo – 
dostawca może popaść w dużą zależność od swych odbiorców kooperacyjnych. 
W takiej sytuacji mówi się, że małe przedsiębiorstwa mają słabą pozycję przetar-
gową w stosunku do przedsiębiorstw dużych. Takie uzależnienie małych koope-
racyjnych firm od potężnych koncernów występuje np. w Japonii.

Często jako właściwą domenę dla działalności małych przedsiębiorstw wi-
dzi się produkcję innowacyjną. Same firmy ją realizujące określa się przedsię-
biorstwami innowacyjnymi lub inkubatorami nowej techniki. Działalność inno-
wacyjna polega na opracowywaniu nowych konstrukcji i technologii wyrobów 
oraz ich produkcyjnym zastosowaniu, które później przejmą do wytwarzania na 
większą skalę duże przedsiębiorstwa9.

Można zatem powiedzieć, że MSP obok funkcji gospodarczych – typowych 
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pełnią także ważne funk-
cje społeczne polegające na kreowaniu przedsiębiorczych postaw, wskazywaniu 
szans i możliwości samozatrudnienia, a także osiągnięcia sukcesu i zmiany sta-
tusu społecznego. 

wybrane właściwości zarządzania w msp

Z uwagi na to, że MSP pod względem zasobów posiada niewielkie zasoby 
kapitałowe i zatrudnia niewielką liczbę pracowników, a pod względem relacji 

8  Op.cit., s. 60.
9  Przedsiębiorstwem innowacyjnym określa się przedsiębiorstwo, dla którego innowacje są 

przedmiotem podstawowej działalności. Zob. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarzą-
dzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000, s. 11. K. Poznańska stwierdza na podstawie 
analiz porównawczych, że innowacyjność w małych przedsiębiorstwach w krajach wysoko roz-
winiętych oraz w Polsce jest niższa niż w przedsiębiorstwach dużych. Stosunek innowacyjności 
małych i wielkich przedsiębiorstw w krajach wysoko rozwiniętych kształtuje się jak 1:2, a w Pol-
sce jak 1:5,5. Świadczy to o niskiej aktywności innowacyjnej polskich małych przedsiębiorstw. 
Zob. K. Poznańska, Innowacyjność jako czynnik determinujący wzrost konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, praca zbiorowa pod red. 
B. Godziszewskiego, M. Haffera, M.J. Stankiewicza, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001, s. 293. 
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z rynkiem ma niewielki udział w rynku10, ma małe możliwości kształtowania 
tego rynku, ale jednocześnie ma wyjątkowo silną zdolność elastycznego przy-
stosowywania się do zmian na rynku i bliskie kontakty z klientami, dostawcami 
i innymi partnerami na rynku, zarządzanie w tego typu podmiotach gospodar-
czych charakteryzuje się specyficznymi właściwościami:
a) MSP są zarządzane na ogół przez właścicieli, nie występują więc charaktery-

styczne dla dużych firm sprzeczności interesów między właścicielami a mene-
dżerami;

b) W MSP w ograniczonym zakresie stosowane jest zarządzanie strategiczne, 
przeważa natomiast zarządzanie operacyjne, które jak pisze S. Kasiewicz11:

• w pełni umożliwia kontrolowanie i monitorowanie jednostkowych kosztów 
wytwarzania wyrobów i świadczenia usług; 

• zapewnia stałą jakość wytwarzanych wyrobów przy spełnianiu coraz wyż-
szych jakościowych wymagań klientów;

• szybkość i niezawodność dostawy;
• szybkość reakcji na zmiany popytu;
• elastyczność, wyrażająca się zdolnością do szybkiego wprowadzania nowych 

produktów i ich modyfikacji, uruchamiania nowych procesów pracy oraz 
zmian w wewnętrznym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa;

c) decyzje kierownicze są podejmowane głównie z punktu widzenia korzyści 
krótkookresowych (a więc są łatwiejsze niż w dużym przedsiębiorstwie);

d) wszystkie najważniejsze decyzje podejmuje naczelny kierownik (właściciel);
e) struktura organizacyjna nie jest rozbudowana i ma małą ilość szczebli (co 

przyspiesza proces decyzyjny);
f) wewnętrzna organizacja przedsiębiorstwa jest mało sformalizowana;
g) zarządzanie ma bardziej charakter „intuicyjny” niż „naukowy”12;
h) pracownicy są bardziej zintegrowani ze sobą i z kierownikami, bardziej iden-

tyfikują się z firmą, co pozytywnie wpływa na atmosferę pracy.

10  Jak twierdzi M. Rainelli, sytuacja na rynkach globalnych w tym względzie zmienia się 
szczególnie w ostatnich 10-ciu latach – „MSP zwiększają swą liczbę zatrudnionych, podczas gdy 
wielkie przedsiębiorstwa zwalniają pracowników”. M. Rainelli, Ekonomia przemysłowa, PWN, 
Warszawa 1996, s. 114.

11  S. Kasiewicz, Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa 2002, s. 75.
12  S. Sudoł twierdzi, że „kluczem do powodzenia są trafne sądy, doświadczenie, intuicja, bez-

pośredni udział w rynku, a nie praca sztabowo-analityczna i modele matematyczne”. S. Sudoł, 
op.cit., s. 270.
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Czy wymienione wyżej „specyficzne” właściwości zarządzania w MSP za-
pewniają sukces? Ich specyfika powoduje, że są wyraźnie określone i mogą do 
tego sukcesu bezpośrednio się przyczynić. 
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wprowadzenie

Otoczenie gospodarcze charakteryzuje się głęboką konkurencyjnością. Wy-
musza to na przedsiębiorstwach potrzebę ciągłego rozwoju. Zarządzanie przed-
siębiorstwem to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań zarządzania, w celu 
podnoszenia efektywności. Ważny jest także wzrost intensywności otoczenia. 
Kontakt między organizacją a jej partnerami pochłania mnóstwo energii, zaso-
bów i uwagi. Rosnąca złożoność otoczenia powoduje, że przedsiębiorstwa stają 
się bardziej podatne na przenikanie zmian, które są coraz bardziej nowatorskie. 
To zmiany zarówno planowane, jak i przymusowe. Nawet najlepiej przygotowana 
instytucja nie jest w stanie przewodzić we wszystkich realizowanych funkcjach. 
Dawniej outsourcing miał tylko prowadzić do obniżenia kosztów, dziś jest instru-
mentem strategicznym. Od wielu lat znany na zagranicznych rynkach, w Polsce 
postrzegany od niedawna. Pozwala funkcjonować w dynamicznie zmieniającym 
się otoczeniu współczesnego biznesu. Outsourcing jest jedną z metod zarządza-
nia, prowadzi do przemiany struktury organizacyjnej, dostosowując ją do otocze-
nia i poprawiając efektywność przedsiębiorstwa. 

szansa dla małych przedsiębiorstw1

Outsourcig to złożone narzędzie zarządzanie przedsiębiorstwem, o solid-
nych podstawach teoretycznych, którego oddziaływanie dotyczy wielu aspektów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Małe przedsiębiorstwo staje przed dylematem, 
w którym jednym rozwiązaniem jest oparcie swoich działań na własnych zasobach, 

1  W artykule pojęcia – małe przedsiębiorstwo i mała firma – traktowane są jako synonimy.
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a drugim zdecydowanie się na usługi dostawców zewnętrznych (outsourcing). Al-
ternatywą dla decyzji „make” – wytwarzania we własnym zakresie, może być więc 
outsourcing, czyli rezygnacja z jednego lub więcej rodzajów wewnętrznej działal-
ności przedsiębiorstwa na rzecz korzystania z usług wykonawców zewnętrznych2. 

Zmiany struktury organizacyjnej, w wyniku zastosowania outsourcingu, 
prowadzą do powstawania nowych układów organizacyjnych przedsiębiorstwa. 
Zarówno efekty działań outsourcingowych, jak i proces zależą od rodzaju outso-
urcingu (rysunek 1).

Rys. 1. Układ organizacyjny w zależności od rodzaju outsourcingu
Źródło: opracowanie własne.

2  Współcześnie, w literaturze outsourcing utożsamiany jest z takimi działaniami, jak: pozyski-
wanie zewnętrznych sił wytwórczych; oddelegowanie na podstawie umowy kontraktowej całości 
lub części zasobów materialnych, ludzkich i odpowiedzialności zarządczej zewnętrznemu dostaw-
cy; zlecenie wykonania dóbr i usług innym firmom niż wewnętrzne działy przedsiębiorstwa; prze-
suwanie części bieżącej działalności danej firmy poza jej ramy organizacyjne; wykorzystywanie 
zewnętrznych wykonawców i ich zasobów do realizacji zadań firmy, zamiast obciążania własnych 
zasobów; strategiczny, wieloletni alians między firmą klientem a firmą dostawcą dóbr i usług; 
sposób restrukturyzacji własnościowo-organizacyjnej; bezinwestycyjna forma rozwoju niektórych 
sfer przedsiębiorstwa; działanie o strategicznym wymiarze, będące próbą znalezienia właściwego 
rozmiaru przedsiębiorstwa dostosowanego do nowego otoczenia; metoda zaopatrzenia; przedsię-
wzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego 
realizowanych przez nie funkcji i przekazaniu ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym; 
przeniesienie na stronę trzecią stałej odpowiedzialności menedżerskiej za wykonanie usługi okre-
ślonej w umowie; narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (…), a także instrument 
rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych; decyzję organizacyjną przekazania części lub całości danej 
funkcji organizacji zewnętrznemu dostawcy usług, aby organizacja mogła osiągnąć swoje cele; 
alternatywa w stosunku do integracji pionowej, wręcz jako dezintegracja pionowa; eksternalizacja, 
czyli rezygnacja z samodzielnej realizacji wszystkich funkcji organizacji i powierzenia niektórych 
z nich wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym, Zob. M. Kłos, Outsouricng w polskich 
przedsiębiorstwach, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 35–36.
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Z rysunku 1 wynika, że outsourcing może być realizowany w drodze ka-
pitałowego wydzielenia niektórych dziedzin działalności przedsiębiorstwa. Na 
bazie wyodrębnionego ze spółki-matki majątku może powstać spółka-córka ze 
100% udziałem podmiotu macierzystego, jak również spółka z udziałem firm ze-
wnętrznych (firm trzecich). Powstają w ten sposób nowe podmioty prawne, które 
zaczynają funkcjonować jako niezależne. Wewnętrzne komórki osiągają często 
rozmiary przedsiębiorstw działających samodzielnie na rynku. Nowo powstałą 
w wyniku outsourcingu kapitałowego strukturą organizacyjną może być właśnie 
małe przedsiębiorstwo. Drugą formą jest outsourcing kontraktowy, polegający 
na powierzeniu firmom zewnętrznym zakresu usług świadczonych dotychczas 
przez wewnętrzne komórki organizacyjne, bez tworzenia odrębnego podmiotu 
gospodarczego. Tutaj strony wiąże jedynie umowa o współpracy. Pracownicy 
oraz potencjał materialny przedsiębiorstwa, związane z prowadzeniem działal-
ności, podlegają likwidacji lub przekazywane są firmie zewnętrznej. Coraz czę-
ściej outsourcing rozciąga się na działalność o strategicznym znaczeniu i obejmu-
je układy z wieloma partnerami zewnętrznymi3. Najczęściej kilka małych firm 
podpisuje ze sobą umowy outsourcingowe na świadczenie określonego rodzaju 
usług, dzięki czemu każdy z partnerów skupia się na swoich kluczowych kom-
petencjach oraz zwiększa swoją efektywność ekonomiczną. Tradycyjna struktu-
ra organizacyjna ustępuje obecnie miejsca organizacji o charakterze sieci, którą 
tworzą jednostki powiązane za pomocą różnorodnych transakcji i kontraktów. 
Powstają wirtualne przedsiębiorstwa, w których tworzeniu outsourcing odgrywa 
znacząca rolę.

rozwój małych przedsiębiorstw

Małe firmy stanowią bardzo ważny sektor gospodarki każdego kraju4. 
Ich wyjątkowa rola w gospodarce oraz znaczenie społeczne (zatrudnienie, sa-
mozatrudnienie – szczególnie w dobie „ogłoszonego kryzysu finansowego”) 

3  Zob. M. Nowak, Analiza kosztów jako niezbędny etap podjęcia decyzji o outsourcingu, IIR, 
Warszawa 1999, s. 4.

4  Małe firmy stanowią ponad 99% z 18 milionów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej  
i 17 milionów firm w USA. Przy tak dużej liczbie małych firm ich wpływ w wielu dziedzi-
nach jest znaczący (włączając w to wyniki finansowe, innowacje, tworzenie miejsc pracy, two-
rzenie nowych przedsiębiorstw oraz zasilanie sektora wielkich przedsiębiorstw). Rola małych 
i średnich przedsiębiorstw w krajach wysoko rozwiniętych jest znaczna, ponieważ zatrudniają 
one od 40 do 66% wszystkich pracowników, P. Sankowski, Sektor MSP jako siła napędowa 
gospodarki, www.twoja-firma.pl, 22.11.2009.
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sprawiają, iż są one przedmiotem polityki państwa. Literatura przedmiotu 
wskazuje modele rozwoju małych przedsiębiorstw m.in. model autonomiczne-
go i model rozwoju wspieranego5. W pierwszym, przedsiębiorca stanowi głów-
ny i decydujący czynnik uruchomienia procesu przedsiębiorczego. Natomiast 
w drugim modelu można wyodrębnić dwa przypadki owego wspomagania: 
model sieciowy tworzenia i rozwoju małej firmy (realizowany np. przez out-
sourcing) oraz model wspierania potencjalnych przedsiębiorców przez wy-
specjalizowane instytucje. Preferencje dla zakładania i rozwoju małych firm, 
ponieważ wobec konkurencji z sektora średnich i dużych firm ich pozycja 
jest słaba6. Wynika to przede wszystkim z niewielkich zasobów finansowych  
i rzeczowych, małej renomy i małego udziału w rynku. Zgodnie z teorią zarzą-
dzania strategicznego strategie rozwoju małych firm charakteryzują się określo-
ną specyfiką. Mogą być one nastawione:
1) na przezwyciężenie ich słabości i bazowanie na ich naturalnych przewagach 

– podejście polegające na wyszukiwaniu takich rynków i ich segmentów, na 
których ujawnia się ich walory,

2) na poszukiwane okazji – głównie w postaci nisz rynkowych oraz preferencji 
stwarzanych przez politykę przemysłową,

3) na dopasowaniu mocnych stron małych firm do pojawiających się w otoczeniu 
okazji, unikanie słabych stron oraz zagrożeń7.

Zasadną wydaje się propozycja podjęcia przez małą firmę strategii przejścia  
w kategorię firmy średniej, a następnie w kategorię firmy dużej. Konsekwencją, 
wzrost firmy w myśl tej strategii jest utrata przewag konkurencyjnych w kate-
goriach, które mają swoje źródło w niewielkiej skali – co oznacza, iż nie każ-
da mała firma powinna pretendować do „kategorii średniej czy dużej”. Powinna 
więc zastosować coraz powszechniejszą strategię udziału w sieci. W literaturze 
przedmiotu trwa ożywiona dyskusja nad współpracą podmiotów, tworzących sie-
ci międzyorganizacyjne. Według M. Castells’a „najważniejsze funkcje i procesy 

5  J. Chudzik, Czynniki stymulujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w: Podstawowe 
determinanty rozwoju przedsiębiorczości w latach 2002–2003, Zeszyt Naukowy SGH, pod. red. 
J. Ostaszewski, Warszawa 2003, s. 249–253.

6  Zbiór instytucji, które udzielają pomoc: informacyjno-doradczą, szkoleniową, rzeczową, fi-
nansową jest liczny: Agencje rozwoju i wspierania MSP, Ośrodki wspierania przedsiębiorczości, 
Inkubatory przedsiębiorczości, Urzędy pracy, Wyspecjalizowane instytucje finansowe, T. Kra-
śnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Katowice 2002, 
s. 229.

7  Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003, 
s. 321.
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w tej epoce organizuje się wokół sieci. Sieci tworzą morfologię społeczną (…)”8. 
Do tego obszaru należą również problemy sieci międzyorganizacyjnych tworzo-
nych wokół idei outsourcingu. Przyjmując za J. Niemczykiem definicję układów 
outsourcingowych (każdy układ międzyorganizacyjny, który tworzy samodziel-
ne podmioty występujące w roli albo zleceniobiorców, albo zleceniodawców lub 
w obu tych rolach jednocześnie, połączone relacjami o charakterze więzi rela-
tywnych), stwierdza się, że są one przykładem specyficznego rodzaju sieci, na-
zwanych międzyorganizacyjnymi (polegają na tym, że pomiędzy samodzielnymi 
podmiotami występują relacje kapitałowe9 lub kontraktowe)10.

Naturą działania małych firm są nisze rynkowe, a więc małe segmenty. 
W dobie obecnej konkurencji wzrasta zainteresowanie średnich i dużych firm 
owymi niszami rynkowymi, które to partycypują w nich w postaci sieci małych 
oddziałów lub zakładów. Oznacza to, iż mała firma musi być elastyczna i szybko 
reagować na pojawiającą się konkurencję. Strategią działania i jej efektywność 
zależy od wybory odpowiedniej techniki zarządzania firmą. Właściwą strategią 
dla małej firm jest koncentracja na kluczowej działalności/kompetencji11 (core 
competences). Oznacza to, że wszystkie aktywności, które nie tworzą wartości 
dodanej i nie są powiązane z kompetencjami, mogą podlegać outsourcingowi 
i proces ten powinien być regulowany dwoma kryteriami: parytetem kosztów 
i strategicznym znaczeniem12. 

Według M.E. Portera, podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej 
nie jest sprawność funkcjonowania firmy jako całości, lecz sprawność różnych 
rodzajów działań, jakie organizacja podejmuje, dostarczając na rynek swój pro-
dukt13. Każda działalność podstawowa wymaga specyficznych, dostosowanych 
do niej, rozwiązań we wszystkich sferach działań pomocniczych. 

8  M. Castells, The Information Age: Economy, Socjety and Culture, Blackwell, Oxford 1996, 
s. 25.

9  A. Sudolska, Powstanie grup kapitałowych w drodze outsourcingu kapitałowego, „Przegląd 
Organizacji” 4/2003, s. 15–18.

10  J. Niemczyk, Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, 
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego, Wrocław, s. 10.

11  Atrybuty kluczowych kompetencji: trudność do imitacji przez konkurentów, brak substy-
tutów – nie mogą być zastąpione przez alternatywne kompetencje, – „niewidoczność” – nie są 
łatwe do zidentyfikowania dla zewnętrznych obserwatorów, – trwałość – trwają dłużej niż zwykłe 
kompetencje, – wyższość (przewaga) – są lepsze niż podobne kompetencje posiadane przez konku-
rentów, M. Javidan, Core Competence: What does it Mean in Practice?, „Long Range Planning”, 
Vol. 31, February 1998.

12  K. Obłoj, Strategia firmy a outsourcing. Rola outsourcingu w strategii firmy, „Gazeta Praw-
na” Warszawa 21.09.2006.

13  Por. M.E. Porter, Competitive Advantage, The Free Press, New York, 1985, s. 87.
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Wyniki badania własnego autorki wskazują, że przedsiębiorstwa w porów-
nywalnym stopniu stosują zarówno outsourcing funkcji podstawowych (dzia-
łalność przedprodukcyjna, działalność produkcyjna i sprzedaż), jak i funkcji 
pomocniczych (jak polityka kadrowa, marketingowa, technologiczna, itd.). Do 
tej pory outsourcing traktowany był raczej jako metoda zarządzania działalno-
ścią pomocniczą. Ewolucja, jaką przeszła definicja outsourcingu oraz korzyści 
jakie zapewnia, zmniejszyły wszelkie obawy przed zastosowaniem tej metody  
w core-business (funkcje podstawowe, nie będące kluczowymi). Częstsze stoso-
wanie jej w zakresie działalności podstawowej, można wytłumaczyć mniejszym 
strachem przed ponoszeniem ryzyka współpracy oraz ochotą na większe angażo-
wania sił w ten projekt. Rynek usług outsourcingowych jest bardziej rozwinięty 
i coraz lepiej kształtuje się w zakresie funkcji podstawowych, a oferowane usłu-
gi są na coraz wyższym poziomie14. 

strategia rozwoju małego przedsiębiorstwa

Podręcznikowym modelem rozwoju przedsiębiorstwa jest trzyetapowy 
model A.Chandlera15, który zakłada: etap 1– koncentrację na jednym biznesie 
oraz rynku krajowym; etap 2 – integrację pionową lub/i ekspansję zagranicz-
ną; etap 3 – dywersyfikację pokrewną. Jednak został on stworzony w innych 
warunkach otoczenia niż obecne. Przedsiębiorstwa działają w otoczeniu glo-
balnym, korzystają z nowych technologii informacyjnych, które tworzą go-
spodarkę cyfrową. Przyśpieszają internacjonalizację, stwarzają nowe warun-
ki kooperacji przedsiębiorstw, choćby w ramach dostaw podzespołów, części 
i usług, czyli outsourcingu.

14  M. Kłos, Outsouricng w polskich przedsiębiorstwach, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, 
s. 153. Podział funkcji przedsiębiorstwa na podstawie G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza stra-
tegiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002, s. 158. 

15  Z. Pierścionek, op.cit., s. 291, za: A.D. Chandler, Strategy and Structure, The MIT Press, 
Cambridge 1962, s. 14–16.
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Rys. 2. Zmodyfikowały model rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło: Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003, 

s. 293.

Zmodyfikowany model rozwoju małego przedsiębiorstwa uwzględnia suk-
ces rynkowy tego przedsiębiorstwa, który skłania do ekspansji. Wówczas powsta-
je problem wyboru odpowiedniej strategii rozwoju. Charakterystyczną cechą 
rozwoju małego przedsiębiorstwa w początkowym etapie rozwoju jest utrzyma-
nie wąskiej specjalizacji, integracja pionowa oraz ekspansja rynkowa: rynki lo-
kalne, rynek regionalny, rynek krajowy oraz rynki zagraniczne. Następnie ma 
miejsce rozszerzenie zakresu działalności, a więc zmniejszenie stopnia specjali-
zacji i ekspansja na rynki zagraniczne. Etap kolejny to redukcja stopnia powiązań 
pionowych i zastosowanie outsourcingu16. 

Wśród małych firm można wyróżnić firmy o znacznym potencjale, dążą-
ce do rozwoju, oraz takie, których dochody wystarczają jedynie na przeżycie. 
W małych przedsiębiorstwach, zarówno o wyborze strategii wzrostu, konkuren-
cji jak i strategii funkcjonalnych decyduje zarząd, który zazwyczaj jest jednooso-
bowy17. Heterogeniczność tego sektora oznacza, że dla poszczególnych rodzajów 

16  Ibidem, s. 293–294.
17  Ibidem, s. 30–332.
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tych firm właściwe są różne strategie18. Ponieważ większość małych firm kon-
centruje się na swojej bieżącej, szczególnie istotne jest rozważenie zastosowania 
outsourcingu.

korzyści z outsourcingu dla małego przedsiębiorstwa

W sektorze małych przedsiębiorstw istotną zaletą outsourcingu jest koncen-
tracja na sprawach strategicznych dla firmy. Wydzielenie funkcji nieprzynoszą-
cych realnego zysku pozwala pozbyć się kłopotów związanych z jej funkcjono-
waniem. Jest to ważne zwłaszcza dla firm mających problem z brakiem płynności 
finansowej, wynikającej z przedłużania okresów płatności. Outsourcing pozwala 
przekazać na dostawcę ryzyko związane z jego realizacją19, co umożliwia ka-
drze kierowniczej skoncentrowanie się na zarządzaniu tymi działami firmy, 
które przynoszą realny zysk, co w sposób bezpośredni przekłada się na popra-
wę efektów finansowych firmy. Korzyści związane z outsourcingiem dla ma-
łych firm są porównywalne z tymi, jakie osiąga duże przedsiębiorstwo, jednak 
są one zazwyczaj osiągane szybciej i przy mniejszych nakładach finansowych, 
organizacyjnych, czasowych. Łatwiej również ocenić wpływ outsourcingu na 
kondycję firmy. Do najważniejszych zalet stosowania outsourcingu w tym sek-
torze zalicza się: 
• zwiększenie wydajności – firmy, które „robią wszystko na własny rachunek”, 

ponoszą większe wydatki na rozwój, marketing i dystrybucję, które powięk-
szają cenę oferowanego produktu (przechodzą na klienta),

• redukcja kosztów pracy – zatrudnianie i szkolenie personelu na działania krót-
koterminowe lub peryferyjne może okazać się drogie, a pracownicy tymczaso-
wi nie zawsze spełniają oczekiwania. Outsourcing pozwala w sposób elastycz-
ny wykorzystać zasoby ludzkie tam, gdzie są one najbardziej potrzebne,

• szybkie rozpoczęcie realizacji projektów – dobry dostawca outsourcingu po-
siada zasoby umożliwiające szybkie rozpoczęcie realizacji projektu. W przy-
padku konieczności poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych związanych 
z realizacją danego projektu, proces ten pozostawiony wewnątrz firmy może 
okazać się niemożliwy do zrealizowania,

18  I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konku-
rencji europejskiej, Difin, Warszawa, 2004, s. 85.

19  Każda inwestycja w biznesie niesie ze sobą pewne ryzyko. Rynki, konkurencja, regulacje 
rządowe, warunki finansowe oraz technologie zmieniają się bardzo szybko. Dostawcy outsourcin-
gu przejmują na siebie zarządzanie tym ryzykiem.



195Outsourcing jako strategia tworzenia i rozwoju małych przedsiębiorstw

• koncentracja na kluczowej działalności – outsourcing może pomóc firmie  
w przesunięciu uwagi kierownictwa i zasobów z działań pomocniczych na 
działania strategiczne20.

podsumowanie

Zastosowanie outsourcingu uczyni małą firmę bardziej atrakcyjną dla in-
westorów, ponieważ zwiększy stopień zaangażowania kapitału w działania 
bezpośrednio związane z generowaniem dochodów. Przedsiębiorstwo, stosując 
outsourcing, odciąża się od procesów niekoniecznych oraz nieekonomicznych 
i przez to dąży do przeprojektowania się w jednostkę opartą na racjonalnej po-
lityce funkcjonowania, wspomaganą nowoczesnymi i efektywnymi technikami 
zarządzania. 

the outsourcinG as a strateGy oF creatinG  
and deVeLopment  smaLL enterprises

summary

The report presents a nature of outsourcing as a strategy of creating small enterprise 
in capital and contractual form. According to the current market rules, a speed of response 
to changes is a source of competitive advantage. It is indicated that each small enterprise 
can become medium or large. Thus it should follow by net cooperation strategy through 
outsourcing. This choice is connected with a concentration on core competences and  
a competitive advantage achievement in selected part of business. The main advantage, 
achieved through outsourcing is the increase of small enterprise effectiveness.

Translated by Monika Kłos

20  M. Kłos, Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, 
s. 170. 
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Rolnictwo (kultura rolna) stanowi bardzo ważną część polityki Unii Euro-
pejskiej. W ramach „europejskiego modelu rolnictwa” określa się nie tylko funk-
cjonowanie rynków rolnych, ale dużą wagę przypisuje się do regulowania rozwoju 
i sytuacji ekonomicznej całych regionów wiejskich. Rolnictwo jest podstawowym 
łącznikiem między społeczeństwem a środowiskiem naturalnym, a rolnicy mają 
do spełnienia „misję” strażników zasobów naturalnych obszarów wiejskich. Pod-
stawową cechą europejskiego modelu rolnictwa jest jego wielofunkcyjność, czyli 
zdolność do „dostarczania konsumentom, lokalnym gospodarkom i przemysłowi 
europejskiemu pewnych i stabilnych zasobów zdrowych i wysokiej jakości pro-
duktów żywnościowych i nieżywnościowych, oraz innych usług”1. Wielofunk-
cyjność europejskiego rolnictwa widoczna jest w każdym regionie Unii Euro-
pejskiej, a przejawia się połączeniem funkcji produkcyjnej z szybkim rozwojem 
i wzrostem liczby różnego rodzaju usług świadczonych społeczeństwu. Odbywa 
się to poprzez dywersyfikację prowadzonych działalności i źródeł dochodów 
w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowań. Ważnym elementem prowadzo-
nych działań jest promowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, rozwój lokal-
nej turystyki, utrzymanie niewielkich (mikro)przedsiębiorstw oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy2. Wynika z tego, że przed przedsiębiorstwami rolniczymi 
postawiono kilka nowych celów i zadań, które bardzo często nie występują poza 

1  Memorandum COPA i COGECA. W sprawie dalszego rozwoju Europejskiego Modelu Rol-
nictwa, Bruksela 2006 s. 2.

2  Op.cit., s. 3.
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Unią Europejską i przez to stają się charakterystyczne tylko i wyłącznie dla eu-
ropejskiego modelu rolnictwa. Funkcje te związane są z pogarszaniem się stanu 
środowiska naturalnego, pojawieniem się nowych potrzeb ludności miast, czyli 
potencjalnych nabywców usług wytwarzanych w sektorze rolnictwa, przy jed-
noczesnym traceniu znaczenia regionów wiejskich jako producentów żywności. 
Równolegle z tymi zmianami obserwuje się zmianę kierunku adresowanej po-
mocy do rolnictwa z dotowania produkcji do promowania działań związanych 
z ochroną środowiska i wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Rady UE nr 1782/20033 go-
spodarstwem rolniczym jest wyodrębniona jednostka pod względem technicznym 
i ekonomicznym, posiadająca wyodrębnione zarządzanie i która wytwarza pro-
dukty rolnicze lub utrzymuje, zgodnie ze wskazaniami dobrej praktyki rolniczej, 
ziemię wyłączoną z produkcji4. Stosowanie tak ogólnej definicji gospodarstwa 
ma bardzo poważne konsekwencje. Brak precyzyjnego, dokładnego i trafnego 
zapisu powoduje, że każdy kraj członkowski sam definiuje gospodarstwo w dzia-
łalności rolniczej. Powoduje to znaczne różnice w strukturze sektora rolniczego 
w poszczególnych krajach, wpływa na podział środków płynących z funduszy 
strukturalnych oraz powoduje różnice w statystkach gospodarstw rolnych. 

Formy prowadzenia działalności rolniczej mogą być różne. Od drobnych 
gospodarstw produkujących w większości na samozaopatrzenie i spełniających 
rolę pomocniczą, poprzez gospodarstwa samodzielne stanowiące główne źródło 
dochodu rodziny rolniczej, do dużych wielkoobszarowych gospodarstw z wyod-
rębnioną osobowością prawną i najemną siłą roboczą. Gospodarstwa rodzinne 
najczęściej posiadają ułomną osobowość prawną bowiem to rolnik jako osoba 
fizyczna ma osobowość prawną5. Również wyodrębnienie ekonomiczne nie jest 
pełne, bowiem to rolnik jako osoba fizyczna odpowiada całym swoim prywat-
nym majątkiem za zobowiązania prowadzonego gospodarstwa i jednocześnie 
decyduje o rozdysponowaniu majątku gospodarstwa. Zdarza się również, że to 
rodzina „dokłada” prywatne pieniądze do gospodarstwa rolniczego i to zarówno 
w momencie inwestowania, jak i pokrywania bieżących wydatków. Zasadne jest 
więc w przypadku gospodarstw rodzinnych rozpatrywać łącznie sytuację gospo-
darstwa rolniczego (zakładu produkcyjnego) i gospodarstwa domowego (rolnika 

3  Rozporządzenie Rady UE nr 1782/2003, OJ L 270, 21.10.2003, p. 1.
4  L. Goraj, Udział płatności w tworzeniu gospodarstw rolnych Unii Europejskiej, IERiGŻ – 

PIB, Warszawa 2006 s. 28.
5  Tworząc w ten sposób przedsiębiorstwo osoby fizycznej.
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wraz z rodziną), tworzących w ten sposób gospodarstwo wiejskie, które oprócz 
zadań produkcyjnych realizuje wiele funkcji pozaprodukcyjnych na terenach 
wiejskich.6 W rolnictwie mikroprzedsiębiorstwa koncentrują się na rozliczeniach 
podatkowych i ewidencja księgowa prowadzona jest w oparciu o metodę kaso-
wą.7 Podstawą opodatkowania powinny być kategorie ustalane na podstawie ewi-
dencji kasowej.

Celem artykułu jest omówienie problemów definiowania i funkcjonowania 
gospodarstw wiejskich jako mikroprzedsiębiorstw w wybranych krajach Unii 
Europejskiej. 

cechy specyficzne gospodarstw wiejskich (mikroprzesiębiorstw rolniczych)

Niewątpliwie działalność rolnicza posiada swoją specyfikę zarówno w sfe-
rze produkcyjnej, jak i finansowej8. Do najważniejszych należą:
• inwestycyjny charakter ponoszonych nakładów, 
• zmienność warunków przyrodniczych i pogodowych, 
• biologiczny, oparty o żywe organizmy charakter produkcji,
• stosowanie do aktywów biologicznych wyceny według wartości godziwej.

Model rozwoju rolnictwa opierającego się na gospodarstwach rodzinnych 
dominuje w polityce Unii Europejskiej. Zwolennicy tego modelu zwracają uwa-
gę na9:
• odporność gospodarstw rodzinnych na wahania na rynku, gdyż łatwiej jest 

w nich ograniczyć konsumpcję, łatwiej jest również przetrwać bez pomocy 
z zewnątrz;

• produkcja jest bardziej elastyczna, zgodna z ochroną środowiska i łatwiej do-
stosować ją do potrzeb rynku;

• ta forma gospodarowania nie ma charakteru anonimowego. Członkowie an-
gażują się indywidualnie w produkcję, ponosząc większą odpowiedzialność, 
oraz wykazując większe inicjatywy ludzkie;

6  T. Kondraszuk, Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego – ujęcie 
metodyczne. Roczniki Naukowe SERIA Tom VIII  Zeszyt 1. Warszawa–Poznań 2006. s. 81.

7 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowj. Tom II. Fundacja Komitetu Mię-
dzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASCF), 2004. s. 886.

8  T. Kondraszuk, Specyficzne elementy analizy i oceny sytuacji finansowej w rolnictwie. Ze-
szyty Naukowe UW nr 552, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 20, Problemy Współczesnej 
Rachunkowości, Szczecin 2009, s. 243.

9  A. Lichorowicz, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy 
Zachodniej, wyd. Temida 2, Białystok 2000 s. 13.
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• utrzymanie i pielęgnacja tych gospodarstw przyczynia się do gromadzenia 
elementów narodowych w kraju;

• popieranie tego modelu i tych typów gospodarstw jest tańsze, mniej skompli-
kowane oraz mniej konfliktogenne.

Jednak definicja gospodarstwa rolniczego, będącego podstawą powyższego 
modelu odnosi się głównie do ogólnych zasad ideologicznych niż ścisłych norm 
prawnych. Prześledźmy obowiązujące definicje gospodarstw w wybranych 
krajach UE. 

definicja gospodarstwa rolniczego we Francji

Prawo francuskie jednoznacznie stwierdza, że „gospodarstwo rodzinne ze 
względu na swój obszar i wewnętrzną strukturę gruntów, zapewnić powinno 
pełne zatrudnienie dla obojga małżonków i ich dzieci. Działalność produkcyj-
na w takim gospodarstwie powinna być zorganizowana na zasadzie osobistego 
kierownictwa i ekonomicznej odpowiedzialności prowadzącego gospodarstwo 
oraz udziału pozostałych członków rodziny w działalności produkcyjnej go-
spodarstwa. Obszar takiego gospodarstwa musi się mieścić w przedziale od 
50 do 100 ha. Grunty dzierżawione są traktowane na równi z własnymi”10. 
Oprócz tego prawo francuskie przewiduje występowanie dwóch podtypów go-
spodarstwa rodzinnego11: 
a) gospodarstwo rodzinne prowadzone na własny rachunek i ekonomiczną odpo-

wiedzialność rolnika;
b) gospodarstwo rodzinne o charakterze zespołowym; w gospodarstwie takim 

miejsce prowadzącego gospodarstwo, który jednoosobowo podejmuje decy-
zje i ponosi odpowiedzialność za skutki swoich decyzji, zajmuje grupa wspól-
ników, członków rodziny (krewni i powinowaci do III i IV stopnia); gospo-
darstwa rodzinne o charakterze zespołowym, to np. spółka GAEC – rolnicza 
grupa wspólnego gospodarowania, EARL – spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością lub GFA – rolniczy zespół gruntowy o charakterze rolniczym12.

Aby móc nabyć i prowadzić gospodarstwo konieczne jest należenie do gru-
py zawodowej rolników. We Francji przedstawia się to następująco:

10  D. Stankiewicz, Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi w wybranych krajach Unii Euro-
pejskiej w aspekcie prac nad stosownymi zmianami w ustawodawstwie polskim, Kancelaria Sej-
mu Biuro Studiów i Ekspertyz 2002, s. 5.

11  A. Lichorowicz, op.cit., s. 43.
12  D. Stankiewicz, op.cit., s. 6. 
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–  posiadanie średniego lub wyższego wykształcenia rolniczego,
–  5 lat pracy na roli w okresie ostatnich 15 lat,
–  ukończeniu innej wyższej uczelni i 3 lata pracy w gospodarstwie rolniczym,
–  dominujące źródło dochodów z gospodarstwa, niezbędny jest dowód z urzędu 

podatkowego o dochodach pozarolniczych,
–  spełnienie wymogów progów dotyczących produkcji np. do 300 tys. kur niosek 

do 36 tys. kaczek do tuczenia13.

definicja gospodarstwa rolniczego w danii

W przepisach duńskich, nie zdefiniowano ogólnej definicji gospodarstwa 
rolniczego. Zdefiniowano natomiast przepisy dotyczące osoby prowadzącej takie 
gospodarstwo. Osoba chcąca prowadzić produkcję rolniczą na terytorium Danii 
musi spełnić szereg wymagań. Przepisy duńskie wyróżniają tu dwa rodzaje go-
spodarstw: gospodarstwa o powierzchni do 30 ha i gospodarstwa o powierzchni 
większej niż 30 hektarów. Aby stać się właścicielem takiego gospodarstwa należy 
spełnić następujące warunki:
–  należy mieć ukończone 18 lat,
–  należy posiadać obywatelstwo duńskie lub obywatelstwo kraju członkowskie-

go Unii Europejskiej lub EFTA,
–  nabywca musi w terminie do 6 miesięcy osiedlić się w Danii,
–  gospodarstwo musi być osobiście prowadzone przez rolnika, (siedziba rolnika 

musi znajdować się na terenie gospodarstwa),
–  rolnik musi posiadać odpowiednie kwalifikacje określone przez Ministra 

Rolnictwa.
Dla gospodarstw poniżej 30 hektarów, nazywanych rezydencjami, spełnio-

ne muszą być tylko 3 pierwsze warunki, z tym że gospodarstwo takie traktowa-
ne jest jako rezydencja służąca do wypoczynku. Zgodnie z duńskim prawem, 
letnie rezydencje nie powinny być miejscem stałego zamieszkania właściciela. 
Chodzi o zachowanie wypoczynkowego charakteru obszarów, na których są one 
najczęściej usytuowane. Przeniesienie się do letniej rezydencji na stałe wymaga 
zezwolenia Ministra Ochrony Środowiska, podobnie jak zgoda na wynajem ta-
kiej posesji. 

13  D. Stankiewicz, op.cit., s. 7. 
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definicja gospodarstwa rolniczego w niemczech

W przepisach niemieckich podobnie jak w duńskich, nie zdefiniowano uni-
wersalnej, odnoszącej się do wszystkich typów gospodarstw definicji. Z ogólnie 
podanych przepisów wynika jedynie, że indywidualne gospodarstwo rodzinne 
powinno być prowadzone siłami rolnika i jego rodziny oraz oprócz źródła utrzy-
mania powinno również dawać pełne zatrudnienie wszystkim jej członkom14. 
Jednakże ustawodawstwo niemieckie jako pierwsze wprowadziło pojęcie mocy 
i wielkości produkcyjnych15. Następnym etapem było dodanie uwagi o koniecz-
ności dawania przez gospodarstwo zatrudnienia, co najmniej dwóm osobom, oraz 
że dochód osiągany z gospodarstwa musi mieć określoną wartość. Najnowsze 
przepisy w niektórych landach wprowadziły wymóg zapewnienia podstaw egzy-
stencjalnych rodzinie rolnika i gospodarczej niezależności16.

definicja gospodarstwa rolniczego w polsce

W Polsce wyróżniamy kilka definicji gospodarstwa rolniczego. W zależno-
ści od charakteru praw i obowiązków, których podmiotem ma być gospodarstwo, 
poszczególne definicje zawierają zróżnicowane indywidualne cechy. Definicja 
gospodarstwa rolnego w artykule 55 kodeksu cywilnego, przedstawia gospodar-
stwo jako grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, 
urządzeniami i inwentarzem, jeśli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną 
całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego. Za najważniejsze postanowienia tej definicji trzeba uznać to, że za ko-
nieczne uznaje jednie występowanie gruntów, bez określania ich powierzchni 
minimalnej, ponadto zwrócić uwagę należy na stosunek własnościowy, który na 
równi traktuje grunty własne jak i obce (dzierżawione). Oprócz ziemi rolniczej 
w skład jednostki wchodzą grunty leśne, budynki lub ich część, urządzenia oraz 
inwentarz. 

Gospodarstwa obciążone są podatkiem rolnym zależnym od powierzchni 
posiadanej ziemi, jak i jej klasy bonitacji (jakości). Podatek rolny jest odpowied-
nikiem podatku dochodowego w działalności pozarolniczej. Podatek rolny został 
wprowadzony ustawą z 15 listopada 1984 r. W ustawie tej operuje się pojęciem 

14  A. Lichorowicz, op.cit., s. 132.
15  A. Lichorowicz, op.cit., s. 187.
16  A. Lichorowicz, op.cit., s. 188.
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gospodarstwa rolniczego ograniczonym do wskazanego przez ustawodawcę ob-
szaru gruntów17. Ustawa ta była kilkakrotnie zmieniana. Do 1 stycznia 1992 roku 
obejmowała działy specjalne produkcji rolniczej. W roku 1992 wprowadzono 
nowe ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku do-
chodowym od osób prawnych, które objęły swoim zakresem wspomniane działy 
specjalne produkcji rolniczej18. Ustawa ta w późniejszym okresie była kilkakrot-
nie zmieniana oraz nowelizowana, ale jej podstawowa część, określająca pod-
stawę opodatkowania jako powierzchnię gruntów rolnych nie uległa zmianie. 
Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym 
podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki 
rolne lub jako grunty zadrzewione oraz zakrzewione na użytkach rolnych, wyłą-
czając grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działal-
ność rolnicza19. Artykuł 2 ustawy, zawiera definicję gospodarstw rolnych, które 
mogą być podstawą opodatkowania podatkiem rolnym. Zgodnie z jego treścią, 
za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji 
gruntów i budynków, jak użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni większej od 
1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, będących własnością lub znajdujących się w posia-
daniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej, w tym 
spółki nie posiadającej osobowości prawnej20. Definicja gospodarstwa rolnego 
określająca składniki tworzące to gospodarstwo za jedyny składnik gospodar-
stwa będący podstawą opodatkowania przyjmuje grunty. Tak wąskie pojęcie go-
spodarstwa rolnego wymuszone jest przedmiotem regulacji prawnej. Definicja 
jest wyraźnie funkcjonalna, jej kształt jest zdeterminowany przez cele ustawo-
dawcy, czyli ma za zadanie precyzyjnie i bezsprzecznie określić zasadniczą dla 
każdego podatku kwestie – podstawę opodatkowania21. 

Przyjęcie takich kryteriów powoduje, że w kraju mamy ponad 2 miliony 
gospodarstw. Jednak bardzo rzadko gospodarstwa jedno lub kilku hektarowe 
mogą racjonalnie gospodarować i przynosić dochód ich właścicielom. Liczba go-
spodarstw faktycznie prowadzących towarową działalność rolniczą szacowana 

17  R. Budzanowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań 1992, s. 77.
18  A. Stelmachowski, Prawo Rolne, Warszawa 2006, s. 445.
19  Zob. art. 1 ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
20  A. Stelmachowski, op.cit., s. 446.
21  R. Budzanowski, op.cit., s. 78.
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jest na około 600 tysięcy. Czy instrumenty polityki rolnej UE nie powinny być 
adresowane do tych właśnie gospodarstw? Jak oceniać sytuację dochodową rol-
nictwa, czy z punktu widzenia wszystkich gospodarstw? 

podsumowanie

Po zakończeniu II wojny światowej podstawowym celem rolników europej-
skich było wyprodukowanie odpowiedniej ilości produktów i surowców rolni-
czych, aby zaspokoić rosnące potrzeby żywnościowe ludności. W chwili obecnej 
nastąpiła zmiana nastawienia z ilości w kierunku jakości płodów rolnych, ochro-
ny środowiska naturalnego, zachowania bioróżnorodności i krajobrazu, przy za-
chowaniu dochodów rolników na odpowiednim poziomie. Działalność rolnicza 
powinna być traktowana jak inne przedsięwzięcia, a więc jako biznes. Rolnik 
natomiast pełni funkcję przedsiębiorcy, który jako główny cel swojej działalno-
ści przyjmuje pomnażanie posiadanego majątku netto. Z tego względu należy 
łącznie rozpatrywać możliwości dochodowe gospodarstwa produkcyjnego i go-
spodarstwa domowego. Powstaje pytanie, czy ta uwaga nie powinna dotyczyć 
wszystkich mikroprzedsiębiorstw zorganizowanych w formie przedsiębiorstw 
osób fizycznych? W przepisach o podatku VAT jest możliwość rozliczania przez 
mikroprzedsiębiorstwa w okresach kwartalnych metodą kasową. Jest to w szcze-
gólności adresowane do rolników, dla których metoda kasowa jest podstawą 
ewidencji i sporządzania sprawozdań finansowych, ale czy małe podmioty go-
spodarcze, w szczególności przedsiębiorstwa osób fizycznych nie powinny z tej 
metody rozliczenia VAT częściej korzystać. 

chosen probLems Form the deFinition and operations  
oF the aGricuLturaL Farms as a smaLL businesses  

in the european union

summary

 The primary characteristic of the European agriculture is its multi-functionality, 
that is the ability to combine the production with the quick growth of the various com-
munity services. The size of the agricultural production vary. From small farms, grow-
ing only for its own needs, through the family businesses, where the farms provide the 
main income, to the big industrial production for the large scale. All those factors create 
problems with the definition of agricultural farms in the European Union. Using only the 
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broad definition may cause problems. Without precise and specific description of this 
subject in the EU law, there is a space for the free interpretation and self regulation by the 
given member of the European Union. This fact creates large differences in agricultural 
sector of diverse associates, causes the problems to compare them statistically and influ-
ence the split of money resources for its growth.   

Translated by Tomasz Kondraszuk  
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wstęp

Idea tworzenia rynków papierów wartościowych alternatywnych w stosun-
ku do giełd narodowych, pojawiła się w Europie pod koniec lat 70. XX wieku. 
W latach 1977–20041 powstały 33 nowe rynki papierów wartościowych, zorgani-
zowane przez giełdy państw europejskich2. Większość z nich to efemerydy funk-
cjonujące kilkanaście miesięcy bądź najwyżej kilka lat. Bariery prawne i poli-
tyczne, niewystarczające wsparcie ze strony instytucji finansowych oraz niechęć 
giełd do tworzenia konkurencji i obniżania kosztów spowodowały porażkę tych 
inicjatyw. Wyjątek stanowi stworzony przez londyńską giełdę papierów warto-
ściowych The Alternative Investment Market (AIM) uruchomiony w 1995 roku. 
Powstał on dziewięć lat przed opracowaniem i zatwierdzeniem dyrektywy Mi-
FID, która uregulowała w prawodawstwie europejskim istnienie alternatywnych 
systemów obrotu3 oraz zniosła przymus rynku regulowanego – odstąpiono od 

∗  Publikacja powstała w ramach grantu promotorskiego nr N 113 243 036, termin realizacji 
2009–2011. 

1  Od powstania w 1977 roku pierwszego rynku alternatywnego Compartiment Spécial we 
Francji do roku 2004, czyli do momentu przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę Unii Eu-
ropejskiej dyrektywy 2004/39/EC w sprawie rynków instrumentów finansowych – Markets in 
Financial Instruments Directive (MiFID).

2  D. Kordela, Alternatywne rynki papierów wartościowych w Europie – geneza, systematyka 
i rozwój, w: red. W. Tarczyński, D. Zarzecki, Finanse 2009, Rynki finansowe i ubezpieczenia, Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 550, Ekonomiczne Problemy Usług nr 40, Szcze-
cin 2009, s. 369–371.

3  Dyrektywa MiFID wprowadziła uregulowania dotyczące alternatywnej w stosunku do re-
gulowanego rynku giełdowego platformy obrotu – wielostronnych platformach obrotu (MTF – 
Multilateral Trading Facility), jednak w Polsce przyjęto dla określenia MTF pojęcie alternatywny 
system obrotu (ASO).
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dychotomicznego podziału działalności na rynku kapitałowym na inwestycyjną 
i prowadzenie rynku regulowanego4. Rynek AIM został więc stworzony od pod-
staw przez giełdę londyńską w latach, gdy nie było w Unii Europejskiej odpo-
wiednich aktów prawnych sankcjonujących, a zarazem ułatwiających tworzenie 
rynku alternatywnego ani precedensowych rozwiązań, które można by było za-
stosować przy regulacji struktury i zasad obowiązujących na tym rynku. Insty-
tucjonalna i regulacyjna struktura rynku AIM stała się modelem naśladowanym 
przez alternatywne systemy obrotu, powstające pod koniec pierwszej dekady 
XXI wieku już na mocy dyrektywy MiFID.

W artykule zaprezentowano rozwiązania organizacyjne i regulacyjne ryn-
ku AIM, które znalazły zastosowanie w europejskich alternatywnych systemach 
obrotu. Ponadto analizie została poddana struktura podaży – profil emitentów 
obecnych na rynku.

Geneza the alternative investment market

Na fali tworzenia nowych, alternatywnych rynków w 1980 roku w Wielkiej 
Brytanii uruchomiono The Unlisted Securities Market. Brytyjski USM na tamte 
czasy był rewolucyjną zmianą dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie 
zasileń kapitałowych z rynku papierów wartościowych. Wówczas debiut na ryn-
ku głównym London Stock Exchange wymagał od przedsiębiorstwa kapitalizacji 
równej przynajmniej 500 tys. funtów, co najmniej trzyletniej historii oraz min. 
25% akcji w publicznym obrocie, natomiast USM nie stawiał żadnych wymogów 
dotyczących kapitalizacji, krótszej bo 2-letniej obecności firmy oraz 10% akcji 
w publicznym obrocie. Pomimo niewielkich wymogów The Unlisted Securities 
Market nie zdążył się rozwinąć, z powodu finansowego kryzysu wywołanego 
wzrastającymi stopami procentowymi oraz recesją w Wielkiej Brytanii nastąpiło 
załamanie tego rynku5. 

Utworzony w połowie lat 90. XX w. AIM zapełnił lukę na rynku kapitało-
wym istotną dla przedsiębiorstw, których wielkość kapitału wykluczała debiut na 

4  Co zostało usankcjonowane już przez wcześniejszą dyrektywę ISD (w sprawie usług inwe-
stycyjnych w zakresie papierów wartościowych 93/22/EWG) A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeń-
stwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, 
s. 28.

5 S. Rousseau, The Competitiveness of Canadian Stock Exchange: What Can We Learn From 
the Experience of the Alternative Investment Market, 2006, s. 93, za: J.M. Mendoza, Securities 
regulation in low-tier listing venues: The rise of The Alternative Investment Market, Javeriana 
University, 2007, s. 28.
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głównym rynku giełdowym, stał się odpowiedzią dla spółek na tańszy i mniej 
sformalizowany rynek. W przeciwieństwie do amerykańskiego Nasdaq, AIM nie 
był tworzony z myślą o przedsiębiorstwach nowych technologii, miał być skie-
rowany do przedsiębiorstw ze wszystkich branż. Model AIM bazuje na niższym 
standardzie notowań oraz niskich wymogach wobec spółek. Dzięki temu AIM 
miał szansę stać się najbardziej dynamicznym, najszybciej wzrastającym ryn-
kiem świata pod względem liczby debiutów6. 

warunki wejścia i proces emisyjny

Dla notowanych firm największymi zaletami tego rynku są obowiązujące 
kryteria i wymogi umożliwiające pozyskanie kapitału przedsiębiorstwom w po-
czątkowych etapach ich rozwoju, często o nikłym doświadczeniu i o niewielkich 
kapitałach własnych oraz obrotach. Ponadto, system i procedury rynku są stwo-
rzone adekwatnie do oczekiwań i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw. 
Główne różnice pomiędzy AIM a rynkiem głównym Londyńskiej Giełdy Papie-
rów Wartościowych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Różnice w warunkach dopuszczenia do obrotu na rynku głównym LSE i AIM

AIM Rynek Główny LSE
– Brak wymogu odnośnie do procentu 

upublicznionych akcji
– Nie jest określony minimalny czas dzia-

łania przedsiębiorstwa
– Dokumenty dopuszczające mogą być 

zatwierdzone tylko przez giełdę, wy-
móg zatwierdzenia przez UKLA (Uni-
ted Kingdom Listed Authority) tylko je-
śli dokument dopuszczający ma formę 
prospektu

– Brak określonego progu m.in. kapitali-
zacji

– Koniec współpracy z autoryzowanym 
doradcą

– Co najmniej 25% akcji musi znajdować 
się w publicznym obrocie

– Przedsiębiorstwo musi mieć co najmniej 
trzyletnią historię

– Wymagane jest zatwierdzenie dokumen-
tów dopuszczających przez UKLA

– Istnieje wymóg minimalnej  kapitalizacji

Źródło: Aufnahme in den AIM: Ein Expertenhandbuch. London Stockk Exchange, 2007 s. 8.

6  J.M. Mendoza, Securities regulation in low-tier listing venues: The rise of The Alternative 
Investment Market, Javeriana University, 2007, s. 8.
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London Stock Exchange z myślą o tych najmniejszych przedsiębiorstwach 
wprowadziła dla potencjalnych emitentów wymóg współpracy z tzw. Nomads, 
czyli Nominated Advisor, to oni decydują o tym, czy profil przedsiębiorstwa jest 
odpowiedni do wymogów i specyfiki rynku. Instytucja autoryzowanego doradcy 
pełni kluczową rolę w modelu alternatywnego rynku AIM. Autoryzowani dorad-
cy odpowiadają za przygotowanie przedsiębiorstwa do debiutu, za dostosowanie 
się do obowiązujących reguł, prowadzą doradztwo w zakresie wymogów i kosz-
tów. Nomads informuje też o obowiązkach spółek, regulacjach AIM, kosztach 
związanych z debiutem i późniejszym notowaniem. Również po debiucie są oni 
zobowiązani do pomocy i doradztwa w ramach umowy z emitentem. Instytu-
cja Nomads została zaadoptowana przez pozostałe alternatywne systemy obrotu 
w Europie np.:
• polski NewConnect – Autoryzowani Doradcy,
• austriacki Dritter Markt – Capital Market Coach,
• niemiecki Open Market – Listing Partner,
• włoski AIM Italia – Nominated Advisor,
• zorganizowany przez giełdę NYSE-Euronext rynek Alternext – Listing 

Sponsor.
Proces emisyjny zgodnie z celem powstania rynku jest dość prosty i szybki, 

sprowadza się głównie do zawarcia umowy z Nomadem i przygotowania doku-
mentu niezbędnego do debiutu. Wydaje się, że są to wymogi, których nie sposób 
nie spełnić. Jednak autoryzowani doradcy dbają i odpowiadają za to, by tylko rze-
telne i wiarygodne przedsiębiorstwa trafiały na AIM. W związku z powyższym 
konieczne jest przeprowadzenie due diligence, a także skompletowanie i analiza 
niezbędnych dokumentów. Dokument dopuszczający powinien zawierać infor-
macje o historii i obecnym stanie firmy, informacje o znaczących osobach w fir-
mie, o polityce firmy, o corporate governance, akcjach i polityce dywidend, opis 
czynników ryzyka. Odnośnie do finansów przedsiębiorstwa dokument dopusz-
czający przedstawia zaudytowane dane historyczne oraz opcjonalnie informację 
finansową pro forma. 

Przygotowanie prospektu emisyjnego wymagane jest tylko przy przepro-
wadzaniu oferty publicznej (wymóg ten został również przyjęty przez polski 
ASO NewConnect). Jednak dużo częściej przedsiębiorstwa wybierają ofertę 
prywatną, kierowaną do określonej liczby podmiotów, wystarczającym przy 
tej formie proponowania nabycia jest dokument dopuszczający. Proces dopusz-
czania kończy się zatwierdzeniem dokumentu dopuszczającego lub prospektu, 
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wystawieniem przez autoryzowanego doradcę certyfikatu dostosowania i  ure-
gulowaniem opłat.

koszty i dobre praktyki na aim

Do bezpośrednich kosztów związanych z przeprowadzeniem oferty na AIM 
należą7:
• wynagrodzenie brokera,
• wynagrodzenie za doradztwo,
• wynagrodzenie dla autoryzowanego doradcy,
• prowizja dla AIM,
• opłata rejestracyjna (wprowadzenie do obrotu)8.

Bezpośrednie koszty związane z obecnością przedsiębiorstwa na tym rynku 
to: 
• wynagrodzenie dla autoryzowanego doradcy,
• roczna opłata na rzecz AIM9,
• wynagrodzenie za prowadzenie księgowości.

Wymogi dotyczące Corporate Governance przez dwanaście lat dzia-
łalności rynku AIM nie były uregulowane przez London Stock Exchange. 
Przedsiębiorstwa notowane na AIM nie miały obowiązku dostosowania się do 
standardów obowiązujących na rynku głównym. Kwestia tworzenia regulacji 
pozostawała w gestii firm, które dobrowolnie mogły adaptować pewne zasa-
dy i stosować się do nich. Nie było też presji ze strony inwestorów, ponieważ 
główni inwestorzy tego rynku to wyspecjalizowane firmy, które na własną rękę 
– przed podjęciem decyzji o zakupie akcji przedsiębiorstwa – dokonywały po-
głębionych analiz i badań10. 

 Jednak w lutym 2007 roku London Stock Exchange zdecydowała się na wpro-
wadzenie pewnych zasad i obowiązków wobec notowanych na AIM firm, min11: 
• obowiązek prowadzenia strony internetowej zawierającej informacje dotyczą-

ce zarządzania i finansów, rodzaju prowadzonej działalności, strategii, dane 

7  J.M. Mendoza, op.cit., s. 49.
8  Zależna od kapitalizacji – od 6 tys. funtów dla przedsiębiorstw o kapitalizacji do 5 mln fun-

tów, do 68 tys. funtów dla przedsiębiorstw o kapitalizacii powyżej 250 mln funtów.
9  Według cennika na rok 2009 wynosi 4925 funtów – www.londonstockexchange.com AIM 

frees for companies and nominated advisors 2009. 
10  J.M. Mendoza, op.cit., s. 54.
11  AIM rules for companies, London Stock Exchange, 2007, s. 3–14.
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i krótką biografię kadry zarządzającej, regulaminy i statuty, informacje o ka-
pitale akcyjnym, wymagane raporty, dokument dopuszczający, informacje 
o autoryzowanym doradcy,

• wymóg niezwłocznego publikowania istotnych informacji dotyczących sytu-
acji finansowej i działalności przedsiębiorstwa, które mogą znacząco wpły-
wać na wycenę akcji,

• konieczność informowania o istotnych zmianach w akcjonariacie, zarządzie, 
ważnych organach przedsiębiorstwa, terminie przygotowania ksiąg rachunko-
wych, prognozach zysków, a także zmianach autoryzowanego doradcy, broke-
ra, o zmianie nazwy, adresu itp.,

• obowiązek przygotowania i publikowania półrocznego raportu (obejmującego 
bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych) oraz 
zaudytowanego raportu rocznego12.

struktura przedsiębiorstw notowanych na aim

AIM jako rynek musiał dojrzeć, nie od razu cieszył się popularnością przed-
siębiorców, po ośmiu latach działalności do 2003 roku zadebiutowało blisko 750 
przedsiębiorstw, dopiero następne lata przyniosły bardzo dynamiczny wzrost ka-
pitalizacji i liczby debiutantów: w 2005 było ok. 1250 firm, a w połowie 2007 
liczba wzrosła do 1656. Wzrasta nie tylko ogólna liczba przedsiębiorstw, ale 
i udział firm spoza Wielkiej Brytanii w ogólnej liczbie notowanych przedsię-
biorstw. W roku 2005 na AIM obecne były spółki z 17 krajów, a dwa lata póź-
niej w 2007 roku przedsiębiorstwa reprezentowały 28 państw, skok ten poka-
zuje dynamikę rozwoju i popularności rynku. Wśród firm notowanych na AIM 
są pochodzące z rynków wschodzących, np.: Indii, Chin czy Rosji, ale również 
z Włoch, Holandii, Cypru, Szwecji, Izraela, USA, a nawet z Afryki Południo-
wej13. Strukturę rynku uwzględniającą kraj pochodzenia notowanych przedsię-
biorstw zaprezentowano na rysunku 1.

12  Przedsiębiorstwa z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego według Międzynarodo-
wych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards), firm z innych części 
świata mają do wyboru standard: międzynarodowy, amerykański (US Generally Accepted Acco-
unting Principles), australijski (Australian International Financial Reporting Standards), kana-
dyjski (Canadian Generally Accepted Accounting Principles) bądź japoński (Japanese Generally 
Accepted Accounting Principles).

13  AIM rules for companies, London Stock Exchange, 2007, s.  9–10.
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Rys. 1. Struktura przedsiębiorstw notowanych na AIM (wg. kraju pochodzenia)
Źródło: www.londonstockexchange.com, stan na grudzień 2008.

Wśród notowanych przedsiębiorstw wysoki jest udział tych zarejestrowanych 
w tzw. rajach podatkowych, co jest dowodem liberalizacji gospodarki światowej, 
w wyniku której możliwe jest nie tylko prowadzenie działalność w najbardziej 
opłacalnym pod względem podatkowym państwie, ale i pozyskiwanie kapita-
łu na tą działalność poprzez platformę charakteryzującą się relatywnie niskimi 
kosztami. Na pozytywną ocenę rynku wpływa również liczba przedsiębiorstw 
z USA, które mimo wielu różnorodnych platform obrotu funkcjonujących w ich 
własnym kraju, decydują się AIM.

Dynamikę rynku odzwierciedlają również inne kryteria służące do 
jego oceny tj.: kapitalizacja, która wzrosła z 399,85 mln euro w roku 1995 do 
85 834,86 mln euro na koniec 2006 roku, rosło też zainteresowanie inwestorów, 
liczba transakcji na koniec 1995 roku wynosiła 29 009, a jedenaście lat później 
już 3 525 356. Wartość rynkowa notowanych spółek jest zróżnicowana, jednak 
dominują przedsiębiorstwa o niskiej (jak na warunki europejskie, ale nie pol-
skie) kapitalizacji. Według danych z końca 2008 roku 195 firm miało wartość 
przewyższającą 50 mln funtów (233 mln zł), kapitalizacja 181 przedsiębiorstw 
oscylowała w przedziale 25–50 mln funtów (116,5–233 mln zł), natomiast war-
tość 1136 spółek znajdowała się poniżej 25 mln funtów (116,5 mln zł)14. Bardziej 
szczegółowy podział dotyczący wartości rynkowej notowanych na AIM firm 
przedstawiono na rys. 2.

14  www.londonstockexchange.com, raport grudzień 2008, przeliczenia funtów na złote dokona-
no na podstanie średniego kursu NBP z dnia 23.01.2009 r. – 4,66. 



214 Dominika Kordela

Rys. 2.  Struktura przedsiębiorstw notowanych AIM według wartości rynkowej  
(w mln funtów)

Źródło: www.londonstockexchange.com, stan na grudzień 2008.

Najwięcej jest przedsiębiorstw o kapitalizacji wahającej się między 
10 a 25 mln funtów (329) oraz najmniejszych spółek z wartością rynkową nie-
przekraczającą 2 mln funtów (294). Na AIM przeważają firmy o wartości rynko-
wej do 10 mln funtów, stanowią one 53,37% wszystkich notowanych firm.

Przedsiębiorstwa notowane na AIM nie są firmami w fazie start-up, ale 
większość z nich nie osiągnęła poziomu etapu ekspansji, zatem poziom ryzyka 
inwestowania w nie jest dość duży. Z powyższej przyczyny zainteresowani ryn-
kiem są głównie inwestorzy instytucjonalni, głównie podmioty specjalizujące się 
w inwestowaniu na AIM oraz bogaci i doświadczeni inwestorzy indywidualni. 

podsumowanie

AIM jest jednym z najpopularniejszych i największych rynków alternatyw-
nych na świecie, od jego uruchomienia w 1995 zadebiutowało na nim ponad 2800 
przedsiębiorstw, pozyskując kapitał w wysokości ponad 70 mld euro15.

Model rynku AIM był powielany na świecie ze względu na swoją przewagę 
konkurencyjną. Rozwiązania zastosowane na AIM, podobnie jak te obowiązują-
ce na amerykańskim Nasdaq, stały się nie tylko punktem wyjścia, ale wzorem dla 
nowo tworzonych rynków alternatywnych. Nowo powstające na mocy unijnej dy-
rektywy MiFID alternatywne systemy obrotu budują swoją strukturę i regulacje 
korzystając z rozwiązań AIM. W Europie do alternatywnych systemów obrotu 

15  Aufnahme in den AIM: Ein Expertenhandbuch. London Stockk Exchange, 2007 s. 5.
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opartych o model AIM należą m.in.: włoski MTF AIM Italia, Irish Enterprise 
Exchange, niemiecki Open Markt, skandynawski First North czy też polski New-
Connect. Również nowozelandzki rynek alternatywny utworzony w listopadzie 
2003 został wzorowany na modelu AIM16.

Inwestorzy, przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe podają The Alterna-
tive Investment Market jako przykład sukcesu taniego rynku dla małych przedsię-
biorstw. Od roku 2005 charakteryzuje się dynamicznym przyrostem notowanych 
spółek, czym zaskoczył nawet dojrzałe, globalne rynki jak NASDAQ i NYSE 
– należy jednak pamiętać, że przez pierwsze dziesięć lat swojej działalności AIM 
nie zachwycał tak bardzo. Niewątpliwie na sukces AIM miało wpływ miejsce 
jego lokalizacji – Londyn na przełomie XX i XXI wieku Londyn, od zawsze 
będący ważnym centrum finansowym, konkurującym z Nowym Jorkiem, stał 
się wiodącym rynkiem na świecie17. Jednak tak imponujący rozwój rynku jest do-
wodem na odpowiednie regulacje rynku, sprawną organizację, które zapewniają 
płynność i zadawalające stopy zwrotu.

aim – the european modeL oF muLtiLateraL tradinG FaciLity

summary

Alternative Investment Market had been established long before the EU Markets 
in Financial Instruments Directive regulated the form of multilateral trading facilies 
(MTF). The structure and regulation of this stock market has become a model for other 
European alternative stock markets. In this article author presents the history, rules and 
development of The Alternative Investment Market. The attention was paid as well on the 
profile of listed companies. 

Translated by Dominika Kordela

16  Tamże, s. 30.
17  The Financial Times 11 czerwca 2007 roku opublikował w artykule London Named Top Fi-

nancial Centre wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Mastercard w 50 finansowych mia-
stach świata. Do oceny zastosowano indeks mierzący sześć czynników (m.in.: przepływ finansów, 
wartość zaangażowanego biznesu, popularyzowanie wiedzy) stworzony przez naukowców z dzie-
dzin ekonomii, biznesu, finansów i urbanistyki. Wynika z nich, że Londyn przebił Nowy Jork, 
który znalazł się na drugim miejscu (na trzecim uplasowało się Tokio, a czwarte zajęło Chicago).
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determinanty międzynarodowej konkurencyjnoŚci 
małych przedsiębiorstw1

wstęp

Możliwości wzrostu małego przedsiębiorstwa, a także jego umiejętności 
konkurowania na rynkach zagranicznych uzależnione są od wewnętrznych zdol-
ności do zmian w podsystemach organizacji, względem przeobrażeń zachodzą-
cych w otoczeniu. Im wyższe są możliwości jednostki do zmian wewnętrznych, 
tym większe są szanse dostosowawcze do burzliwego otoczenia i wymogów ryn-
ku międzynarodowego. 

Zmniejszony dostęp do kapitału, zwłaszcza do szczególnych form finanso-
wania w początkowych fazach działalności, ograniczone możliwości wykorzysta-
nia efektów skali, częstość występowania przedsiębiorstw rodzinnych, specyfika 
zarządzania („jednoosobowy właściciel – menedżer”), konieczność dostosowania 
do dynamicznego otoczenia, powodują, iż małe przedsiębiorstwa mają nie tylko 
utrudnioną drogę umiędzynarodowienia działalności, ale stają przed barierami, 
których pokonanie może przyczynić się do wzrostu międzynarodowej pozycji 
konkurencyjnej. 

 Celem artykułu jest wskazanie na uwarunkowania konkurencyjności przed-
siębiorstw w aspekcie umiędzynarodowionej działalności. 

1  Artykuł w ramach grantu promotorskiego. Numer projektu N N113 2429 36 nt. Wpływ pro-
cesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Czas reali-
zacji: 2009–2010.
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uwarunkowania internacjonalizacji małych przedsiębiorstw

Typowym dla małych przedsiębiorstw jest zdominowanie procesu zarzą-
dzania przedsiębiorstwem przez właściciela, poprzez występowanie tzw. przed-
siębiorstw rodzinnych, w których właściciel jednoosobowo ponosi odpowie-
dzialność i ryzyko, kreuje postawy przedsiębiorcze. Przedsiębiorstwa te mają 
specyficzne cele działalności, gdzie zachowanie niezależności w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem dla wielu właścicieli stanowi cel nadrzędny w stosunku do 
rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa zaliczane do sektora MSP mają bar-
dzo ograniczony dostęp do źródeł finansowania, co w rezultacie stanowi czynnik 
hamujący ich rozwój i proces umiędzynarodowienia.

Wobec powyższego umiędzynarodowienie działalności warunkowane jest 
w szczególności: 

– zdolnością przedsiębiorstwa do internacjonalizacji i gotowością dostosowania 
się – polega to m.in. na ocenie zgodności celów internacjonalizacji z celami 
przedsiębiorstwa, ustaleniu koniecznych nakładów finansowych i określeniu 
źródeł ich pozyskania, wskazaniu obszarów działalności przedsiębiorstwa 
wymagających adaptacji do nowych warunków, ocenie możliwości dokonania 
tych zmian, sprawdzeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku 
macierzystym;

– identyfikacją potencjalnych konkurentów działających na rynku, na który 
przewidywane jest wejście przedsiębiorstwa;

– sytuacją finansową przedsiębiorstwa – sytuacja ta może wpłynąć w sposób 
decydujący na przebieg jego umiędzynarodowienia, podjęcie działalności na 
rynkach zagranicznych zwiększa potrzeby finansowe przedsiębiorstwa2;

– osobą właściciela/menedżera – cechy, umiejętności, wiedza, doświadczenie 
właściciela traktowane są jako zasoby wysoce istotne dla rozwoju małego 
przedsiębiorstwa, od których istnienia i sposobu wykorzystania zależy sposób 
prowadzenia i powodzenie działalności na rynku zagranicznym;

– dostosowaniem struktur organizacji, działań marketingowych, produkcji, za-
opatrzenia, zarządzania do nowych, ponadnarodowych warunków;

– branżą w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo;

2  A. Bielawska, Finanse zagraniczne. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 23.
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– dostępnością zasobów – nie wielkość firmy, czy rozmiary zasobów, ale rodzaj 
dostępnych zasobów determinują sposoby rywalizacji i działania konkuren-
cyjne MSP w procesie umiędzynarodowienia.

Szanse powodzenia procesu umiędzynarodowienia małego przedsiębiorstwa 
są tym większe im mniejszy „dystans psychiczny” między krajem macierzystym 
a krajem zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa.

międzynarodowa konkurencyjność małych przedsiębiorstw i jej determinanty

Analizując międzynarodową konkurencyjność małego przedsiębiorstwa 
jako punkt odniesienia przyjąć można pozycję gospodarki narodowej (aspekt 
międzynarodowy) lub pozycję samego małego przedsiębiorstwa (aspekt podmio-
tu gospodarczego).

Pojęcie międzynarodowej konkurencyjności najczęściej odnoszone jest do 
poziomu całej gospodarki narodowej w konfrontacji z gospodarką innych kra-
jów, jednak definiowanie międzynarodowej konkurencyjności przybierać może 
dwa zasadnicze kierunki3. Pierwszy z nich posiada bezpośrednie odniesienie 
do miejsca danego kraju w gospodarce światowej i wyników osiąganych 
w handlu zagranicznym, wówczas konkurencyjność oznacza zdolność do 
utrzymania, nawet powiększania udziałów rynkowych. Biorąc pod uwagę 
drugi kierunek definicji międzynarodowej konkurencyjności, określić można, 
iż konkurencyjność ta odnosi się do zdolności kraju do wytwarzania dóbr i usług, 
które w warunkach wolnego i rzetelnego handlu są akceptowane na rynku świa-
towym, przy jednoczesnym utrzymywaniu i wzroście dochodów realnych ludno-
ści w długim okresie4.

Państwa, które zapewniają swoim społeczeństwom wzrost realnych docho-
dów, jak i przedsiębiorstwa, które swoim właścicielom umożliwiają wzrost ich 
wartości to podmioty konkurencyjne. Nie tylko gospodarka jako całość, ale rów-
nież przedsiębiorstwo, nawet przedsiębiorstwo mikro i małe, które jest w stanie 
wytwarzać większe bogactwo niż konkurenci na rynkach światowych, wykazuje 
się międzynarodową konkurencyjnością.

3  B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, 
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2004, s. 13.

4  M. Lubiński (i in.), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski – uwarunkowania 
i perspektywy, IRiSS, Warszawa 1995, s. 8.
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Międzynarodowa konkurencyjność jest cechą, jaką należy niewątpliwie 
przypisywać podmiotom mikroekonomicznym, czyli przede wszystkim przed-
siębiorstwom. Ponieważ jednak międzynarodowa konkurencyjność przypisy-
wana jest również gospodarce jako całości, należy uwzględnić wzajemne re-
lacje pomiędzy konkurencyjnością poszczególnych małych firm i gospodarką 
narodową.

Określić należy, iż konkurencyjność gospodarki narodowej zbudowana jest 
i opiera się na konkurencyjności przedsiębiorstw, przede wszystkim przedsię-
biorstw małych.

Analizując międzynarodową zdolność do konkurowania sektora małych 
przedsiębiorstw, należy uwzględnić czynniki, które różnie kształtują się na róż-
nych poziomach gospodarki. Kompleksowe uwzględnienie czynników kształ-
towania się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej oraz wzajemnych ich 
zależności zostało ujęte w tzw. koncepcji konkurencyjności systemowej. We-
dług wskazanej koncepcji istnieją silne zależności między czterema poziomami 
determinant konkurencyjności małych przedsiębiorstw. Wskazane poziomy to: 
poziom meta, makro, mezo i mikro5.

Na poziomie meta najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na między-
narodową konkurencyjność małego przedsiębiorstwa są:
– konsensus społeczny co do zasad gospodarki rynkowej i otwarcia na świat,
– podstawowa struktura systemu prawnego, politycznego, ekonomicznego 

i społecznego, będąca na poziomie pozwalającym na koncentrację aktywności 
uczestników rynku, uruchamiającym komunikację społeczną, wzmacniającym 
narodowe przewagi innowacyjne, konkurencyjne, rozwojowe i wzrostowe,

– chęć i umiejętność wdrożenia strategii rozwoju (zwłaszcza średnio- i długo-
okresowej) ukierunkowanej na technikę i konkurencyjność, przy wysokim 
stopniu zorganizowania, współpracy i strategii ze strony narodowych grup 
uczestników rynku.

Poziom makro tworzy ramy dla efektywnej konkurencji i uwzględnia nastę-
pujące determinanty konkurencyjności małej firmy:
– stabilne otoczenia makroekonomiczne,
– polityka konkurencyjności zapobiegająca powstawaniu monopoli,
– polityka kursowa i handlowa nieutrudniająca eksportu.

5  Koncepcja konkurencyjności systemowej oraz poszczególne poziomy czynników omówione 
zostały na podstawie: J. Meyer-Stamer, Konkurencyjność systemowa, „Gospodarka Narodowa” 
1996, nr 3, s. 1–5; B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw..., op.cit., s. 21–22.
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Poziom makro obejmuje zatem politykę: budżetową, monetarną, fiskalną, 
konkurencyjności, walutową i handlową. 

Przechodząc do poziomu mezo zauważyć można, iż dotyczy on przede 
wszystkim kształtowania otoczenia, w którym funkcjonuje małe przedsiębior-
stwo. Szczególnie istotnie miejsce zajmuje:
– polityka infrastrukturalna tworząca bazę materialną, transportową, telekomu-

nikacyjną,
– polityka sektorowa, edukacyjno-szkoleniowa, badawcza,
– polityka regionalna, importowa, eksportowa.

Na poziomie mikro najistotniejszego znaczenia nabierają determinanty 
w ramach:
– efektywnego zarządzania procesem technicznego i organizacyjnego uczenia 

się na szczeblu małej firmy,
– współdziałania pomiędzy małymi przedsiębiorstwami a ich dostawcami, fir-

mami usługowymi, instytucjami badawczymi, 
– optymalnego podziału pracy pomiędzy firmami.

Wykorzystanie systemowego podejścia do konkurencyjności pozwala za-
uważyć, że największą konkurencyjnością odznaczają się te kraje, które nie tylko 
stawiają na rywalizację pomiędzy firmami, ale aktywnie kształtują swoje prze-
wagi lokalizacyjne i konkurencyjne6. Mechanizmem, który umożliwia budowa-
nie przewagi, jest przede wszystkim aktywne uczenie w ramach zorganizowa-
nych grup podmiotów.

Dokonując analizy determinant kształtujących międzynarodową konku-
rencyjność małych przedsiębiorstw należy uwzględnić również ich wewnętrzne 
oraz zewnętrzne pochodzenie.

Wewnętrzne czynniki międzynarodowej konkurencyjności małych firm 
związane są z ich zdolnością do rozwinięcia swoich własnych przewag konku-
rencyjnych. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwość osiągnię-
cia przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo, poza swoistym odna-
lezieniem niszy rynkowej, jest dostęp do zasobów, jak również ich efektywne 
wykorzystanie. Zasoby, które mogą stanowić podstawę trwałej przewagi konku-
rencyjnej małego przedsiębiorstwa, powinny spełnić następujące warunki7: po-
winny być strategicznie wartościowe, charakteryzować się rzadkością posiadania 

6  B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw… op.cit., s. 23.
7  J. Barney, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management” 

1991, vol.17, No. 1, s. 99–120.
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przez obecnych i ewentualnych przyszłych konkurentów, trudne do skopiowania 
przez konkurentów, trudne do substytucji przez inne rodzaje zasobów.

Poza zasobami, godną uwagi determinantą konkurencyjności małej firmy, 
jest poziom jej kompetencji. Panuje powszechna opinia, iż każde przedsiębior-
stwo powinno koncentrować się na robieniu tego, co potrafi robić najlepiej. Zatem 
małe przedsiębiorstwo powinno skupić się na takich umiejętnościach, które są 
dla niego rdzenne i odróżniają je od konkurentów, a tym samym zapewnić mogą 
długotrwały rozwój i wzrost. Indywidualne kompetencje i umiejętności małej 
firmy winny być zatem nieustannie rozwijane, używane w różnych wariantach 
działalności firmy poprzez tworzenie np. zespołów interdyscyplinarnych.

Efektywny wzrost konkurencyjności małych przedsiębiorstw, zwłaszcza 
ich konkurencyjności międzynarodowej i zagranicznej ekspansji, nie odbywa się 
wyłącznie w oparciu o wewnętrzną przewagę konkurencyjną. Istotną rolę odgry-
wają tu zewnętrzne determinanty przewagi konkurencyjnej.

Przedsiębiorstwo tworzy i utrzymuje swoją przewagę konkurencyjną nie 
w gospodarce jako całości, lecz w tym segmencie czy sektorze, w którym funk-
cjonuje. Międzynarodowa przewaga konkurencyjna małego przedsiębiorstwa 
w ujęciu determinant zewnętrznych, tworzona jest w oparciu o cztery podsta-
wowe grupy czynników8:
1. Warunki czynników produkcji – pozycja zajmowana przez dany kraj pod 

względem takich czynników, jak: wykwalifikowana siła robocza, infrastruk-
tura sektora.

2. Warunki popytu – charakter krajowego popytu na produkty danego sektora.
3. Sektory pokrewne i wspomagające – obecność lub brak w danym kraju sekto-

rów zaopatrzeniowych i innych pokrewnych sektorów, konkurencyjnych skali 
międzynarodowej.

4. Strategia, struktura i rywalizacja firm – warunki w danym kraju wyznaczają-
ce sposób tworzenia małych firm i zarządzania nimi, a także charakter rywa-
lizacji krajowej.

Małe przedsiębiorstwa w większym stopniu niż firmy duże są uzależnione 
od swojego bliższego, lokalnego mi regionalnego otoczenia. Dlatego wskazane 

8  Wskazane grupy czynników mają swoje źródło w koncepcji M.E. Portera, który dokonał 
konstrukcji zespołu sił narodowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (tzw. Siły Portera). 
Na podstawie: M.E. Porter, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2001, s. 206.
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powyżej grupy czynników należałoby odnieść w większym stopniu nie do pozio-
mu kraju, ale do regionu, czy otoczenia lokalnego.

Nawiązując do powyższego zauważyć można, iż czynnikiem, który w isto-
cie niekorzystnie może wpłynąć na konkurencyjną pozycję małej firmy, może 
być niski poziom przedsiębiorczości, dążności do sukcesu, rozwoju i wzrostu, 
zwłaszcza w długim okresie, jak również fakt, iż w rywalizacji pomiędzy lo-
kalnymi konkurentami w większym stopniu niż w przypadku dużych przedsię-
biorstw, mogą być wykorzystywane instrumenty nierynkowe.

podsumowanie

Podjęcie wyzwań konkurencyjnych stawianych przez globalizację przed 
przedsiębiorstwami wymaga umiędzynarodowienia działalności przedsiębior-
stwa. Tylko niewielka część małych przedsiębiorstw jest w stanie utrzymać się 
stosując strategie pozostania na lokalnych, odgrodzonych od globalnej konkuren-
cji rynkach. Większość małych i średnich przedsiębiorstw musi podjąć proces 
umiędzynarodowienia. Internacjonalizacja działalności sprzyja bowiem lepsze-
mu, niż w przypadku przedsiębiorstw o charakterze wyłącznie lokalnym, wyko-
rzystaniu szans tworzonych przez globalizację i skuteczniejszemu przeciwdzia-
łaniu kreowanym przez nią zagrożeniom9.

Międzynarodowa pozycja konkurencyjna kraju powinna być traktowana 
jako wypadkowa konkurencyjnych pozycji wszystkich podmiotów gospodar-
czych funkcjonujących w ramach jego gospodarki. Należy zauważyć, iż umiejęt-
ność konkurowania analizowana od strony przyczynowej, odnosi się niezależnie 
do poszczególnych przedsiębiorstw, w tym mikro i małych, jak i całej gospodar-
ki. Międzynarodowa konkurencyjność małego przedsiębiorstwa uwarunkowana 
jest nie tylko czynnikami o charakterze mikroekonomicznym, ale i determinan-
tami na poziomie makro i mezo. 

Analiza wewnętrznych uwarunkowań konkurencyjności małego przedsię-
biorstwa wskazuje, że ograniczoność zasobów i kompetencji powoduje, iż poza 
mikroekonomicznymi czynnikami konkurencyjności i wzrostu, gdzie na moż-
liwość rozwoju małej firmy istotny wpływ ma osoba samego przedsiębiorcy, 
lokalizacja małej firmy oraz dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania, 

9  B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw..., op.cit., s. 65.
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znaczenia nabierają powiązania małej firmy z otoczeniem, które wspomaga jej 
możliwości międzynarodowego konkurowania i wzrostu. 

the determinants oF inerternationaL competitiVeness  
oF smaLL enterprises

summary

Small enterprises are working today in severe conditions – ceaseless transforma-
tions, changes in the market requirements. These unstable conditions forcing them to act 
in a way, which will take into consideration all conditioning of their optimal functioning, 
with the chance of sustained development and the stimulation of their competitiveness. 

The article presents the crucial factors, which determine the long term existence 
and functioning the small enterprises and their ability to compete.

Translated by Magdalena Kosowska



EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 50

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 585                                                                                             2010

RENATA LISOWSKA
Uniwersytet Łódzki

wpływ warunkÓw otoczenia na przyczyny upadku  
małych Firm FunkcjonujĄcych  

w reGionach zmarGinaLizowanych

wstęp

Proces marginalizacji regionów jest zjawiskiem negatywnie wpływającym 
na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Marginalizacja w przy-
padku regionu oznacza długotrwałe wyłączenie danego obszaru z generowania 
rozwoju i partycypacji w dochodach z rozwoju. Regiony te nie są w stanie je-
dynie w oparciu o własne, wewnętrzne siły dokonać procesu przekształceń go-
spodarki, gwarantujących zmianę struktury gospodarczej, wykreowanie nowych 
miejsc pracy i stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju. Koszty ponownego 
włączenia obszarów zmarginalizowanych do współtworzenia rozwoju gospodar-
czego są szczególnie wysokie i charakteryzują się wydłużonym okresem zwrotu. 
Ponowne wejście tych regionów na ścieżkę rozwoju może stać się przy pomocy 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który pełni istotną rolę w rozwoju re-
gionalnym, bowiem sektor ten spełnia ważne funkcje natury gospodarczej i spo-
łecznej m.in.: wykorzystują lokalne zasoby, eksportują swoje produkty, stwarza-
ją nowe miejsca pracy na rynku lokalnym, promują przedsiębiorcze postawy, są 
miejscem akumulacji kapitału i dyfuzji innowacji.

Celem niniejszego opracowania jest analiza warunków funkcjonowania ma-
łych i średnich firm na terenach zmarginalizowanych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem przyczyn upadku firm wynikających z lokalizacji w tych regionach. 



226 Renata Lisowska

uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania firm sektora msp

Na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw ma wpływ wiele 
czynników, które najczęściej dzieli się na zewnętrzne, wynikające z sytuacji 
w otoczeniu firmy, oraz wewnętrzne określające możliwości jakimi dysponuje 
przedsiębiorstwo np. w zakresie sprawności i skuteczności zarządzania, posia-
danych zasobów, poziomu innowacyjności. Do uwarunkowań zewnętrznych ma-
jących wpływ na działalność firm sektora MSP są elementy otoczenia dalszego 
– makrootoczenia (np. ogólne warunki ekonomiczne, demograficzne, prawne, 
społeczno-kulturowe i technologiczne) oraz otoczenia bliższego – mikrootocze-
nia (np. dostawcy, klienci, konkurencja, sojusznicy strategiczni, regulatorzy). 

Na uwarunkowania związane z otoczeniem dalszym sektora MSP zasadni-
czy wpływ ma polityka prowadzona przez państwo, która powinna tworzyć przy-
jazne środowisko dla tego sektora i łagodzić wszelkie bariery utrudniające jego 
rozwój. Ważne jest zatem łagodzenie obciążeń podatkowych i redukowanie kosz-
tów pracy oraz uporządkowanie uregulowań prawnych. Ciągłe zmiany w oto-
czeniu prawnopolitycznym powodują dodatkowe koszty i poczucie niepewności 
wśród przedsiębiorców1. Im system bardziej przejrzysty, tym większa skłonność 
do tworzenia przedsiębiorstw2 i działalności przedsiębiorczej. Ważnymi czynni-
kami zewnętrznymi w skali makro wpływającymi na funkcjonowanie firm sek-
tora MSP są uwarunkowania rynkowe oraz finansowe dla MSP, które w dużej 
mierze stanowią poważną grupę barier rozwoju. W zakresie finansowania dzia-
łalności szczególnie dużego znaczenia nabierają bariery związane z dostępnością 
do korzystania z funduszy wsparcia, do których najczęściej zalicza się: 
– niewystarczającą dostępność do funduszy strukturalnych,
– niewystarczającą wielkość budżetów wsparcia,
– nierówny dostęp do programów wsparcia dla przedsiębiorstw z różnych regionów,
– niewystarczającą informację o rodzaju i miejscu pomocy, brak własnych środ-

ków wymaganych w staraniach o pomoc finansową,
– bariery związane z ostatecznym rozliczeniem dotacji,
– bariery powodowane przez samych przedsiębiorców, związane ze sprawnym 

ubieganiem się o dotacje i ich rozliczenie3.

1  E. Latoszek, Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływa-
jący na konkurencyjność przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008, s. 47–48.

2  A. Sosnowska, S. Łobejko, Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, 
SGH, Warszawa 2008, s. 22.

3  R. Borowski, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju MSP w Polsce, Difin, 
Warszawa 2008, s. 200.
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Według badań przeprowadzonych wśród właścicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw przez portal internetowy dla przedsiębiorców Favore.pl na funk-
cjonowanie firm sektora MSP ma wpływ kryzys gospodarczy, który w opinii 
respondentów jest hamulcem rozwoju firm. 25% badanych właścicieli firm już 
odczuwało skutki kryzysu, a 40% liczyło się z jego konsekwencjami, a tylko 
23% ankietowanych uważało, ze kryzys nie będzie miał wpływu na ich firmę, 
pozostałe 12% nie miało wiedzy na ten temat. Według ankietowanych najwięk-
szym problemem dla przedsiębiorstw w Polsce są biurokracja i ograniczenia 
prawne, na kolejnych miejscach przedsiębiorcy wskazywali bariery finansowe, 
takie jak: brak środków pomocowych, trudności z dostępem do kredytów banko-
wych oraz bariery związane z niewystarczającą infrastrukturą, niesprawnością 
funkcjonowania otoczenia biznesu. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Polską Konfederację Pracodawców 
Prywatnych (PKPP) „Lewiatan”4 wskazują na bardzo podobny zakres czynników 
ograniczających rozwój firm. Do najbardziej znaczących barier należą: pozapła-
cowe koszty pracy (wskazywane przez 80% respondentów na pierwszym miej-
scu), bark przejrzystości i jednoznaczności podatków pośrednich (VAT) (ok. 72% 
wskazań na pierwszym miejscu), brak przejrzystości systemu podatku dochodo-
wego od działalności gospodarczej (ok. 71% wskazań na pierwszym miejscu), 
stawki podatku dochodowego od działalności gospodarczej (ok. 69% wskazań na 
pierwszym miejscu), nieelastyczne prawo pracy (63,5% wskazań na pierwszym 
miejscu), konkurencja ze strony szarej strefy (ok. 60% wskazań na pierwszym 
miejscu). W dalszej kolejności przedsiębiorcy wymieniali: brak możliwości sto-
sowania elastycznych form zatrudnienia, brak wykwalifikowanych pracowników, 
procedury administracyjne, konkurencja ze strony uprzywilejowanych przedsię-
biorstw, słabo rozwinięta infrastruktura, niestabilna sytuacja polityczna, a także 
trudności w dostępie do funduszy unijnych, szczególnie w kontekście bardzo du-
żych oczekiwań ze środków przewidzianych na lata 2007–20135.

Przedstawione powyżej grupy uwarunkowań ograniczających rozwój firm 
sektora MSP potwierdzają badania przeprowadzone przez Ministerstwo Gospo-

4  „Monitoring kondycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2008” został przygotowa-
ny przez ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i zrealizowany na 
zlecenie PKPP przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w okresie 25 sierpnia–30 wrze-
śnia 2008 r. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej losowej próbie 1100 aktywnych przedsię-
biorstw prywatnych, czyli firm będących własnością osób fizycznych lub spółek z większościo-
wym udziałem kapitału prywatnego. 

5  M. Starczewska-Krzysztoszek, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Pol-
sce, Infos nr 4 (28), Biuro Analiz Sejmowych (BAS) luty 2008 s. 2.  
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darki wśród 636 właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, bowiem najczę-
ściej wskazywaną barierą prowadzenia działalności gospodarczej jest wysokość 
podatków i opłat przewidzianych prawem oraz skomplikowane przepisy prawne, 
konkurencja innych małych i dużych przedsiębiorstw. W badaniu tym przedsię-
biorcy ocenili politykę gospodarczą rządu. Osoby słabiej wykształcone zdecydo-
wanie bardziej negatywnie oceniały politykę gospodarczą rządu – w grupie osób 
z wykształceniem podstawowym było 62% ocen negatywnych, 28% umiarkowa-
nych i 10% pozytywnych, zaś wśród osób z wyższym wykształceniem udziały 
wynosiły odpowiednio 29%, 55% i 16%6.

Resumując dotychczasowe rozważania do najczęściej wymienianych barier 
rozwoju firm sektora MSP zalicza się:
– bariery rynkowe – związane głównie ze zróżnicowaniem popytu, nadmierną 

konkurencją i trudnościami w pozyskiwaniu klientów7,
– bariery finansowe – związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności 

(niskie wewnętrzne zasoby kapitałowe, koszty pozyskania zewnętrznych źró-
deł finansowania, sposób zabezpieczenia zwrotu obcych kapitałów, procedury 
pozyskiwania zewnętrznych kapitałów, warunki ubiegania się o zamówienia 
publiczne, wydłużone terminy płatności8,

– bariery prawne związane ze skomplikowanymi i podlegającym ciągłym zmia-
nom przepisami prawnymi oraz trudnościami w egzekwowaniu prawa,

– bariery ekonomiczne wyrażające się m.in.: brakiem spójnej koncepcji polityki 
państwa wobec sektora MSP, wysokim udziałem kosztów pracy spowodowa-
nym wysokością składek na ubezpieczenie społeczne,

– bariery zarządzania, znajdują swój wyraz w nieznajomości zasad i w braku 
systemu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, trudnościach organizacyj-
nych związanych z tworzeniem przedsiębiorstw, trudnościach w skompleto-
waniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, problemach z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwem,

– bariery społeczne, wynikające z negatywnego image przedsiębiorcy, jego wi-
zerunku i roli w społeczeństwie9.

6  „Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2008 roku” 
Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz Warszawa, marzec 2009 r. (nr 1/2009).

7  R. Borowski, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju MSP w Polsce, Difin, 
Warszawa 2008, s. 201.

8  A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowani, C.H. Beck, 
Warszawa 2007, s. 12.

9 T. Łuczka, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: T. Łuczka, Małe 
i średnie przedsiębiorstwa – szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Politechnika Poznańska, 
Poznań 2007, s. 45.
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W regionach zmarginalizowanych dodatkowo występują bariery związane 
ze specyfiką tych regionów tzn. niski poziom rozwoju ekonomicznego, niskie 
dochody społeczeństwa przekładające się na niski popyt, zły stan infrastruktu-
ry (komunikacyjnej i edukacyjnej i in.), patologie społeczne, nasilone procesy 
migracji oraz brak skłonności do przedsiębiorczości społeczności lokalnych, co 
ogranicza w znacznym stopniu możliwość rozwoju istniejących i powstania no-
wych małych i średnich przedsiębiorstw.

Bariery rozwoju firm sektora MSP mają wiele przyczyn wynikających m.in. 
z polityki ekonomicznej państwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, 
która nie jest spójna i czytelna. Władze regionalne nie są świadome udziału MSP 
w tworzeniu podstawowych wielkości makroekonomicznych (np. udział w PKB, 
w liczbie zatrudnionych, nakładach inwestycyjnych, itp.) i rozwoju regionalnym. 
Pomoc publiczna dla sektora MSP jest ograniczona i maleje w wielu dziedzinach. 
Przedsiębiorcy skupieni są na rozwiązywaniu bieżących problemów co powo-
duje, że poświęcają mało uwagi nowoczesnym technikom zarządzania przedsię-
biorstwem, zakresowi pomocy publicznej oraz alternatywnym instrumentom fi-
nansowania. Dlatego zasadne wydaje się upowszechnianie form wsparcia sektora 
MSP z jednej strony, z drugiej zaś zmiana postaw właścicieli firm sektora MSP.

wpływ marginalizacji regionu na przyczyny upadku firm sektora msp

Miernikami pozwalającymi wykazać regiony bardziej lub mniej rozwinięte 
są różnorodne wskaźniki ilościowe (np. stopa bezrobocia, PKB na 1 mieszkańca, 
wskaźniki wykształcenia, dostęp do internetu, przeciętne dochody mieszkańców 
czy też wydatki na sferę B + R itp.), jak i jakościowe (np. wiedza, innowacyjność, 
jakość i sprawność administracji publicznej, zdolność instytucjonalną do zarzą-
dzania rozwojem itp. Pomiar poziomu rozwoju regionów jest problemem złożo-
nym ze względu na mierniki jakościowe oraz dostępność danych statystycznych 
porównywalnych dla analizowanych lat. 

W niniejszym opracowaniu dla określenia stopnia zróżnicowania poziomu roz-
woju społeczno-gospodarczego polskich regionów obliczono wskaźnik syntetyczny 
metodą Z. Helwiga10 na poziomie powiatów, obejmujący takie zmienne jak:

10 Szerzej na temat metody Z. Helwiga m.in. w opracowaniach: Z. Helwig, Zastosowanie me-
tody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz 
zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, z. 4, Warszawa 1968, E. No-
wak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 
1990;  A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
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–   stopa bezrobocia rejestrowanego w %,
– nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w mln zł na 1 mieszkańca,
– podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 

10 tyś. mieszkańców,
– wskaźnik obciążenia demograficznego – ludność w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym,
– wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w mln zł na 1 mieszkańca.

Analizowane dane pochodziły z GUS11 i dotyczyły roku 2007. Na podsta-
wie otrzymanych wyników zbudowano ranking powiatów i dokonano podziału 
powiatów na 4 grupy, reprezentujące poziom ich rozwoju społeczno-gospodar-
czego (por. tab. 1 i 2).

Tabela 1. Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów w 2007 roku – podział na klasy 
według wskaźnika syntetycznego – Grupa 1 i  2 powiaty wysoko i średnio rozwinięte 

Źródło: opracowanie własne.

11 Rocznik Statystyczny Województw 2008, GUS, Warszawa 2009 oraz Bank Danych Regio-
nalnych http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks.
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Tabela 2. Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów w 2007 roku – podział na klasy 
według wskaźnika syntetycznego – Grupa 3 i 4 powiaty słabo  

i bardzo słabo rozwinięte

Źródło: opracowanie własne.

Sporządzony ranking powiatów pozwala na wyodrębnienie grupy powia-
tów rozwiniętych (rozwój koncentruje się wokół największych miast i w zachod-
niej części kraju) oraz opóźnionych w rozwoju – zmarginalizowanych (ściana 
wschodnia). Najsłabiej rozwiniętymi powiatami wg. przygotowanego rankingu 
są powiaty: chełmiński, przysuski, suwalski, żuromiński, strzyżowski, a najle-
piej rozwinięte to miasta na prawach powiatu Warszawa i Tychy oraz powiaty 
wrocławski i bełchatowski. Zaprezentowany ranking powiatów ze względu na 
rozwój społeczno-gospodaraczy został oparty tylko na kryteriach ilościowych, 
co nie daje pełnego obrazu marginalizacji regionów. Uzupełnieniem tej klasy-
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fikacji powinna stać się analiza jakościowa odnosząca się do takich kryteriów 
m.in. jak: ocena jakości i sprawności administracji publicznej w zakresie tworze-
nia klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, ocena zdolności instytucjonalnej do 
zarządzania rozwojem regionalnym. 

W dalszej części opracowania zostaną przedstawione wyniki badań, które 
miały na celu zbadanie opinii przedsiębiorców na temat przyczyn i sympto-
mów upadku małych firm z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firm 
na terenach zmarginalizowanych12. Badania ankietowe zostały przeprowadzone 
w 314 małych firmach zlokalizowanych na terenie całego kraju, w tym 113 firmach 
zlokalizowanych na terenach zmarginalizowanych (klasyfikacji regionów doko-
nano w oparciu o klasyfikację powiatów zaprezentowaną powyżej). Przepro-
wadzone badania ankietowe zostały uzupełnione 50 wywiadami pogłębionymi 
z przedsiębiorcami oraz pracownikami instytucji otoczenia biznesu. Poniższa 
analiza odnosić się będzie do 113 firm zlokalizowanych w regionach zmargi-
nalizowancych. 

Jednym z obszarów badawczych była analiza otoczenia dalszego z punk-
tu widzenia przyczyn upadku małych firm (rys. 1). Respondenci wskazywali 
najczęściej złą koniunkturę gospodarczą, złe decyzje rządowe oraz wpływ glo-
balizacji i integracji z UE jako potencjalne przyczyny upadku firm na terenach 
zmarginalizowanych.

Rys. 1.  Przyczyny upadku małych firm funkcjonujących w regionach zmarginalizowa-
nych pochodzące z makrootoczenia

Źródło: opracowanie własne.

12  Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Symptomy upadku małej firmy. Kon-
sekwencje społeczno-gospodarcze. Polityka przeciwdziałania” nr projektu. 1 H02D 055 30, nr umo-
wy 0926/H03/2006/30, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Analiza otoczenia bliższego wykazała, że najważniejszą potencjalną przy-
czyną upadku małych firm zlokalizowanych w regionach zmarginalizowanych są 
złe kierunki pomocy publicznej, co potwierdza fakt, że pomoc publiczna państwa 
wynikająca z przyjętych planów, w ograniczonym zakresie uwzględnia potrzeby 
MSP. Pomoc zazwyczaj kierowana jest do dużych przedsiębiorstw, a firmy sekto-
ra MSP są pomijane przy podziale środków finansowych na inwestycje i rozwój, 
w tym przy przydziale środków unijnych. Na kolejnych miejscach respondenci 
wskazali jako potencjalne przyczyny upadku: zatory płatnicze w sektorze, wzrost 
konkurencji oraz zbyt wysokie koszty wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań 
(por. rys. 2).

Rys. 2.  Przyczyny upadku małych firm funkcjonujących w regionach zmarginalizowa-
nych pochodzące z mikrootoczenia

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując dotychczasowe rozważania należy podkreślić, że rozwój ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w regionach zmarginalizowanych jest szczegól-
nie ważny ze względu na konieczność stymulowania rozwoju w tych regionach, 
ale z drugiej strony trudny ze względu na dodatkowo występujące bariery zwią-
zane ze specyfiką tych regionów, co powoduje większe ryzyko upadku firmy. 
Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w tych regionach powinno odbywać 
się poprzez działania władz samorządowych, oparte na polityce zachęt finan-
sowych, instytucjonalnych, infrastrukturalnych i  promocyjno-organizacyjnych 
na rzecz podmiotów gospodarczych. Władze samorządowe dbając o rozwój po-
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winny zabiegać o nowe inwestycje, być otwarte na nowe inicjatywy gospodarcze 
zapewniające przyjazny klimat i profesjonalną obsługę dla inwestorów, ale także 
wspierające przedsiębiorców już funkcjonujących.

inFLuence oF the enVironment aL conditions  
on the reasons For the coLLapse oF smaLL  

enterprises FunctioninG in the marGinaLized reGions

summary

The SME sector encounters numerous obstacles that restrict its growth. In margin-ts growth. In margin-
alized regions additional obstacles connected with the regions̀  specific features can be 
found, i.e. the low level of economic development, low income of the inhabitants which is 
reflected in low demand, poor infrastructure (transport, educational, etc.), social patholo-
gies, increased migration processes and the lack of entrepreneurship in the local com-
munities. The obstacles resulting from the specific features of marginalized areas may 
influence the emergence of additional causes of SME`s economic failures in these areas.

The article presents both the description of the limitations to business activity en-
countered in marginalized regions which, in extreme situations, can lead to economic 
failures and the complexity of factors which contribute to marginalization of the region. 

Translated by Renata Lisowska
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marketinG determinants oF smaLL enterprises  
competitiVeness in beVeraGe sector 

introduction

The paper focuses on the issue of small enterprises competitiveness con-
ducting their activity in the beverage sector. The opportunities of small firms 
seem to be limited because of strong domination of big companies and advanced 
concentration processes, which characterize this sector. However, it should be 
emphasized that the sector is growing in the internal market, what makes a chan-
ce for development of small enterprises there. But the condition is to intensify 
marketing activities oriented on strengthening relations with customers and care 
about above-average quality of products. 

The purpose of this study is to present opportunities and expansion barriers of 
small enterprises in the beverage sector in Poland, taking into consideration the specifici-
ty of assortment and general conditions of development for the SMEs sector in Poland.

small enterprises in the beverage sector in poland – current situation

The beverage sector in Poland plays an important role in the economy. It is 
reflected by the state budget’s revenues, where sales revenues from beverages, 
mainly in the form of excise duty and direct taxes, amount almost up to 5 per cent 
of the income. Only in 2007 manufacturers of beverages paid PLN 11.5 bln, at the 
same time the budget revenues accounted for PLN 236.4 bln.1 It is determined by 

1  R. Urban, Rynek i produkcja napojów w Polsce �Beverage Market and Production in Po-�Beverage Market and Production in Po-
land], „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 2009, No. 4, p. 6.
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the fact that beverages not only constitute important items on household expendi-
ture lists, but also their consumption rate increases regularly (Table 1).

Table 1. Beverage consumption in Poland (litres per capita)

Source: R. Urban, Rynek i produkcja napojów w Polsce [Beverage Market and Production in Po-
land], „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 2009, No. 4, p. 6.

The highest consumption levels were in relation to soft drinks and in 2008 
amounted to 183 litres (the total balance consumption of drinks increased by im-
port and reduced by export) per capita and were higher than the average in years 
2004–2006 by 16 per cent. Sales of alcoholic and soft drinks reached the value 
of PLN 41 bln (retail prices), which constituted almost 5 per cent of households’ 
consumption (PLN 830 bln in 2007) and increase by 23.3 per cent of consumer 
expenditures on food and drinks.2 

The beverage sector in Poland comprises of 306 enterprises, where more than 
60 per cent constitute small ones (the situation at the end of 2008). The number of 
companies classified according to their production profile is presented in Table 2.

Table 2. Number of small enterprises according to production profile  
in the beverage sector in 2008

Source: own calculations on the basis of R. Urban, Rynek i produkcja napojów... [Beverage Market 
and Production…], op.cit., p. 8.

2  B. Nosecka, Napoje bezalkoholowe. Produkcja, ceny spożycie �Soft Drinks. Production, Pri-
ces, Consumption], „Przemysł Spożywczy” 2009, No. 6, p. 12.
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The biggest group, more than 60 per cent, constitute soft drinks manufacturers 
and producers in the spirits sector. This is a typical situation for the whole beverage 
sector. Soft drinks producers accomplish about 96.6 per cent of total production. The 
highest growth rate of production in the soft drinks sector concerns mineral water 
and other beverages. During eight years, that is from year 2000, production of water 
doubled in volume, and in relation to other beverages increased by 150 per cent.3

This big share of small enterprises in total number of companies from the 
beverage sector does not translate into the level of employment and achieved sales 
revenues (Table 3).

Soft drinks production is characterized by the highest level of employment 
(30 per cent) as well as the spirits sector. They employ about 55 per cent of em-
ployees altogether. High level of employment in these two lines of business is 
the result of concentration and increasing work efficiency. It is reflected in sales 
revenues, with the reservation that companies of juice and spirits sectors produce 
the highest turnover at the level of PLN 400 mln. 

Table 3. Employment and sales revenues in the sector of small enterprises  
in Poland in 2008

Source: own calculations on the basis of R. Urban, Rynek i produkcja napojów... [Beverage Market 
and Production…], op.cit., p. 7.

The small enterprises sector concentrates 8.4 per cent of employees in the 
whole beverage branch and produces just under 7 per cent of the sector’s turnover. 
It is a low share taking into consideration the number of small enterprises opera-
ting in this market. 

It is determined among others by high rate of concentration processes taking 
place in the beverage sector. Polish juice market is dominated for few years by 
three companies, which have in total 60 per cent share. More than 30 per cent 

3  Ibidem. 



238 Grażyna Michalczuk, Urszula Widelska

belong to Maspex Group in Wadowice, which is the owner of brands Kubuś and 
Tymbark. The other leading companies are Agros Nova Sp. z o.o., whose sales in 
2007 amounted to PLN 0.9 bln and Hortex, which in 2007 increased sales by more 
than 20 per cent, up to PLN 740 bln.4 

The leader of the soft drink market is Coca-Cola. In 2008 its share in the 
value of retail sales amounted to 21.8 per cent. The second place goes to the 
company Maspex (12.9 per cent), whereas the third one to PepsiCo (9.1 per cent), 
which outstripped Danone Group (6.7 proc.). The companies Hortex, Agros Nova 
and Hoop Poland had more than 3 per cent share each. At the end of 2008 Hoop 
Poland entered the group Kofola and the Kofola-Hoop company was established. 
On the other hand, in the market of spirits and spirits beverages worth more than 
PLN 2.5 bln, the leader is the Central European Distribution Corporation (CEDC) 
– the distributor and producer controlling 30 per cent of the market. The second 
leading company is the Belvedere Group, whose market share is by 4 per cent 
lower than share of the CEDC. Polmos is next on the list.5

On the basis of conducted analysis a question has emerged: What chances 
do small enterprises have in the beverage market, dominated by medium and lar-
ge companies (with more than 50 employees) and what instruments should they 
use to not only survive but to develop in the market?

marketing specificity of beverages

In order to determine chances for development of small enterprises in the 
analysed sector, one should pertain to marketing specificity of beverages in the 
first place. Similarly as other food products, beverages are characterized by:6

– fulfilling elementary needs,
– high level of diversity,
– mutual substitutability – many kinds of products within the same category,
– high frequency of products purchase,
– easy availability.

4 J. Drożdż, Liderzy branż spożywczych [Leaders of Food Industry], „Przemysł Spożywczy” 
2008, No. 8, p. 34.

5  Ibidem 
6  U. Widelska, Jakość jako element promocji produktów żywnościowych, w: Instrumenty mar-

ketingu jako czynnik ekspansji sektora żywnościowego [Quality as Component in Promoting Food 
Products, in: Marketing Instruments as Factor of Food Industry Expansion], red. [eds.]. E. Hości-
łowicz, I. Janowska, K. Meredyk, WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2007, p. 62.
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The assessment of food products (including beverages) by consumers is made 
very often from the quality characteristics point of view, both in their natural as 
well as commercial quality. Assessing the natural quality of a food product, a cu-
stomer pertains to such features as: the taste, nutritional values, energy, mineral 
elements and vitamins in content or consistency. The commercial quality in this 
group of products is determined by: a brand, packaging and product shelf posi-
tioning. This way of assessment is a result of the duality of marketing activities 
taken by producers, since the specificity of a food product requires to emphasi-
ze both natural features as well as components of the commercial quality at the 
same time. Food is a specific product to a customer, because its purchase does 
not mean only fulfilling their elementary needs, but also is a manifestation of 
their attitude to life or a healthy life-style. 

Beverages in the group of food products are characterized by high assort-
ment diversity (fizzy and still drinks, juice, mineral water, vodka, wine, beer). 
As it was indicated before, specific brands dominate clearly in each assortment 
group, what in many cases is a result of direct competition. It means that the most 
important ability of an enterprise is efficient product positioning in customer 
awareness and searching for distinctive factors. Regular sales growth of bevera-
ges in Polish market was also achieved through successful marketing activities, 
especially in the promotion area. Increasing nutritional awareness of customers 
was used in this sphere, a range of beverages was extended by retail chain brands 
and many product innovations were applied in relation to the taste, packages and 
functional extras.7 

When analyzing marketing activities in the beverage market it should be 
remembered that customer awareness on food increases more and more consi-
derably8. It determines higher importance of advertising messages, where health 
qualities specific for a particular manufacturer are emphasized. In enables to pre-
sent these product characteristics which are to constitute its distinctive features. It 

7  H. Górska-Warsewicz, Konsument a strategie pozycjonowania na rynku soków, nektarów 
i napojów niegazowanych [Consumer and Positioning Strategies in Juice, Nectar and Still Drinks 
Market], „Przemysł Spożywczy” 2005, No. 6, p. 16.

8  Coraz większe oczekiwania konsumentów wobec przemysłu spożywczego [Higher Consu-
mers Demands towards Food Industry], „Przemysł Spożywczy” 2005, No. 1, p. 36.
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is confirmed by carried out research which indicates strong influence of adverti-
sing on individual brand recognition among consumers.9

Distribution is also important competence of companies conducting their 
activities in the beverage sector. Although the biggest sales of drinks is made 
through traditional distribution channels, increasing importance of direct selling 
methods is observed.10 It cannot be said that there is domination of alternative 
selling methods, but there is an increase of their efficiency in modern trade.

Marketing efficiency of a manufacturer in the beverage sector is also re-
flected by the ability to use market niches. As it appears the market of ecological 
or functional drinks grows regularly in the world. In the case of Polish beverage 
producers, their activity in the niche area is rather of a residual character.11

As a results of conducted analysis it can be stated that marketing specificity 
of beverages requires high activity in the market. It sets the necessity to diversify 
products not only in the market, but also in customers’ awareness. The specificity 
of products on offer from the small enterprises in the sector point of view, forces 
the need to intensify broadly understood marketing activities and to emphasize 
distinctive natural quality at the same time. 

marketing activity determinants of small enterprises in the beverage sector 
in dynamic environment

Changes in the beverage market as a result of concentration processes and 
increasing competition determine the necessity to focus small enterprises mana-
gers’ attention on customers satisfaction and quality of their products. They are 
undoubtedly the most effective tools to build competitive advantage of a com-
pany. Building this advantage seems to be difficult, what results from limited 
abilities of small enterprises to create unique abilities in comparison with big 
companies. 

9  M. Świątkowska, Znaczenie reklamy na rynku soków [Importance of Advertising in the Juice 
Market], „Przemysł Spożywczy”, 2006, No. 6, pp. 40–41; D. Sikorska, Psychologiczne aspekty 
wpływu reklamy na decyzje nabywcze konsumentów żywności [Psychological Aspects of Advertis-
ing Influence on Purchase Decisions of Food Consumers], Roczniki Naukowe Stowarzyszenia 
Agrobiznesu [Scientific Yearbooks of Agriculture Association], Volume VIII, Book 3, Poznań 
2006, pp. 132–135.

10  Vending, czyli szybko i tanio [Vending that is Fast and Cheap], „Rynek Spożywczy”, 26 June 
2009, http://biznes.onet.pl/vending-czyli-szybko-i-tanio,18584,1563728,1,prasa-detal. 

11  A. Bogacz, W. Pietrykowska, Jeszcze daleko nam do świata [We Are Stall Far Away from the 
World], „Rynek Spożywczy” 24 April 2009, http://biznes.onet.pl/jeszcze-daleko-nam-do-swiata-
,18584,1554155,1,prasa-detal.
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Research on Polish sector of SMEs confirms that competition and mainly 
meeting the competition requirements is the main barrier in enterprise develop-
ment.12 About 72 per cent of examined small and medium enterprises indica-
ted competition as a main factor limiting their development. It can prove a poor 
competitive ability, and consequently a low level of marketing knowledge. Low 
marketing efficiency can be confirmed also by the following facts:13

– a big group of small enterprises have little knowledge on competitive environ-
ment and own competitive potential in comparison with other companies,

– straight majority of companies do not conduct (or do not order) research and 
analyses of the market where they conduct their activities,

– few companies carry out any marketing activities what influences developing 
their competitive advantage against market competitors,

– more than 3/4 of companies from the SMEs sector do not conduct activity in or-
der to develop (implement) new or considerably improved products (services),

– 19-22 per cent of examined enterprises reckon obtaining market information as 
of little importance,

– only 10 per cent of companies in the sector have certificates of company or 
product quality,

– in micro companies the share of main customer in revenues do not exceed 1 per 
cent,

– about 44 per cent of companies declare to maintain long-term contracts, a si-
milar number of companies state that they have short-term relations with their 
customers.

Limitations in marketing efficiency in the SMEs sector are also reflected by 
the example of small domestic trade companies, where there is lack of detailed 
knowledge on competitors, benchmarking is only an attempt to imitate compe-
titors, not a constructive creation, and marketing activities are of imitative cha-
racter.14

Development of marketing activity in the group of small enterprises is treat-
ed in a rather traditional way. For most of them, main activities concerning utili-utili-
zation of opportunities and threats from the outside environment, comes down to 

12  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007 
[Report on the Situation of Small and Medium Enterrprises in Poland in Years 2006–2007], PARP, 
Warszawa 2008. 

13  Ibidem. 
14  U. Kłosiewicz-Górecka, Małe firmy handlowe a zmiany w otoczeniu rynkowym [Small Trade 

Companies vs. Changes in Market Environment], October 2008, http//:gazeta.pl.



242 Grażyna Michalczuk, Urszula Widelska

launching new products into the market, reducing costs and increasing sales on 
existing markets.15

Marketing abilities of small enterprises in Poland have undoubtedly limited 
character, and the beverage sector in this context seems to be a particular business 
line. Firstly, we deal with high market dynamics and structural changes. Secon-
dly, strong domination of brands occurs as well as high degree of their recognition 
in target markets. Such conditioning certainly limits their development, but at the 
same time requires to intensify marketing activities. As it was presented befo-
re, main efforts should be concentrated on customer satisfaction and care about 
product quality. Small enterprises in the examined sector should rather focus on 
creating close relations with target markets using the local aspects. Big companies 
build their relations on the basis of universal messages, whereas small enterprises 
operating in local markets should use regional values and undertake activities to 
strengthen brand recognition in local purchasers’ awareness. Such activities may 
increase efficiency of offer positioning by small enterprises. Quality of products 
should not be in this case examined in a traditional way. A small enterprise may 
develop distinctive competences through increasing product quality not only in 
the context of the natural quality, but in the commercial quality as well. Em-
phasizing health-related features and care about imaging aspects, enabling easier 
recognition of a product, and even enabling successful confrontation with com-
petitive brands directly at selling points seems to be also an opportunity. 

summary 

Small enterprises in the beverage sector have limited possibilities to build 
permanent competitive advantage. It results mainly from the specificity of the 
industry itself, as well as from functioning conditions of small enterprises sector 
in Poland. Beverage production is characterized by the fast concentration pro-
cess, which weakens the position of small producers. On the other hand, however, 
drink consumption increases, what is a chance for their development.

Functioning of small enterprises, in such dynamic market environment, is 
determined by the efficiency of undertaken marketing activities, which consi-
der increasing customers’ requirements. The activities should focus on customer 

15  Raport badania warunków dla funkcjonowania firm z sektora MSP [Report about Reaserch 
on Conditions for Functioning of Companies from SMEs Sector], Krajowa Izba Gospodarcza, 
Warszawa 2006, p. 2.
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satisfaction and care about product quality as well as be oriented on building 
permanent distinctive features, especially in the context of local markets. Small 
enterprises should build distinctive competences, increase product quality both in 
the natural and commercial context. Other opportunity may also be the emphasis 
on health-related features and care about imaging aspects. 

marketinGowe uwarunkowania konkurencyjnoŚci małych 
przedsiębiorstw z sektora napojÓw 

streszczenie

Artykuł podejmuje problem konkurencyjności małych przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność w sektorze napojów. Jest to sektor, który na rodzimym rynku ma 
charakter wzrostowy, co niewątpliwie stwarza szansę rozwoju na nim małych firm. 
Warunkiem jest jednak intensyfikacja działalności marketingowej ukierunkowanej na 
umacnianie relacji z klientem oraz dbałość o wyróżniającą jakość produktów.

Celem opracowania jest ukazanie możliwości i barier ekspansji małych przedsię-
biorstw branży napojów w Polsce przy uwzględnieniu specyfiki asortymentowej, wyma-
gań rynków docelowych oraz ogólnych uwarunkowań rozwoju sektora MSP w Polsce.

Małe przedsiębiorstwa w sektorze napojów mają ograniczone możliwości budowa-
nia trwałej przewagi konkurencyjnej. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki samej 
branży, jak również z uwarunkowań funkcjonowania sektora małych przedsiębiorstw 
w Polsce. Produkcję napojów charakteryzuje bardzo szybki proces koncentracji, który 
osłabia pozycję małych producentów. Z drugiej jednak strony spożycie napojów rośnie, 
co stanowi także szansę ich rozwoju. 

Streszczenie Grażyna Michalczuk





EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 50

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 585                                                                                             2010

LILIANA MIERZWIŃSKA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu

pLanowanie strateGiczne w małym przedsiębiorstwie 
(na przykładzie rejonu tarnobrzeskieGo)

wstęp

Planowanie strategiczne jest procesem, w którym racjonalna analiza obec-
nej sytuacji i przyszłych możliwości oraz zagrożeń prowadzi do sformułowania 
zamiarów, doboru środków i wyznaczania celów. Kategorie te ukazują, jak przed-
siębiorstwo poprzez optymalne wykorzystanie istniejących zasobów podejmuje 
stwarzane przez środowisko szanse i broni się przed zagrożeniami1. 

Specyfika przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MSP powoduje, że nie 
wszystkie metody analityczne i planistyczne z zakresu planowania strategiczne-
go przeznaczone dla przedsiębiorstw dużych są możliwe do zastosowania. Naj-
częściej stosowanie tych metod w sektorze MSP, to wynik adaptacji rozwiązań 
przygotowanych dla dużych przedsiębiorstw2.

Sektor MSP posiada pewną przewagę, która ułatwia proces planowania 
strategicznego. K. Safin zalicza do nich małą skalę działania oraz skupie-
nie całej władzy w rękach właściciela, jak również niski stopień formalizacji 
struktur i kontaktów, co sprzyja kompleksowości i otwartości, jakich wyma-
ga „myślenie” strategiczne. Oprócz tych cech myślenie strategiczne wyma-
ga również orientacji na przyszłość, kreatywności, orientacji na wynik oraz 
współdziałania. Przedsiębiorstwa z tego sektora posiadają jednakże cechy 
hamujące ten proces, do których można zaliczyć między innymi trudności ze 

1  H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997, s. 27–
29.

2  K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, 
s. 100.
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zdobyciem i przetworzeniem informacji rynkowych oraz małe zasoby finan-
sowe, rzeczowe i personalne3.

Przedsiębiorstwo, jeżeli ma przetrwać i rozwijać się, musi podejmować de-
cyzje strategiczne, przy czym robi to świadomie lub nieświadomie, oraz w sposób 
mniej lub bardziej sformalizowany. Z tego ostatniego punktu widzenia wyróżnia 
się strategie, będące wynikiem formalnego procesu planowania (strategie zamie-
rzone) oraz strategie powstające w organizacji w sposób nieformalny, w trakcie 
działania (strategie wyłaniające się). Zwolennikiem tego drugiego ujęcia jest 
H. Mintzberg, według którego strategia powstaje w organizacji jako rezultat 
bezplanowych działań, a takie strategie są bardzo często bardziej właściwe i pro-
wadzą do sukcesu skuteczniej niż strategie planowe. W praktyce w większości 
organizacji strategie są kombinacją strategii zamierzonych (planowanych) oraz 
wyłaniających się (nieplanowanych)4.

H. Kreikebaum zaleca małym i średnim przedsiębiorstwom strukturyzację 
procesu planowania, która uwzględnia między innymi analizę wewnętrznej sy-
tuacji przedsiębiorstwa i zewnętrznych warunków otoczenia dokonywaną przez 
kierownictwo, formułowanie zamiarów przedsiębiorstwa w odniesieniu do dłu-
gofalowej polityki, wspólne opracowywanie możliwych strategii w zakresie pro-
duktu, rynku i konkurencji, wspólną ocenę i wybór skutecznych strategii dla 
całego przedsiębiorstwa i obszarów jego działalności5.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycz-
nych6, dotyczących identyfikacji istotnych kwestii związanych z problematyką 
zarządzania strategicznego w małym przedsiębiorstwie. Przeprowadzona anali-
za i ocena dotyczy przede wszystkim umiejętności przedsiębiorców w zakresie 
planowania strategicznego i świadomości jego znaczenia oraz źródeł informa-
cji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Dokonano również 

3  Tamże, s. 100.
4  Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa, 1998, s. 72.
5  H. Kreikebaum, op.cit. s. 260.
6  Badania ankietowe pod kierunkiem dr L. Kaliszczak zrealizowano w 646 losowo wybra-

nych małych przedsiębiorstwach działających w granicach byłego województwa tarnobrzeskiego, 
gdzie dominującą była funkcja przemysłowa, oparta głównie na przemyśle siarkowym. Oddziały-
wanie tej funkcji w procesie przekształceń strukturalnych regionu jest niezależne od aktualnego 
podziału administracyjnego. W badaniu uwzględniono również przedsiębiorstwa funkcjonujące 
obecnie w granicach województwa świętokrzyskiego i lubelskiego, położone w bliskości obecne-
go powiatu tarnobrzeskiego. Na potrzeby niniejszego opracowania małe przedsiębiorstwa charak-
teryzowane są razem z mikroprzedsiębiorstwami zatrudniającym do 9 pracowników. 
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analizy mocnych i słabych stron badanych przedsiębiorstw, świadczących o ich 
potencjale rozwojowym.

wyniki badań

W badanych przedsiębiorstwach tylko 13,47% ankietowanych deklarowa-
ło, że posiada strategię (długofalowy plan rozwoju) własnej firmy i określa cele 
w perspektywie 5-letniej i dłuższej. Niemal połowa ankietowanych (49,67%) de-
klarowała określanie celów w perspektywie dwuletniej, natomiast 35,14% bada-
nych odpowiedziała, że funkcjonuje „z dnia na dzień”, nie posiadając planu roz-
woju swojej firmy. Potrzeba posiadania długofalowego planu działania wzrasta 
wraz z czasem prowadzenia działalności gospodarczej. Najmniejsze znaczenie 
ma on dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do 1 roku 
(10,34% wskazań), największe dla prowadzących działalność powyżej 12 lat 
(34,48% wskazań), co potwierdza opinię F. Bławata, że świadomość myślenia 
strategicznego wzrasta wraz z rozwojem firmy7.

Jednocześnie proces planowania został wskazany jako mocna strona przed-
siębiorstwa w przypadku 52,1% ankietowanych. W toku badań stwierdzono 
również zależność pomiędzy rangą procesu planowania w przedsiębiorstwie 
a doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podobnie jak 
w przypadku długofalowego planu działania znaczenie procesu planowania ro-
śnie wraz z czasem funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Stanowi on moc-
ną stronę jedynie dla 7,12% ankietowanych prowadzących działalność do 1 roku 
i dla 36,50% przedsiębiorców prowadzących działalność powyżej 12 lat, co może 
świadczyć o tym, że w miarę rozwoju przedsiębiorstwa intuicyjny sposób funk-
cjonowania na rynku jest zastępowany potrzebą precyzowania w sposób bardziej 
systematyczny jego celów i sposobów ich osiągania. 

Ankietowani wskazując na deficyty własnej wiedzy i umiejętności wy-
mienili umiejętność formułowania strategii rozwoju (8,98%), ocenę konkurencji 
i pozycji swojego przedsiębiorstwa na rynku (4,38%), formułowanie biznes planu 
(4,38%). Taki rozkład odpowiedzi, w świetle powyższych danych, może suge-
rować niską świadomość wagi tych umiejętności w prowadzeniu działalności 
gospodarczej oraz nieznajomość technik i metod analizy strategicznej. Najwięk-
szą świadomość braku umiejętności w zakresie formułowania strategii rozwoju 

7  F. Bławat (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publi-
shing Group, Gdańsk 2004, s. 37.
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mają przedsiębiorcy z wykształceniem wyższym (39,53% wskazań) oraz średnim 
(30,23% wskazań). Deficyt wiedzy w tym zakresie jest mało istotny dla przed-
siębiorców z wykształceniem zawodowym (4,65% wskazań). Podobnie kształtuje 
się rozkład odpowiedzi dotyczący braku umiejętności sporządzania biznesplanu: 
33,33% wskazań przedsiębiorców z wykształceniem wyższym, 23,81% z wy-
kształceniem średnim, 9,52% z wykształceniem zawodowym. Nieco odmien-
nie kształtuje się rozkład odpowiedzi dotyczących braku umiejętności, pozwa-
lających na ocenę konkurencji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Wskazuje 
na nie po równo 28,57% ankietowanych z wykształceniem wyższym i średnim 
i 9,52% ankietowanych z wykształceniem zawodowym.

 Badani przedsiębiorcy nie doceniają niezbędnych w procesie planowania 
strategicznego umiejętności cechujących myślenie strategiczne i tylko 17,16% an-
kietowanych wskazuje umiejętność budowania wizji przyszłości, jako czynnik 
powodzenia przedsiębiorcy, 28,24% docenia umiejętność wykorzystywania po-
jawiających się okazji i tylko 29,64% wskazuje odpowiednią strategię zarządza-
nia jako czynnik sukcesu. Upatrują oni raczej czynników sukcesu w otoczeniu, 
podkreślając znaczenie zaufania klientów (37,29% wskazań) i sprzyjających wa-
runków rynkowych (35,26% wskazań). Trzecią pozycję w rankingu czynników 
sukcesu przedsiębiorcy zajmuje poczucie własnego wpływu na swój los i dzia-
łania (33,54% wskazań). Przy podejmowaniu ważnych decyzji (a taki charakter 
mają niewątpliwie decyzje o charakterze strategicznym) 68,73% ankietowanych 
kieruje się racjonalną wiedzą i doświadczeniem, 16,72% intuicją i przeczuciem, 
a 9,91% radami udzielanymi przez innych, do których zwracano się o pomoc. 
Z przedstawionych danych wynika, że decyzje w badanych przedsiębiorstwach 
są podejmowane w oparciu o racjonalne przesłanki samodzielnie przez właści-
ciela, co nie sprzyja rozwojowi procesu planowania strategicznego, w który po-
winni być zaangażowani wszyscy członkowie organizacji. 

Planowanie strategiczne wymaga ciągłego gromadzenia informacji o wa-
runkach otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Ankietowani szu-
kają informacji na temat prowadzenia przedsiębiorstwa w: prasie, radiu, telewizji 
(38,39%), w firmach doradczych (10,48%), serwisach internetowych (21,77%), 
literaturze fachowej (25%) na kursach i szkoleniach (17,58%), w biuletynach 
(7,42%), naśladując innych (12,10%). Natomiast 45,81% wskazań dotyczyło do-
świadczeń własnych z przeszłości w tym zakresie, co w warunkach nieciągłości 
zmian i dużego ryzyka towarzyszącego prowadzeniu działalności gospodarczej 
jest niewystarczające. Dodatkowo, braki w zakresie umiejętności posługiwania 
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się narzędziami analizy strategicznej wskazane przez ankietowanych utrudniają 
prowadzenie analiz otoczenia.

Z przedstawionych wyników badań wyłaniają się cechy zarządzania strate-
gicznego w małym przedsiębiorstwie zbieżne z poglądami prezentowanymi w li-
teraturze. Badani przedsiębiorcy w procesach rozwoju swoich przedsiębiorstw 
wskazują przede wszystkim na rolę własnego zaangażowania oraz kwalifikacje 
i umiejętności kadry kierowniczej (w małych przedsiębiorstwach najczęściej toż-
samej z osobą właściciela/i), a ich przedsiębiorstwa działają na ogół w sposób 
intuicyjny w oparciu o nieformalne i niesprecyzowane strategie dla krótkich ho-
ryzontów czasowych oparte na doświadczeniu i niepoprzedzone zastosowaniem 
technik analizy strategicznej8.

identyfikacja mocnych i słabych stron badanych przedsiębiorstw

Czynniki o charakterze wewnętrznym, zasobowym stanowią ważną grupę 
stymulatorów rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw, zatem przedmio-
tem analizy w małym przedsiębiorstwie powinna być diagnoza jego mocnych 
i słabych stron. Ich identyfikacja pozwala na określenie potencjału przedsiębior-
stwa w perspektywie określania jego możliwości rozwojowych, co wymaga dia-
gnozy zasobów finansowych, rzeczowych oraz personalnych. 

Na kondycję małych i średnich przedsiębiorstw oraz uwarunkowania ich 
rozwoju ma wpływ wiele czynników o charakterze mikroekonomicznym, do 
których można zaliczyć9:
• wielkość majątku jakim dysponuje przedsiębiorstwo, 
• zdolność do wdrażania postępu technicznego i technologicznego, 
• sprawność zarządzania posiadanymi zasobami, 
• poziom wiedzy i kreatywność kadry, 
• rzadkość i jakość oferowanych produktów i usług, 
• ogólny poziom rentowności produkcji, 
• system powiązań pomiędzy uczestnikami gry rynkowej. 

Analiza zasobów przedsiębiorstwa w kontekście oceny mocnych i słabych 
stron pozwala określić jego potencjał strategiczny, który wraz ze zdolnością 

8  Por. M. Bednarczyk, Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organiza-
cją gospodarczą, Zeszyty Naukowe Monografie nr 128, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 
Kraków 1996, s. 83.

9  K. Krajewski, Funkcjonowanie MSP w warunkach gospodarki rynkowej i ich możliwości 
rozwojowe, Instytut Wspierania Przedsiębiorczości i Samorządności, www .medianet.pl.
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przedsiębiorstwa do innowacyjnego i efektywnego wykorzystania zasobów de-
cyduje o jego sukcesie. 

Rola zasobów oraz umiejętności organizacji rośnie przy formułowaniu stra-
tegii. Są one bezpośrednim źródłem zyskowności i pozwalają na utrzymanie 
przewagi konkurencyjnej w dłuższym okresie. Kluczem do sformułowania stra-
tegii jest zrozumienie relacji między zasobami, zdolnościami, przewagą konku-
rencyjną, a jej opłacalnością10.

W przeprowadzonym badaniu zapytano ankietowanych, które z podanych 
poniżej czynników stanowią mocne i słabe strony w ich przedsiębiorstwach. Ze-
stawienie odpowiedzi (ranking wskazań) zawiera tabela 1.

Tabela 1. Czynniki stanowiące mocne strony działalności przedsiębiorstwa 

*możliwość kilku wskazań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Grupując poszczególne czynniki, z punktu widzenia obszarów badania po-
tencjału strategicznego i obszarów funkcyjnych przedsiębiorstwa, wśród mocnych 
stron czołowe miejsce zajmują zasoby ludzkie (osoba właściciela – najwyższy od-
setek wskazań), a następnie pracownicy. Kwalifikacje i wiedza, jak również do-

10  I. Janiuk, Strategie rozwoju i konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Or-
ganizacja i Kierowanie” 2005, nr 1, s. 77.
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świadczenie przedsiębiorców implikują sprawność zarządzania – umiejętności, 
która również stanowi atut wśród badanych przedsiębiorstw, a w szczególności 
dla tych, które istnieją na rynku ponad 12 lat (36,73% wskazań). Na planowanie 
jako mocną stronę wskazał co drugi ankietowany. W zakresie umiejętności tech-
nicznych i poziomu technologii za najważniejszy atut uznano jakość produkcji, 
natomiast łatwość przestawienia produkcji wskazał jedynie co czwarty ankieto-
wany. Ważną kwestią jest właściwa dystrybucja, którą uznała połowa ankietowa-
nych, a na marketing 1/3 badanych. Problemy związane z marketingiem dotyczą 
najczęściej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku do 1 roku – jedynie 8,08% 
z nich wskazało je jako mocną stronę. Na niskim poziomie kształtują się również 
umiejętności tych przedsiębiorstw w zakresie dystrybucji – 6,63% wskazań jako 
atut. Zasoby finansowe i koszty działalności stanowią mocną stronę w przypad-
ku 1/3 wskazań. Wielkość majątku jakim dysponuje przedsiębiorstwo w znaczą-
cy sposób determinuje możliwości jego rynkowego działania11. Ponad połowa 
respondentów (50,88%) deklarujących, iż zasoby finansowe są mocną stroną ich 
przedsiębiorstw, wskazuje na tendencję wzrostu przychodów w ciągu ostatnich 
trzech lat. 35,96% z nich reprezentuje przedsiębiorstwa o ustabilizowanej pozy-
cji, funkcjonujące na rynku od ponad 12 lat, 24,56% działa na rynku od 8–12 lat, 
21,93% od 2–5 lat, 12,28% od 6–8 lat. W przypadku przedsiębiorstw młodych, 
istniejących na rynku do 1 roku zasoby finansowe stanowią mocną stronę jedynie 
dla 5,26% z nich. Problemy związane z niskim poziomem wszystkich grup za-
sobów dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw młodych funkcjonujących na 
rynku do 1 roku i w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa ulegają w opinii respon-
dentów wzmocnieniu.

Dominacja wśród słabych stron kwestii finansowych wskazuje na możli-
wość budowania przewagi konkurencyjnej na czynnikach kosztowych, co su-
geruje raczej defensywne zachowania strategiczne badanych przedsiębiorstw. 
Potwierdza to również wskazanie na problemy w zakresie marketingu przez 
55,11% respondentów. Niski poziom zasobów finansowych utrudnia również 
budowanie długookresowej przewagi konkurencyjnej w oparciu o stabilne pod-
stawy, np. wzmacnianie innowacyjności i potencjału technologicznego i realiza-
cję strategii ukierunkowanych na wzrost innowacyjności i specjalizacji, o czym 
świadczy ilość wskazań odnośnie łatwości przestawienia produkcji i przyswaja-
nia nowych idei jako słabych stron badanych przedsiębiorstw (tabela 2).

11  K. Krajewski, op.cit.



252 Liliana Mierzwińska

Tabela 2. Czynniki stanowiące słabe strony działalności przedsiębiorstwa

*możliwość kilku wskazań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Analiza sił i słabości przedsiębiorstwa należy do instrumentów, które mogą 
być użyte niezależnie od wielkości firmy, chociaż bilans specyficznych cech 
w małych przedsiębiorstwach nie dokonuje się w podobnie dojrzały sposób, 
jak w przedsiębiorstwach dużych12. Należy pamiętać, że w przedsiębiorstwach 
małych wewnętrzna sytuacja jest określana (i oceniana) przez pryzmat wartości 
i subiektywnych opinii ich właścicieli, którzy wywierają największy wpływ na 
rozwój przedsiębiorstwa. Pełnią oni rolę zarówno planistów, jak i decydentów, 
a realizowane przez nich polityki rozwoju są w dużym stopniu zdeterminowane 
przez ich osobowość, wyznawane wartości, cele życiowe i osobiste.

12 H. Kreikebaum, op.cit., s. 251.
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the strateGic pLanninG in a smaLL enterprise  
(on eXampLe oF tarnobrzeski county)

summary

The article presents the results of empirical research carried out to identify the 
main issues regarded to the strategic management in the small enterprise. The paper 
also describes the entrepreneur’s skills enabling strategic planning and the information’s 
sources necessary to make strategic decisions. The second part of the article describes 
strengths and opportunities which are the evidences of the small enterprise’s develop-
ment potential.

Translated by Liliana Mierzwińska
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inteLiGencja rynkowa mikroprzedsiębiortwa

wprowadzenie

Analiza literatury z obszaru zarządzania upoważnia do wniosku, że co naj-
mniej od ostatnich 30 lat w opisie przedsiębiorstwa, uwarunkowań jego funkcjo-
nowania i rozwoju wyraźnie widoczna jest tendencja do personifikacji. Przed-
siębiorstwom przypisuje się cechy typowo ludzkie: przedsiębiorstwo ma swoją 
tożsamość, indywidualność, osobowość; może być elastyczne, zwinne, zmie-
niające się, kreatywne. Podobnie jak człowiek przeżywa wewnętrzne konflikty 
i napięcia. Posiada potencjał rozwojowy, w tym potencjał emocjonalny, intelek-
tualny, a nawet duchowy. Posługuje się pamięcią i wiedzą. Dysponuje umiejętno-
ściami i zdolnościami. Uczy się. Wzbudza (lub nie) zaufanie. Kreuje swój wize-
runek, komunikuje się z otoczeniem, wchodzi w relacje. W większości definicji 
przedsiębiorstwa znajdujemy stwierdzenie, że jest to organizacja, której podsta-
wowym „budulcem” są tworzący ją ludzie, jednak personifikacja tej organizacji 
oznacza, że przypisywane jej typowo ludzkie właściwości są czymś więcej, niż 
prostą sumą cech osób, które tworzą przedsiębiorstwo. Jest ono nowym „bytem”, 
rodzajem „umysłu zbiorowego”, „zbiorowej osobowości”, w której ujawniają się 
nie tylko efekty synergii, ale także cechy jakościowo i ilościowo odmienne od 
atrybutów pracowników i menedżerów zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie. 

W ocenie autorki jedną z kluczowych cech współczesnego przedsiębiorstwa, 
która decyduje o przetrwaniu i rozwoju w hiperkonkurencyjnym, turbulentnym, 
kryzysowym otoczeniu jest inteligencja, zwłaszcza inteligencja rynkowa. Celem 
tego artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co stanowi istotę inteli-
gencji rynkowej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzed-
siębiorstw. Jakie inne cechy szczegółowe pozwalają na zachowania inteligentne? 
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Artykuł zawiera również autorski model inteligentnego mikroprzedsiębiorstwa, 
który może być wykorzystywany do projektowania i praktycznej oceny inteli-
gencji rynkowej firmy i możliwości jej rozwoju. 

inteligencja rynkowa przedsiębiorstwa

Mimo że badania nad inteligencją mają w psychologii historię sięgającą co 
najmniej 200 lat, wciąż nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji tego poję-
cia. Najczęściej za wskaźniki inteligencji przyjmuje się trzy typy umiejętności:
• adaptację do nowych sytuacji i zmiennych wymogów zadania,
• optymalne uczenie się lub wykorzystywanie doświadczenia i treningu,
• myślenie abstrakcyjne przy użyciu symboli i pojęć.

Inteligencja pozwala wykraczać poza to, co jest bezpośrednio spostrzegane 
dla wyobrażenia sobie symbolicznych możliwości. Nie jest obserwowalna bez-
pośrednio. Im wyższy poziom inteligencji, tym większe możliwości jednostki do 
reagowania na wyzwania środowiska w sposób plastyczny i pełen inwencji1.

Jako najważniejszy zasób nowoczesnego przedsiębiorstwa traktuje się zbio-
rową inteligencję osób w nim zatrudnionych, oraz ludzi z organizacji współpra-
cujących z przedsiębiorstwem, wraz z ich wolą działania na rzecz wspólnych 
korzyści. Inteligencja biznesowa (gospodarcza, rynkowa) definiowana jest jako 
zdolność do twórczego korzystania ze swojej świadomości, a także umiejętność 
nieustannego i ukierunkowanego jej rozwoju. Świadomość jest w tym ujęciu syn-
tezą wiedzy, doświadczenia i wyobraźni2. Tak rozumiana inteligencja decyduje 
o tym, czy przedsiębiorstwo wystarczająco wcześnie zauważy zmiany w swoim 
szeroko rozumianym otoczeniu, zrozumie ich istotę, trafnie przewidzi dalszy ciąg 
zmian i ich konsekwencje, wystarczająco precyzyjnie określi przestrzeń wolno-
ści wyboru dalszego kierunku swojego postępowania i w odpowiednim miejscu 
skoncentruje działania. Podstawą zbiorowej inteligencji mikroprzedsiębiorstwa 
jest inteligencja przedsiębiorcy-menedżera i jego współpracowników, a także 
sposób integracji tych składników w toku realizacji konkretnych zadań. I choć 
nie brakuje głosów wskazujących, że polski mikroprzedsiębiorca to „majsterko-

1  Por. P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 
s. 550–564.

2  H.S. Tuszyński, M.A. Kolka, O wiedzy oraz inteligencji w biznesie, czyli o fundamentach 
konkurencyjności, www.GlobalEconomy, Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodar-
czych, 15.11.2009.
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wicz”, który „lawiruje i improwizuje, tworząc jakąkolwiek wartość”3, to jednak 
rozmiary tej wartości np. w postaci udziału w PKB, czy wielkość zatrudnienia 
w sektorze MSP budzą uzasadniony szacunek.

W opinii M. Strużyckiego „częścią inteligencji rynkowej i to w znaczeniu 
psychologicznym i ekonomicznym” są szczególnego rodzaju informacje4. Cho-
dzi mianowicie o te informacje, które są gromadzone i opracowywane w celu 
zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym. Pozwalają one zachować zdolność 
adaptowania się najmniejszych jednostek gospodarczych do zmian. Małe firmy 
wykorzystują wszystkie możliwości, by zgromadzić jak najbardziej profesjonalną 
wiedzę, która następnie może być wykorzystywana w konkretnych działaniach 
gospodarczych. Poza ogólną akceptacją orientacji rynkowej następuje specyficzna 
formalizacja procesów marketingowych, którą można określić jako „zorganizo-
wane kształtowanie inteligencji rynkowej, a następnie jej generowanie w firmie 
oraz jej kontaktach zewnętrznych”5. Za inteligentne rynkowo można zatem uznać 
te przedsiębiorstwa, które elastycznie kształtują swoją wiedzę, wkładają dużo 
wysiłku w przygotowanie dystrybucji i promocji, podporządkowują te procesy 
potrzebom klientów, tworząc nową podstawę cywilizacji rynkowej. Inteligencja 
menedżerów i pracowników przekłada się na inteligencję rynkową przedsiębior-
stwa, jeśli zdolności intelektualne ludzi wykorzystywane są w procesie wyszu-
kiwania i selekcji informacji, przekształcania ich w wiedzę oraz wykorzysty-
wania wiedzy do podejmowania i wdrażania efektywnych decyzji rynkowych. 
Działania będące skutkiem tych decyzji powinny mieć charakter adaptacyjny, 
czyli szybko dostosowywać przedsiębiorstwo do zmian zachodzących w otocze-
niu, ale także wyprzedzający, czyli przygotowujący do zmian, które z dużym 
prawdopodobieństwem dopiero nastąpią, a nawet inicjujący korzystne dla firmy 
zmiany w otoczeniu zewnętrznym.

Zwracając uwagę na proces decyzyjny mikroprzedsiębiorcy będący podsta-
wą zachowań inteligentnych rynkowo warto podkreślić specyfikę myślenia ta-
kich osób. Z badań R.A. Barona i G.D Markman6 wynika, że przedsiębiorców 

3  M. Pomowska, M. Starnawska, „Majsterkowanie dla każdego” – czy każdy może być przed-
siębiorcą w Polsce?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy 
Usług” 2009, nr 34 (540), s. 409.

4  Por. M. Strużycki, Struktura wyróżników europejskich w zarządzaniu małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, w: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania euro-
pejskie, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002, s. 49.

5  Tamże, s. 53.
6  T. Zaleśkiewicz, Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, w: Psychologia ekonomiczna, 

red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004, s. 318.
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cechuje charakterystyczna „czujność” prowadząca do poszukiwania informacji, 
pozwalających odróżnić prawdziwe okazje rynkowe od szans pozornych. Potrafią 
w większym niż inni stopniu porównywać potencjalne korzyści i zagrożenia. Po-
nadto dużą wagę przywiązują do informacji nieformalnych, a ich myślenie czę-
ściej ma charakter intuicyjny niż systemowy. Zamiast analiz wolą wykorzystywać 
ogólny obraz zdarzeń, poszukują skojarzeń, dopatrują się znaczeń w zdarzeniach 
pozornie mało istotnych7. I choć właściwości procesów myślowych przedsiębior-
ców mogą stać się przyczyną popełniania przez nich wielu błędów, to jednak 
jest to jednocześnie myślenie bardziej otwarte, twórcze, wskazujące na aktywne 
podejście do sytuacji problemowych. 

Rysunek nr 1 przedstawia psychologiczny kontekst decyzji rynkowych po-
dejmowanych przez mikroprzedsiębiorców. Style decyzyjne preferowane przez 
przedsiębiorców, skorelowane z zachowaniami rynkowymi ich firm, wskazują na 
charakterystyczne właściwości odmienne od tych, które obserwuje się np. u me-
nedżerów w dużych jednostkach gospodarczych.

Rys.1. Psychologiczny kontekst inteligencji rynkowej mikroprzedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Zaleśkiewicz, Przedsiębiorczość i podejmowanie 

ryzyka, w: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004, s. 319–320.

Wewnętrzna orientacja w podejmowaniu decyzji oznacza, że przedsiębiorcy 
mają tendencję do kierowania się głównie własnymi opiniami, sądami, spostrze-
żeniami i minimalizowania znaczenia opinii ze źródeł zewnętrznych (np. eks-
pertów). Silne zorientowanie na wzrost powoduje, że właściciele koncentrują się 

7  C.W. Allinson, E. Chell, J. Haynes, Intuition and Entrepreneurial Behavior, “European Jour-
nal of Work and Organizational Psychology” 2000, No. 9, s. 31–43.
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na tych działaniach, które mogą przyczynić się do wzrostu ich przedsiębiorstwa. 
Traktowanie firmy jako odrębnego bytu oznacza emocjonalny stosunek do przed-
siębiorstwa, które traktowane jest jako coś więcej, niż własność. Kierowanie się 
wizją to odrzucanie postaw oportunistycznych i wytrwałe dążenie do celu, mimo 
okresowych niepowodzeń. Orientacja na ludzi to zmienna, w której wyraża się 
świadomość przedsiębiorców, iż w działalności gospodarczej szczególne znacze-
nie mają decyzje dotyczące ludzi.

Źródła inteligencji rynkowej małych podmiotów gospodarczych

W odniesieniu do człowieka wskazuje się na znaczenie czynników gene-
tycznych i środowiskowych jako determinant potencjału intelektualnego. Ana-
logicznie można wskazać na swoiste wyposażenie genetyczne mikrofirmy, która 
posiada cechy wyraźnie różniące ją od innych podmiotów gospodarczych i jed-
nocześnie stanowiące potencjalne źródło inteligentnych zachowań na rynku. Za 
korzystne wyróżniki mikroprzedsiębiorstw można uznać:
• możliwość szybszej reakcji na zmieniające się wymagania rynku,
• łatwość zagospodarowania nisz i szczelin rynkowych,
• bardziej efektywne wykorzystanie różnorodnych kompetencji pracowników,
• płaskie, proste struktury organizacyjne sprzyjające dobremu przepływowi in-

formacji i ograniczaniu biurokracji w zarządzaniu,
• łatwość wchodzenia w układy kooperacyjne,
• silny związek z regionem działania umożliwiający zaspokajanie różnych za-

kresów popytu i trafne diagnozowanie zmian w popycie,
• kształtowanie lokalnej reputacji, indywidualizacja kontaktów z klientami, bu-

dowanie kontaktów wielopokoleniowych,
• indywidualność produktową.

model przedsiębiorstwa inteligentnego rynkowo

Model jest tu rozumiany jako abstrakcyjne przedstawienie rzeczywistości 
w taki sposób, by uporządkować i uprościć spojrzenie na daną rzeczywistość 
przez odtworzenie jej podstawowych cech charakterystycznych8. W przedsta-
wionym modelu przedsiębiorstwa inteligentnego (por. rysunek nr 2) jako podsta-

8  Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydaw-
nictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 59.



260 Joanna Moczydłowska

wę traktuje się zasoby kompetencji pracowników, w tym szczególnie właścicieli. 
Na podstawie syntezy licznych definicji kompetencji proponujemy przyjąć, że 
kompetencje to wszelkie cechy i uprawnienia pracowników, które wykorzystywa-
ne i rozwijane w procesie pracy służą osiąganiu celów organizacji oraz spójnych 
z nimi osobistych celów pracowników9. Inteligencja ludzi, ich różnorodne talenty 
i inne predyspozycje osobowościowe oraz kwalifikacje zawodowe, a także moty-
wacja do działania są warunkiem koniecznym do tego, by przedsiębiorstwo było 
innowacyjne, elastyczne i szybko wprowadzało niezbędne zmiany. Pracownicy 
przedsiębiorstwa inteligentnego mają świadomość nieustannych zmian na ryn-
ku, zwłaszcza w obszarze potrzeb i wartości klientów, rozumieją konieczność 
dostosowywania się do tych zmian. Elastyczność utożsamiamy ze zdolnością 
organizacji do przystosowania wewnętrznych struktur i procesów w reakcji na 
zmianę w otoczeniu. Organizacje elastyczne to te, które ciągle rozwijają strategie 
swojego działania, przystosowują je do nowych realiów rynków oraz zmieniają 
wszystkie elementy organizacji, aby współgrały z nową strategią. Elastyczność 
może być tym większa, im mniej przedsiębiorstwo jest sformalizowane oraz im 
bardziej nastawione jest na cele10. Mikroprzedsiębiorstwom łatwiej spełnić te wa-
runki niż większym jednostkom gospodarczym.

Rys. 2. Model mikroprzedsiębiorstwa inteligentnego rynkowo
Źródło: opracowanie własne.

Z elastycznością organizacji ściśle powiązana jest innowacyjność. Innowa-
cyjność traktuje się jako „centralny czynnik motoryczny prowadzący do dosko-

9  Szerzej: J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pra-
cowników, Difin, Warszawa 2009.

10  Por. W. Jakubowska, Elastyczność organizacji w dobie globalizacji, w: Strategie przedsię-
biorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2008, s. 15–16.
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nałości w organizacji”11. I choć najmniejsze podmioty gospodarcze często opisy-
wane są jako mało innowacyjne12, sytuacja w tym zakresie znacząco i korzystnie 
zmienia się na przestrzeni ostatnich lat. W literaturze znajdujemy zarówno argu-
menty wskazujące na pozytywny związek innowacyjności z dużymi rozmiarami 
przedsiębiorstwa (większe zasoby, większy rynek, mniejsze ryzyko)13, jak i na 
przewagę innowacyjną małych firm wynikającą z większej elastyczności, spraw-
niejszej komunikacji, większych możliwości w zakresie specjalizacji14. Jako za-
sadne wydaje się przyjęcie, że wielkość przedsiębiorstwa nie stanowi kluczowej 
determinanty innowacyjności. Większą rolę odgrywa tu prawdopodobnie kultura 
proinnowacyjna.

Wartość dostarczana klientom stanowi najważniejszy wskaźnik inteligen-
cji rynkowej przedsiębiorstwa. Subiektywnie doświadczane korzyści wynikające 
z faktu posiadania produktu, skorzystania z usługi stanowią podstawowe źródło 
satysfakcji klienta, jego pozytywnych doświadczeń, o które zabiega firma inteli-
gentna. Sferą poszukiwania, różnicowania i kreowania wartości dla klientów są 
obecnie: jakość, bogactwo cech, szeroka gama usług, profesjonalne zaspokajanie 
zindywidualizowanych i zmiennych w czasie potrzeb. W przedsiębiorstwie in-
teligentnym rynkowo klient coraz częściej postrzegany jest jako „gość”, który 
otrzymuje ofertę wręcz osobistą, a jego korzyści mają charakter nie tylko eko-
nomiczny czy funkcjonalny, ale również emocjonalny, społeczny i poznawczy. 
Tradycyjna transakcja zostaje zastąpiona relacją zaangażowaną emocjonalnie, 
a przedmiotem wymiany stają się doświadczenia. 

wnioski 

Inteligencję rynkową przedsiębiorstwa traktujemy jako zdolność i umie-
jętność adaptacji do zmian zachodzących na rynku, a nawet wyprzedzania tych 
zmian. Procesy adaptacyjne przejawiają się w postaci dostarczania klientom 
zindywidualizowanych, przewyższających ich oczekiwania wartości. Cechami 

11  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zmiany paradygmatów kształtujących systemy zarządzania, 
w: W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 13.

12  Por. A. Strychalska-Rudzewicz, Uwarunkowania i bariery procesów innowacyjnych 
w przedsiębiorstwach, w: Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, red. 
J. Komorowski, J. Moczydłowska, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2009, s. 44–48.

13  A. Arundel, I. Kabla, What Percentage of Innovations are Patented? Empirical Estimates for 
European Firms, „Research Policy” 1998, No. 27, s. 127–141.

14  S. Graves, N. Langowitz, Innovative Productivity and Returns to Scale In The Pharmaceuti-
cal Industry, „Strategic Management Journal” 1993, No. 14, s. 594–602.
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kluczowymi przedsiębiorstwa inteligentnego są: elastyczność, szybkość działa-
nia i innowacyjność. Bazą dla zachowań inteligentnych jest umiejętnie groma-
dzona i tworzona wiedza rynkowa. Mikroprzedsiębiorstwa, mimo obiektyw-
nych trudności wynikających np. z ograniczonych zasobów, mogą przejawiać 
wyższy poziom inteligencji rynkowej w porównaniu z większymi podmiotami 
gospodarczymi. Specyficzne cechy charakterystyczne dla tej grupy organizacji 
przedstawione w tym artykule, w połączeniu z wysokimi zasobami kompeten-
cji zawodowych oraz z motywacją przedsiębiorców i innych osób zatrudnionych 
w firmie, mogą zaowocować bardzo wysokim poziomem efektywności działania. 
Przedsiębiorstwo może oceniać poziom swojej inteligencji rynkowej dokonując 
ewaluacji takich wskaźników działania jak: szybkość podejmowania i realizacji 
decyzji (zwłaszcza marketingowych), innowacyjność produktowa i organizacyj-
na, zarządzanie zmianami, trwałość relacji z klientami, poziom satysfakcji klien-
tów, liczba nowych klientów, wizerunek przedsiębiorstwa.

market inteLLiGence oF micro-enterprise

summary

One of the key features of a modern industrial enterprise, which determines the 
survival and development in a hyper-competitive, turbulent, recessionary environment, 
is market intelligence. The purpose of the article is to seek answers to the question what 
constitutes the essence of enterprises’ market intelligence, with particular emphasis on 
micro-enterprises. What other detailed features allow intelligent behaviour? What me-
asures can be used to assess the intelligent potential of an enterprise? This article also 
contains the author’s model of intelligent micro-enterprise, which may be used for practi-
cal assessment of enterprise’s market intelligence and possibilities of its development.

Translated by Joanna Moczydłowska
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wstęp

Funkcjonowanie przedsiębiorstw z sektora małych i średnich, jak i mikro-
przedsiębiorstw ma bardzo ważne znaczenie dla wzrostu gospodarczego całego 
kraju oraz wspólnego rynku europejskiego. Trzeba więc stwarzać wspólne ramy 
dla efektywnej działalności gospodarczej tego sektora. Z pewnością posłużą 
temu zmiany uregulowań prawnych dotyczące określenia definicji poszczegól-
nych kategorii przedsiębiorstw, a także opodatkowania dochodów z tej działal-
ności gospodarczej. 

Celem artykułu jest zdefiniowanie mikroprzedsiębiorcy oraz małego i śred-
niego przedsiębiorcy w świetle zaleceń Komisji Europejskiej. W artykule przed-
stawiono też syntetycznie inne zmiany w uregulowaniach prawnych dotyczące 
opodatkowania dochodów podatkiem zryczałtowanym. 

definicja mikroprzedsiębiorcy oraz małego i średniego przedsiębiorcy 

W każdym państwie członkowskim w zależności od wielu czynników, 
takich jak przeciętna wysokość zatrudnienia, ilość mieszkańców, system 
prawny, rodzaj działalności gospodarczej itd., różnie definiuje się małe i średnie 
przedsiębiorstwa. 

„Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są mo-
torem gospodarki europejskiej. Są one głównym źródłem zatrudnienia, budzą 
ducha przedsiębiorczości i innowacji w UE, a tym samym mają kluczowe zna-
czenie dla zwiększenia konkurencyjności i zatrudnienia. Nowa definicja MŚP, 
która weszła w życie 1 stycznia 2005 roku, stanowi istotny krok w kierunku 
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poprawy otoczenia gospodarczego dla MŚP, a jej celem jest promowanie przed-
siębiorczości, inwestycji i wzrostu. Definicja ta została opracowana po przepro-
wadzeniu szerokich konsultacji z bezpośrednio zainteresowanymi, co dowodzi, 
iż uwzględnianie opinii MŚP ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji 
celów lizbońskich”1. Słowa Güntera Verheugena, Komisarza ds. przedsiębiorstw 
i przemysłu w Komisji Europejskiej są potwierdzeniem na to, że dla rozwoju 
tego sektora powinno się – obok eliminowania barier wzrostu konkurencyjności 
– precyzyjne określić samą definicję makroprzedsiębiorstwa oraz małego i śred-
niego przedsiębiorstwa, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Aby 
poprawić spójność i skuteczność działań na korzyść sektora MŚP oraz ograni-
czyć zakłócenia konkurencji, muszą być one podejmowane w oparciu o wspólną 
definicję. 

Definicja ta ustalana jest w oparciu o dane przedsiębiorstwa według nastę-
pujących trzech kryteriów:
– liczba osób zatrudnionych,
– roczny obrót,
– całkowity bilans roczny. 

Porównanie danych przedsiębiorstwa z progami i pułapami dla tych trzech 
kryteriów pozwoli zakwalifikować firmę jako mikroprzedsiębiorstwo, małe 
przedsiębiorstwo czy średnie przedsiębiorstwo. Należy zwrócić uwagę na to, że 
o ile zachowanie progu zatrudnienia jest obowiązkowe, o tyle w przypadku pu-
łapu dotyczącego rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego MŚP może 
wybrać jeden z nich. Przedsiębiorstwo nie musi więc spełniać obydwu warunków 
finansowych i może przekroczyć jeden z pułapów, nie tracąc swojego statusu. 
Nowa definicja daje ten wybór, gdyż z natury przedsiębiorstwa działające w sek-
torach handlu i dystrybucji mają wyższe wskaźniki obrotu niż przedsiębiorstwa 
produkcyjne. Dając możliwość wyboru pomiędzy kryterium obrotu a kryterium 
całkowitego bilansu rocznego, który odzwierciedla ogólną sytuację materialną 
przedsiębiorstwa, definicja zapewnia sprawiedliwe traktowanie MŚP prowadzą-
cych różne rodzaje działalności gospodarczej.

W tabeli 1 pokazano nowe progi i pułapy pozwalające określić poszczegól-
ne kategorie przedsiębiorstw. O mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich 
przedsiębiorstwach można mówić wtedy, gdy zatrudniają mniej niż 250 pracow-

1  Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, Wspólnoty Europej-
skie, 2006, http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_pl.htm
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ników i osiągają roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów euro, oraz/lub cał-
kowity bilans roczny nie przekraczający 43 milionów euro. 

W ramach kategorii MŚP: 
1. przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej 

niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 10 milionów euro; 

2. mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej 
niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 2 milionów euro.

Tabela 1. Progi i pułapy w określaniu definicji mikroprzedsiębiorstwa  
oraz małego i średniego przedsiębiorstwa

Źródło: Artykuł 2 Załącznika do zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r.: Definicja 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstwa (2003/361/WE).

zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym (od 01 stycznia 2009 r.)

Oczywistym argumentem przemawiającym za wyborem określonej formy 
opodatkowania jest opłacalność wyboru, jednak osoby, które nie radzą sobie 
z obowiązkami w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych, powinny 
wybierać bardziej zryczałtowane formy opodatkowania, przy których występu-
je mniej obowiązków. Prowadzenie księgowości można co prawda zlecić biuru 
rachunkowemu, jednak wiele czynności podatnik zobowiązany jest dokonać 
we własnym zakresie. Przy niewielkim rozmiarze działalności koszty związa-
ne z biurem rachunkowym mogą całkowicie zniweczyć oszczędności związane 
z wyborem określonej formy opodatkowania.

Ważne dla osób dokonujących wyboru formy opodatkowania jest to, że im 
bardziej zryczałtowana forma opodatkowania, tym mniejsze obowiązki w zakre-
sie dokumentowania operacji gospodarczych dla celów podatku dochodowego 
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oraz w zakresie księgowości, oraz tym mniejszy związek kwoty podatku z roz-
miarem działalności gospodarczej2.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako uproszczona forma roz-
liczeń podatkowych jest korzystna w działalności gospodarczej lub osiąganiu 
przychodów z najmu przy ponoszeniu niskich wydatków. Trzeba bowiem zazna-
czyć, że podstawą opodatkowania ryczałtu jest przychód. Nie ma więc możliwo-
ści uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. 

Niestety, nie każdy może zastosować tę formę opodatkowania. Od 
2009 roku, z uwagi na zmiany w kursie euro, liczba podatników mogących roz-
liczyć się w formie ryczałtu jeszcze się zmniejszy.

Zgodnie z przepisami ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym po-
datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycz-
ne3, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają 
przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym 
również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fi-
zycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Ponadto ryczałtem objęte są rów-
nież otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym 
pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze 
i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, 
poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. 

Od 2009 roku przywrócono zasadę obowiązującą przed 2008 rokiem, która 
stanowiła, że utrata prawa do ryczałtu po przekroczeniu limitu 150 000 euro na-
stępuje nie po miesiącu przekroczenia tej kwoty, ale z początkiem nowego roku. 
Oznacza to, że podatnicy mogą skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu, 
jeśli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:
– uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, 

w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
– uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, 

a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła 
kwoty 150 000 euro;

2  http://www.vat.pl/zasady_opodatkowania_wybor_formy_opodatkowania_1402.php.
3  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144 z późniejszymi zmianami). 
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2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają 
z opodatkowania w formie karty podatkowej − bez względu na wysokość przy-
chodów.

W celu określenia limitu wartości wyrażone w euro należy przeliczyć na 
walutę polską według średniego kursu NBP na dzień 1 października poprzed-
niego roku. Analizując zatem wartość limitu na rok 2009, należy zastosować 
kurs z 1 października 2008 r. W związku z tym w 2009 roku z ryczałtu będzie 
mogło skorzystać znacznie mniej podatników niż chociażby w 2008 roku. Spo-
wodowane jest to spadkiem kursu euro. Różnica ta spowodowała zmniejszenie 
limitu obowiązującego w 2008 roku w kwocie 565 200 zł do kwoty 506 625 zł 
na rok 2009. Oznacza to, że podatnik, który na przykład osiągnął w 2008 roku 
przychód w wysokości 520 000 zł, w 2009 roku nie będzie już mógł opodatkować 
się w formie ryczałtu. 

Aby dokonać rocznego rozliczenia z fiskusem w formie ryczałtu, należy 
wypełnić formularz PIT-28. Ostatnim dniem na złożenie zeznania jest 31 stycznia 
następnego roku. W 2009 roku dzień ten przypada w sobotę, co oznacza, że rozli-
czenia podatku w formie ryczałtu należy dokonać do 2 lutego 2009 r.

Przy zmianach, które będą już obowiązywały podatników opodatkowanych 
ryczałtem ewidencjonowanym już w rozliczeniu 2008 roku, zasadnicze znacze-
nie ma możliwość odliczania składek ubezpieczeniowych zapłaconych nie tylko 
do polskiego ZUS, ale też zagranicznych systemów ubezpieczeń.

Zgodnie z nowymi przepisami, podatnik będzie mógł odliczyć od przycho-
du składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w państwie na-
leżącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Kon-
federacji Szwajcarskiej. Podatnikom umożliwiono także pomniejszenie ryczałtu 
o zapłacone za granicą składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Ważną zmianą dla ryczałtowców jest możliwość zadeklarowania przekaza-
nia 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Będzie to możliwe już 
w rozliczeniu roku 2008 w składanym zeznaniu rocznym PIT-28.

opodatkowanie dochodów małych i średnich przedsiębiorstw

Jednym z rodzaju podatków, który budzi wśród przedsiębiorców najwięcej 
kontrowersji jest podatek dochodowy. Z punktu widzenia możliwości finanso-
wania, podstawowe znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw ma właśnie 
obciążenie podatkiem, osiąganego przez nie dochodu, gdyż w ten sposób zostaje 
im uszczuplona pewna suma, która mogłaby stanowić ich kapitał własny. Co jest 
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z tym związane zmniejszona zostaje kwota, jaką firmy te byłyby w  stanie prze-
znaczyć na cele rozwojowe. Ma to duże znaczenie dla przedsiębiorstw z sektora 
MŚP ze względu na ograniczoną dostępność do kapitałów obcych4.

Małe i średnie przedsiębiorstwa to przede wszystkim spółki osobowe. 
W mniejszości są to podmioty prawa handlowego, stąd większość przedsię-
biorstw obciążona jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To potwier-
dza pogląd, że możliwości związane z  przepisami prawa w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych w największym stopniu wpływają na funkcjo-
nowanie przedsiębiorstw MŚP5.

Na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny 
liczbę przedsiębiorstw aktywnych w latach 2006–2006 pokazano w tabeli 2. 

Tabela 2. Liczba aktywnych przedsiębiorstw w latach 2006–2007 (w tys.)

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 r., Główny Urząd Statystyczny 

Analizując kształtowanie się liczby przedsiębiorstw w Polsce, w 2007 roku 
najbardziej wzrosła liczba średnich przedsiębiorstw o 5,06% w porównaniu do 
roku 2006. Liczba mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 3,64%, a przedsiębiorstw ma-
łych o 2,16%. 

Spośród przedsiębiorstw ogółem w 2006 roku 38,27% podatników wybra-
ło jako formę rozliczenia podatkowego – ryczałt ewidencjonowany. Natomiast 
w roku 2007 podatnicy rozliczający się ryczałtowo stanowili 37,87% wszystkich 
przedsiębiorstw aktywnych. Kształtowanie się liczby podatników płacących ry-
czałt przedstawiono na wykresie 1. 

4  G. Gołębiowski, Dostępność kapitału a jakość zarządzania w małych i średnich przedsię-
biorstwach w Polsce, Prace naukowe nr 974, Tom I, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wro-
cław 2003.

5  G. Gołębiowski, Studia i Prace KZiF SGH, Zeszyt Naukowy nr 42 z 2004, s. 2. 
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Wykres 1. Liczba podatników płacących ryczałt
Źródło: Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2008, Minister-

stwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa, maj 2009. 

Liczba podatników płacących ryczałt wzrosła w 2007, roku w porównaniu 
z rokiem poprzednim o 2,56%, natomiast w roku 2008 – o 6,03% w stosunku do 
roku 2007. 

Osiągane przychody brutto oraz kwoty ryczałtu dla tych podatników w ana-
lizowanych latach zmieniały się w podobnym kierunku. Na wykresie 2 pokazano, 
że przychód brutto oraz kwota ryczałtu należnego wzrosły w 2007 roku kolejno 
o 12,02% i 14,27% w porównaniu z rokiem 2006. Natomiast rok 2008 przyniósł 
spadek przychodów ogółem o 12,96% i spadek ryczałtu należnego o 13,82% 
w stosunku roku poprzedniego. Z pewnością było to spowodowane pogorsze-
niem się sytuacji gospodarczej na świecie jak i w Polsce.  

Wykres 2. Przychód brutto oraz ryczałt należny w latach 2006–2008 w mln zł
Źródło: Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2008, Minister-

stwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa, maj 2009. 
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podsumowanie

Podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowią w Polsce 
zdecydowaną większość wśród aktywnych na rynku przedsiębiorstw. Rośnie więc 
ich znaczenie w gospodarce narodowej. Przedsiębiorstwa te mają aktywny udział 
w tworzeniu produktu krajowego brutto. Dla rozwoju sektora MŚP potrzebne są 
zmiany w przepisach. Dla wsparcia ich funkcjonowania na jednolitym rynku 
europejskim znaczenie ma wprowadzenie wspólnej definicji mikroprzedsiebior-
stwa oraz małego i średniego przedsiębiorstwa. Duży odsetek przedsiębiorstw 
tego sektora wybrało zryczałtowany podatek dochodowy, jako formę opodatko-
wania osiąganych dochodów. Ogromne znaczenie ma więc tworzenie przyjazne-
go systemu podatkowego w zakresie podatków dochodowych. Temu służyć mogą 
zmiany w przepisach dotyczących ryczałtowych form opodatkowania. 

die ausGewÄhLte aspekten des Gewerbes  
auF dem Grund der Gesetze

zusammenfassung

Die Wirtschaftssubjekte von dem Sektor kleiner und mittlere Unternehmen sind 
sehr wichtig für die nationale Wirtschaft und für die Europäischeunion.

Mann soll bildet die Rahmen für richtige Funktionierung des MSP-Sektor. Es ist 
wichtig die Definition diese Unternehmen zu bezeichnen. Die Lösung der Steuerrecht 
betreffen auch pauschale Gewerbesteuer, was es im Artikel zeigt.  

Übersetzt von Agnieszka Opałka
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naduŻycia Gospodarcze jako niedoceniane  
zaGroŻenie przedsiębiorstw

wstęp

Zaufanie stanowi podstawę relacji międzyludzkich. Dotyczy to zarówno 
spraw zawodowych jak i prywatnych. Zajmując się problematyką biznesową 
można stwierdzić, iż bardzo często przedsiębiorcy spotykają się z nadużyciem 
zaufania. Do nadużycia może dojść zarówno w otoczeniu wewnętrznym (pra-
cownicy), jaki i zewnętrznym przedsiębiorstwa (dostawcy, odbiorcy, konkuren-
cja). Wymierne straty, przynoszą przestępstwa gospodarcze popełniane przez 
wieloletnich pracowników na szkodę pracodawcy. Nieuczciwi dostawcy i od-
biorcy mogą stanowić duże zagrożenie dla działalności przedsiębiorstwa. Celem 
niniejszego opracowania jest wskazanie nadużyć gospodarczych jako istotny pro-
blem działalności przedsiębiorstw. 

pojęcie nadużycia gospodarczego

Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Asso-
ciation of Certified Fraud Examiners, ACFE) przyjmuje, że nadużycie gospodar-
cze czy inaczej sprzeniewierzenie, to wykorzystanie stanowiska do wzbogacenia 
się drogą świadomego nadużywania, bądź niewłaściwego wykorzystania zasobów 
lub majątku firmy zatrudniającej1. Natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń Euler 
Hermes, definiuje sprzeniewierzenie jako bezprawne uzyskanie korzyści mająt-
kowej przez pracownika ze szkodą dla pracodawcy w wyniku umyślnych działań, 

1  The Association of Cetified Fraud Examiners, The Report to the Nation on Occupational 
Fraud and Abuse, Austin: ACFE, 1996, s. 4.
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poprzez które pracodawca doznał straty w mieniu2. Te obszerne definicje obej-
mują całą gamę rozmaitych poczynań dyrektorów, pracowników szeregowych, 
kierowników i właścicieli – od zawiłych „przekrętów” inwestycyjnych po drobne 
kradzieże. Typowe nadużycie to sprzeniewierzenie majątku, fałszowanie informa-
cji, korupcja, zawyżanie nadgodzin, wykorzystanie majątku firmy do prywatnych 
celów, manipulowanie wynagrodzeniami i fikcyjne zwolnienia lekarskie3.

Według TU Euler Hermes sprzeniewierzenie dokonywane przez pracowni-
ka może przyjmować następujące postacie:
– kradzież,
– oszustwo,
– oszustwo komputerowe,
– fałszerstwo,
– przywłaszczenie,
– szkody.

Celem niniejszego opracowania nie jest analiza rodzajów nadużyć dokonywa-
nych przez pracowników. Dlatego autor ograniczył się do wyszczególnienia kra-
dzieży i przywłaszczenia jako nadużyć, które bardzo często pojmowane są jako 
jeden rodzaj przestępstwa. Należy wskazać, że według kodeksu karnego, kradzież 
(art. 278 KK) polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia. 
Chodzi tu o rzeczy mające wartość ekonomiczną, ponieważ kradzież, przywłasz-
czenie lub niszczenie cudzych rzeczy o wartości niemajątkowej (np. bezwartościo-
wych w sensie ekonomicznym, fotografii lub innych pamiątek) stanowi wykroczenie 
z art. 126 KW. Rzecz będąca przedmiotem kradzieży musi być cudza, tj. stanowić 
czyjąś własność lub być przedmiotem czyjegoś posiadania w sensie cywilnopraw-
nym; nie wchodzi więc w grę np. kradzież rzeczy, którą właściciel wyrzuca w celu 
pozbycia się. przywłaszczenie (art. 284 KK) popełniane jest albo, tak jak kradzież, 
w stosunku do rzeczy, albo w stosunku do prawa majątkowego. Przywłaszczone 
może być np. prawo akcjonariusza do udziału w zyskach firmy, które przez pomyłkę 
zapisano w pamięci komputera na rzecz innej osoby. Przy przywłaszczeniu nie wy-
stępuje element zaboru, bowiem sprawca włada już rzeczą lub prawem faktycznie, np. 
znajduje rzecz zgubioną, rzecz została mu wypożyczona lub powierzona albo znalazła 
się w jego władaniu, bo doręczono mu ją przez pomyłkę. Zachowanie się sprawcy 
określono w art. 284 KK zwrotem „przywłaszcza sobie”. Oznacza to bezprawne 

2 Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., Ogólne warunki ubezpieczenia ryzyka sprze-
niewierzenia 2009, s. 3.

3 The Report to the Nation…, op.cit., s. 4.
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włączenie przez sprawcę cudzej rzeczy lub prawa do swego majątku, lub wykony-
wanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela, co może się przejawiać 
w sprzedaniu lub darowaniu rzeczy, dokonaniu w niej przeróbek, zniszczeniu4.

trójkąt nadużyć

Presja, okazja i racjonalizacja. Te trzy ramiona „trójkąta nadużyć” poma-
gają wyjaśnić, jak i dlaczego popełniane są nadużycia gospodarcze. Presja wią-
że się najczęściej z istotnym „nierozwiązywalnym”, z punktu widzenia danej 
osoby, problemem osobistym5. Okazja do popełnienia nadużycia gospodarczego 
istnieje wtedy, gdy pracownik wierzy, że może ominąć procedury kontrolne prze-
ciwdziałające nadużyciom, na przykład ze względu na zajmowane stanowisko 
lub jest świadomy słabości systemu kontroli wewnętrznej. Osoby popełniające 
nadużycia gospodarcze często racjonalizują swoje działania, wskazując na oko-
liczności, które pchnęły ich do popełnienia nieuczciwych czynów. Niezadowoleni 
pracownicy mogą szukać zadośćuczynienia poprzez działanie szkodliwe lub nie-
zgodne z prawem. Nawet osoby uczciwe mogą popełniać nadużycia gospodarcze 
w środowisku, które wywiera wystarczająco silną presję, niezależnie od tego, 
czy źródłem presji są czynniki wewnętrzne, czy też płynące spoza organizacji6.

Rys. 1. Trójkąt nadużyć
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J.T. Wells, Nadużycia w firmach Vademecum zapobie-

ganie i  wykrywanie, LexisNexis, Warszwa 2006.

4 L. Gardocki, Prawo karne, C.H.Beck, Warszawa 2004, s. 308–311.
5 J.T. Wells, Nadużycia w firmach Vademecum zapobieganie i wykrywanie, LexisNexis, 

Warszwa 2006, s. 21.
6 Ernst & Young, Ryzyko nadużyć gospodarczych na rynkach wschodzących, „IX Światowe 

badanie nadużyć gospodarczych” 2006, s. 6.
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zagrożenie nie tylko ze strony pracownika

W ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 30% przedsiębiorstw działających na tere-
nie naszego kraju padło ofiarą nadużyć – szacują eksperci firmy doradczej Price-
waterhouseCoopers, w opublikowanym „Badaniu przestępczości gospodarczej, 
Polska 2009”.

Rys. 2. Rodzaje przestępstw odnotowanych w firmach w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Badania Przestępczości Gospodarczej – Polska 2009, 

PricewaterhouseCoopers, listopad 2009.

Według autorów badania, najwięcej jest nadużyć po stronie pracowników. 
Na kolejnych miejscach są korupcja, przekupstwo oraz naruszenie praw własno-
ści. Najmniej jest manipulacji księgowych. W ponad połowie przypadków za-
wsze chodziło o kradzież. To najbardziej pospolite i najczęstsze przewinienie 
zarówno w Polsce jak i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Na drugim 
miejscu jest korupcja – 42% przypadków w Polsce i 44%  w regionie. Naruszenie 
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praw własności intelektualnej to kolejne z przestępstw gospodarczych, odnoto-
wane przez 26% respondentów. Przestępstwo to jest w Polsce znacznie bardziej 
rozpowszechnione niż w Europie Środkowo-Wschodniej czy na całym świecie, 
gdzie odsetek wynosi odpowiednio 16 i 15%. Łącząc liczbę wskazań naruszenia 
własności intelektualnej ze stosunkowo wysokim odsetkiem polskich firm, które 
w ostatnich 12 miesiącach miały do czynienia ze szpiegostwem (21%), można 
wnioskować, iż w Polsce kryzys gospodarczy zaostrzył konkurencję, a w grze 
rynkowej zaczęto stosować niedozwolone działania7.

Dlaczego jest u nas gorzej niż w regionie? Ma na to wpływ wiele czynni-
ków: od kulturowych przez historyczne na organizacyjno-prawnych skończyw-
szy. Po pierwsze, polska gospodarka wolnorynkowa jest stosunkowo młoda. Fir-
my dotąd koncentrowały się na zdobywaniu klientów, udziałów w rynku i walce 
z konkurencją. Mało kto myślał o procedurach, kontroli i zabezpieczeniu się 
przed nadużyciami. Po drugie, panuje powszechny brak wiary w skuteczność 
organów ścigania i systemu sądowniczego, co powoduje, że stosunkowo niewie-
le nadużyć jest zgłaszanych i ściganych. Wreszcie brakuje jednoznacznych ocen 
moralnych. Często obserwujemy, że nadużycie dokonywane jest przy niemym 
przyzwoleniu współpracowników i podwładnych. To pozostałość po komuni-
stycznym systemie, który zachwiał moralnymi normami8.

kto najczęściej dokonuje nadużyć?

„Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw”, to czwarta edycja ba-
dania poświeconego problemowi nadużyć gospodarczych w firmach. Raport na 
temat nadużyć w polskiej gospodarce jest cykliczną publikacją Deloitte. Badaniu 
poddano dwa tysiące największych działających w Polsce firm. Próba badawcza 
objęła przedsiębiorstwa ze wszystkich branż – od kopalni poczynając, na ban-
kach i instytucjach finansowych kończąc.

7  E. Glapiak, W regionie mniej oszustw niż w Polsce, „Rzeczpospolita” 2009, nr 271, s. B4.
8  A. Gawrońska-Malec, Dossier przestępstwa w firmach, „Forbes” 2006, nr 07, s. 85.
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Rys. 3. Kto był odpowiedzialny za popełnienie nadużyć gospodarczych?
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Nadużycia – niewidzialny wróg przedsię-

biorstw 2008”, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Z badania wynika, że nadużyć gospodarczych najczęściej dopuszczali się 
pracownicy oraz menadżerowie niższego szczebla. W przypadku tych ostatnich 
odnotowano wzrost liczby wskazań o 15 punktów procentowych w stosunku do 
lat ubiegłych. Co ciekawe, nastąpił jednocześnie istotny spadek ilości odpowiedzi 
wskazujących na popełnianie nadużyć przez osoby należące do grona klientów 
i odbiorców. Tendencja wzrostowa zauważona w przypadku nadużyć powodowa-
nych przez ww. grupę menadżerów może oznaczać, że w większym stopniu niż 
do tej pory jej przedstawiciele świadomi są słabości systemu kontroli wewnętrz-
nej i częściej podejmują decyzję o ich wykorzystaniu dla korzyści własnych9.

poziom nadużyć w polsce

Biorąc pod uwagę badania jakie przeprowadziło TU Euler Hermes w Pol-
sce w latach 2008–2009, można przedstawić następujące wnioski. Rysunek 4 
prezentuje kwotę strat (w tys. PLN) spowodowanych nadużyciami dokonanymi 
przez pracowników na szkodę pracodawcy. Zauważalny jest wzrost wielkości 

9  Deloitte Advisory Sp. z o.o, Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw, 2008, s. 14.
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strat w roku 2009 w porównaniu z rokiem 2008. Szczególnym wzrostem cha-
rakteryzują się straty w przedziale 50–100 tys. PLN. W roku 2008, 15% bada-
nych przedsiębiorstw spotkało się ze stratami rzędu 50–100 tys. PLN, natomiast 
w roku 2009, takich firm było już 37%. Wzrost wielkości nadużyć jest również 
widoczny przy pozostałych, wyższych kwotach strat: 100–200 tys. oraz powyżej 
200 tys. PLN. 

Rys. 4. Kwota strat (w tys. PLN) spowodowana nadużyciami
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez Euler Hermes w Pol-

sce w latach 2008–2009.

Kolejny wykres (rysunek 5) przedstawia ilość wykrytych nadużyć w przed-
siębiorstwach w latach 2008–2009. Analizując wyniki badania zauważalna 
jest zmiana tendencji liczby wykrytych nadużyć z 1–2 w roku 2008 do 3–5 
w roku 2009. W roku 2008, 28% przedsiębiorstw wykryło u siebie od 3–5 sprze-
niewierzeń dokonanych przez pracowników, podczas gdy w roku 2009 ta sama 
liczba wykrytych nadużyć kształtowała się na poziomie 48%.
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Rys. 5. Ilość wykrytych nadużyć
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez Euler Hermes w Pol-

sce w latach 2008–2009.

Słusznym wydawałoby się postawienie następującego pytanie: jak wygląda 
zjawisko sprzeniewierzenia w innych krajach? W tabeli 1 zaprezentowano ocenę 
ryzyka sprzeniewierzenia wg niemieckich i amerykańskich pracodawców.

Tabela 1. Ryzyko sprzeniewierzeń na rynku niemieckim i amerykańskim

Ryzyko w ocenie niemieckich  
pracodawców*

Ryzyko w ocenie amerykańskich  
pracodawców**

– 47% przedsiębiorców doświadczyło 
przynajmniej jednego nadużycia ze 
strony pracowników

– 91% ankietowanych jest zdania, że 
przypadki sprzeniewierzenia stano-
wią poważne zagrożenie

– 4 miliardy Euro rocznie tracą niemiec-
kie spółki w wyniku sprzeniewierzeń

– 42 tysiące Euro wynosi średnia strata 
pojedynczej spółki, 68 tysięcy Euro  
w przypadku sprzeniewierzenia doko-
nanego przez kierownictwo

– Amerykańskie firmy straciły średnio 7% 
przychodów z powodu nadużyć dokony-
wanych przez pracowników (5% – 2006 r.)

– 25% nadużyć była większa niż 1 milion 
dolarów

– Typowe nadużycie trwało 2 lata nim zo-
stało wykryte

– Najczęstszym sposobem dokonywania 
nadużyć w latach 2006–2008 było sprze-
niewierzenie majątku (89% przypadków)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *danych opublikowanych przez Euler Hermes Kre-
ditversicherungs-AG, 2008 r. , ** Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć 
Gospodarczych (Assocation of Certified Fraud Examiners ACFE), raport 2006–2008.
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podsumowanie

Obecna sytuacja gospodarcza, tj. cięcie kosztów między innymi poprzez 
obniżki płac, skracanie czasu pracy, czy w ostateczności zwolnienia pracowni-
ków może wpływać na wzrost „skłonności” pracowników do nadużyć. Ryzyko 
nadużyć dotyczy zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, niezależnie od 
rodzaju i miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Nie sposób jest osza-
cować, jakie straty w Polsce i na świecie ponoszą każdego roku firmy z tytułu 
sprzeniewierzeń. Jednakże wyniki przedstawionych badań wskazują na to, iż jest 
to problem, z którym spotyka się co raz więcej przedsiębiorstw.

economic abuses as underestimated danGer oF enterprises

summary

The article presents the economic abuses as essentially threat to the business. 
It discuss basic kind of economic abuses committed by employee. The abuse triangle as 
a three basic reasons abuses were presented. A special attention was put to the amount 
of loss incurred by polish employers of embezzlements and number of detected fraud in 
enterprises on in 2008–2009 years. Finally, range of embezzlements on the foreign mar-
ket were shortly described.

Translated by Dariusz Pauch
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wprowadzenie – charakterystyka zagadnienia

Gospodarka XXI wieku jest systemem silnie skorelowanym z nowoczesny-
mi technologiami. Intensywnie postępujący rozwój globalnej sieci teleinforma-
tycznej implikuje w bezpośredni sposób zmiany w podejściu do realizacji wielu 
procesów biznesowych, które pozornie posiadały ostatecznie wypracowane stan-
dardy. Do głównych obszarów zmian w tym zakresie należy kompleksowa reali-
zacja i obsługa wymiany produktów i usług za pośrednictwem kanałów elektro-
nicznych (e-commerce)1.

E-commerce, funkcjonujący również pod pojęciami handlu internetowego 
lub handlu on-line, definiowany jest jako proces realizacji transakcji ekonomicz-
nych (mających za przedmiot towar lub usługę) prowadzony przy wykorzystaniu 
środków elektronicznych, ze szczególny uwzględnieniem sieci Internet2. To właśnie 
sieć Internet, poszerzając tradycyjną przestrzeń rynkową, stanowi atrybut nowo-
cześnie funkcjonującego biznesu oraz nadaje właściwej treści merytorycznej dla 
zjawiska globalizacji przedsiębiorstw w wymiarze ekonomicznym. 

Podmioty podejmujące aktywność na płaszczyźnie e-commerce mogą wy-
stępować zarówno po stronie popytu, jak i podaży dóbr i/lub usług. Wzajemne 
relacje pomiędzy uczestnikami przestrzeni elektronicznej, warunkujące charak-
ter prowadzonej przez nie działalności prezentuje rysunek 1.

1  C.M. Olszak, Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 15.

2  B. Księżopolski, Z. Kotulski, Zagrożenia procesów komunikacyjnych w e-commerce oraz 
sposoby przeciwdziałania, w: Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, Wydawnic-
two Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2004, s. 247.
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Jak prezentuje struktura, gospodarcze zastosowanie sieci Internet w dzia-
łalności przedsiębiorstw przyjmuje zazwyczaj jeden z trzech podstawowych 
modeli3:
– business-to-business (B2B) – wymiana handlowa pomiędzy przedsiębior-

stwami, obejmująca swym zakresem nie tylko fakt transakcji ekonomicznej, 
ale również poszukiwanie partnerów biznesowych, budowanie sieci dostaw-
ców i odbiorców oraz poszukiwanie informacji handlowych;

– business-to-customer (B2C) – obejmujący wszelkie formy sprzedaży towa-
rów i usług klientom indywidualnym (sprzedaż detaliczna w sieci);

– business-to-Government (B2G) – obejmujący kontrakty pomiędzy podmio-
tami sfery prywatnej a organami administracji publicznej przy zastosowaniu 
rozwiązań teleinformatycznych.

Rys. 1. Relacje i płaszczyzny pomiędzy uczestnikami przestrzeni elektronicznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Nojszewski, Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1), 

„E-mentor” 2006, nr 5, s. 60.

Aplikacja rozwiązań e-commerce w przedsiębiorstwie daje możliwość ła-
twej i szybkiej dywersyfikacji działalności podmiotu, uelastycznia system dys-
trybucji oraz ułatwia relacje pomiędzy podmiotami transakcji handlowych. Po-
nadto, wirtualizacja obrotu handlowego jest czynnikiem ograniczającym koszty 

3  A. Budziewicz, A. Drab-Kurowska, E-commerce jako element wspomagający funkcjonowa-
nie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji, w: Przemiany i perspektywy polskich 
przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, red. K. Piech, G. Szczodrowski, Instytut 
Wiedzy, Warszawa 2003, s. 307.
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operacyjne prowadzonej działalności, co przekłada się na poziom konkurencyj-
ności cenowej w wirtualnej przestrzeni. Aktywne prowadzenie handlu w wy-
miarze elektronicznym wymaga wyposażenia przedsiębiorstwa w wiele elemen-
tów technologii internetowej4, tworzącej spójny system oparty na bezpiecznych 
mechanizmach przetwarzania zamówień i ich rozliczeń, połączonych z moduła-
mi logistycznymi5.

Rozpatrując obszar e-commerce jako rynek dostaw, przedsiębiorstwo posia-
da łatwy i szybki dostęp do informacji o asortymencie, oszczędzając tym samym 
czas i pieniądze. Dwudziestocztero godzinny dostęp do witryn internetowych, 
wysoka ich liczebność oraz nieskomplikowana struktura organizacyjna przed-
siębiorstw internetowych należą do czynników wpływających na atrakcyjność 
handlu elektronicznego.

e-commerce w realiach polskiej gospodarki – przekrój rynku

Rozwój istniejących już gałęzi elektronicznego handlu, jak i tworzenie no-
wych w dużej mierze zależy od dwóch czynników6:
– poziomu rozwoju sieci Internet, wyrażonego liczbą użytkowników usługi 

w danym społeczeństwie;
– indeksu aktywności internauty, określającego staż korzystania z globalnej sie-

ci oraz zaawansowanie w wykorzystaniu możliwości oferowanych przez Inter-
net i powiązanych z nim narzędzi.

W Polsce w roku 2008 z globalnej sieci teleinformatycznej skorzystało 
13,6 mln Polaków, z czego niemal 70% (9,2 mln osób) dokonało zakupu za po-
średnictwem elektronicznych kanałów dystrybucji. Na tle lat ubiegłych, wartości 
te oznaczają wyraźny wzrost zainteresowania rynkiem e-commerce (wykres 1). 
Dla porównania, w 2005 roku odnotowano 9 mln osób aktywnych w przestrzeni 
wirtualnej, z czego 30% dokonało zakupów „w sieci”7. 

4  M.in. pocztę elektroniczną, strony internetowe, ogłoszenia reklamowe (banery), serwery 
bazy danych o produktach (usługach) i bazy o klientach. 

5  A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Kierunki rozwoju systemów e-biznesu (www.ptzp.org.pl, dostęp: 
02.01.2010 r.).

6  M. Idzikowski, Wybrane aspekty użyteczności i funkcjonalności witryny typu e-commerce, 
w: Systemy wspomagania organizacji SWO 2006, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.

7  www.internetstandard.pl (dostęp: 02.01.2010 r.).
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Wykres 1. Odsetek internautów dokonujących zakupów za pośrednictwem sieci Internet 
w latach 2005– 2008

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raportu „E-Commerce 2009” (www.internetstandard.pl, 
dostęp: 02.01.2010 r.).

Istotnym czynnikiem charakteryzującym stan polskiego rynku e-commerce 
jest wartość obrotów generowanych w tym obszarze gospodarki. Z szacunków 
Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego8 wynika, iż wartość obrotów zre-
alizowanych na rynku e-commerce w 2008 roku osiągnęła wartość 11 mld zł. 
W odniesieniu do roku 2007, jest to wartość wyższa o 37%. Wzrost wartości ryn-
ku e-commerce na przestrzeni lat 2005–2008 prezentuje wykres 2.

Wykres 2. Wartość obrotów realizowanych na rynku e-commerce w latach 2005–2008 
(w mln zł)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raportu „E-Commerce 2009” (www.internetstandard.pl, 
dostęp: 02.01.2010 r.).

8  www.smb.pl (dostęp: 02.01.2010 r.).
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Analizując powyżej zaprezentowaną wartość sprzedaży on-line, zauważal-
ny jest spadek dynamiki wzrostu obrotów. Do 2004 roku obroty realizowane na 
polskim rynku e-commerce rosły w tempie przekraczającym 100%, w okresie 
2005–2007 roczne przyrosty zamykały się w przedziale 50–100%. W opinii au-
torów Raportu, rynek osiągnął fazę stabilizacji, wobec czego w kolejnych latach 
oczekuje się przyrostów wartości obrotów na poziomie 15–30% w skali roku9.

Należy dostrzec, iż osiągnięta w 2008 roku wartość rynku e-commerce za-
pewnia mu blisko 2% udziału w całkowitej sprzedaży detalicznej. Na rynkach 
zagranicznych wskaźnik ten oscyluje wokół wartości 5–6%, wobec czego rodzi-
my e-handel ma duży potencjał wzrostu.

Obecnie, w przestrzeni wirtualnej funkcjonuje niemalże 7,2 tysiąca skle-
pów internetowych, z których 81% prowadzonych jest w formie indywidualnej 
działalności gospodarczej, 8,6% ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością, a 5,5% to spółki cywilne10. Pozostałe przedsiębiorstwa internetowe stano-
wiące 4,9% ogółu to zróżnicowana grupa, wśród której występują spółki jawne, 
akcyjne, komandytowo-akcyjne czy np. fundacje.

Większość tych przedsiębiorstw funkcjonuje w e-biznesie w przedziale od 
2 do 5 lat (ok. 38% podmiotów), co trzecie istnieje w przestrzeni internetowej od 
roku do dwóch, podmiotów nowopowstałych jest ok. 16%, zaś przedsiębiorstwa, 
których staż przekracza 10 lat to zaledwie 2%. Pozostałe 14% to firmy obecne na 
rynku w przedziale 5–10 lat. 

Przedsiębiorstwa aktywne w sferze e-commerce to przede wszystkim pod-
mioty mikro i małe (strukturę zatrudnienia i obrotów prezentuje wykres 3). Roz-
patrując wielkość przedsiębiorstw internetowych z punktu widzenia wielkości 
zatrudnienia, jedynie 3% uczestników rynku zatrudniało powyżej 20 osób, jed-
nostki zatrudniające od 5 do 20 stanowią ok. 13% ogółu, zaś przedsiębiorstwa 
posiłkujące się maksymalnie 4 osobami stanowiły 86% ogółu11. 

9  www.internetstandard.pl (dostęp: 02.01.2010 r.).
10  www.internetstandard.pl (dostęp: 03.01.2010 r.).
11  Ibidem.
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Wykres 3. Procentowy udział przedsiębiorstw według zatrudnienia i wartości miesięcz-
nej sprzedaży (tys. zł) w 2008

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raportu „E-Commerce 2009” (www.internetstandard.pl, 
dostęp: 02.01.2010r.).

Mniej niż połowa uczestników struktury e-commerce realizuje działalność 
handlową wyłącznie przy wykorzystaniu sieci Internet12. Pozostałe podmioty po-
siadają placówki stacjonarne. Wobec czego, wykorzystanie teleinformatycznych 
środków komunikacji w procesie realizacji działalności handlowej, uznać można 
za sposób dywersyfikacji i aktywizacji sprzedaży. Co więcej, co trzecie przed-
siębiorstwo posiadające placówkę stacjonarną prowadzi więcej niż jeden sklep 
internetowy z różnym asortymentem. 

Problemem szczególnie aktualnym, jest wpływ kryzysu finansowego na 
kondycję sektora gospodarki wirtualnej. Jak już wskazano, wartość obrotów han-
dlowych realizowanych za pośrednictwem instrumentów elektronicznego dostępu 
charakteryzuje trendem wzrostowym. Z przeprowadzonego przez serwis prakty-
cy.pl badania13 wynika, że 77% przedsiębiorstw wirtualnych prognozuje wzrost 
liczby obsługiwanych klientów drogą elektroniczną. Dla znacznej większości 
podmiotów (70%) wyniki finansowe osiągnięte w roku 2008 były zadowalające, 
zaś 80% ankietowanych w najbliższym roku prognozuje wzrost generowanych 
obrotów handlowych. Ciekawym jest, iż w warunkach obecnej dekoniunktury, 
przedsiębiorstwa działające na płaszczyźnie e-commerce wydatkują coraz to 
wyższe kwoty na działania marketingowe – co piąte przedsiębiorstwo przeznacza 
ponad 30% przychodu na działania promocyjne.

12  www.sklepy24.pl (dostep: 03.01.2010 r.).
13  Raport „E-commerce w Polsce 2009”, maj 2009 (dostęp 03.01.2010 r.).
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wirtualny sektor mŚp – wnioski

Proces wirtualizacji obrotu handlowego jest elementem ogólnego trendu 
usieciowienia procesów gospodarczych, określanego mianem gospodarki elek-
tronicznej. E-gospodarka będąca obecnie integralnym ogniwem całego systemu 
gospodarczego jest czynnikiem szczególnie istotnym z punktu widzenia sektora 
MŚP. O słuszności powyższego stanowiska stanowią dane płynące z rynku. Do 
najistotniejszych zalet e-commerce dla MŚP należą m.in.:
– dywersyfikacja i aktywizacja prowadzonej działalności (m.in. wykorzysty-

wanie elektronicznych kanałów dystrybucji umożliwia dotarcie do szerszego 
grona odbiorców14 przy wyłączeniu barier czasowych i językowych);

– ograniczenie kosztów operacyjnych towarzyszących działalności handlowej 
(np. znaczna większość przedsiębiorstw funkcjonujących na płaszczyźnie han-
dlu internetowego zatrudniała mniej niż 4 osoby);

– wysoka mobilność prowadzonego biznesu;
– dostęp do szerokiego zakresu informacji oraz komunikatów (np. gospodarczych);
– szybkość komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku;
– uproszczenie struktury przedsiębiorstwa i systemu zarządzania nim (w przy-

padku podmiotów „czysto” internetowych, czyli takich, które nie posiadają 
placówki stacjonarnej);

– zupełnie nowe możliwości marketingowe o relatywnie niższym koszcie.
Możliwości i znaczenie rynku e-commerce w funkcjonowaniu przedsię-

biorstw dostrzegł Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. W grudniu 2008 roku przy-
jęty został przez Ministerstwo Gospodarki Program działań na rzecz wspierania 
elektronicznego handlu i usług na lata 2009–2010. Dokument ten stanowi do-
kładną analizę obszarów sprzyjających rozwojowi działalności na płaszczyźnie 
elektronicznej, służącą opracowaniu strategii oraz programu realizowanego przy 
współpracy organów państwowych.

Zasadniczym celem Programu jest popularyzacja zastosowania handlu elek-
tronicznego w działalności gospodarczej. Celami cząstkowymi, wyodrębniony-
mi w treści dokumentu są:
– promocja korzyści handlu elektronicznego poprzez utworzenie uniwersalnej 

platformy elektronicznej, rozwój elektronicznej bazy wiedzy (nt. przepisów 
prawa i sposobów wspierania przedsiębiorczości w Polsce) oraz poszerzenie 

14  Dla przykładu, w 2008 blisko połowa (46,9%) przedsiębiorstw funkcjonujących w sieci ob-
sługiwała zamówienia zagraniczne.
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wykorzystania publicznych treści elektronicznych istotnych z punktu widze-
nia gospodarki;

– zwiększenie zaufania do transakcji dokonywanych drogą elektroniczną po-
przez rozwój elektronicznych instrumentów płatniczych, nowoczesnych syste-
mów płatności, działania wspomagające systemy logistycznej obsługi sektora 
e-commerce, i wzmocnienie wiarygodności i bezpieczeństwa transakcji reali-
zowanych drogą elektroniczną.

Dokument uwzględnia nie tylko cele i działania podejmowane w zakresie 
ich realizacji, ale również harmonogram podejmowania aktywności w tym ob-
szarze. Wyznaczone płaszczyzny stanowią katalog otwarty będący przedmiotem 
dyskusji i konsultacji pomiędzy organami publicznymi a środowiskiem. W za-
myśle władz, bezpośrednim efektem urzeczywistnienia omawianej koncepcji 
powinno być wdrożenie e-usług publicznych (np. elektroniczna rejestracja dzia-
łalności gospodarczej i zamówień publicznych), identyfikowanie i likwidowanie 
barier prawnych w funkcjonowaniu handlu elektronicznego, a przede wszystkim 
– zmianę myślenia władz państwowych z pozycji obserwatora na pozycję bene-
ficjenta e-biznesu. 

e-commerce as a way oF diVersiFication For micro, smaLL 
and medium enterprises

summary

The paper presents a brief essence of e-commerce sector in Polish economy. The 
main consideration was given to SME as main members of this system.

Translated by Maciej Pawłowski
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Formułowanie strateGii rozwoju przedsiębiorstwa  
z uwzGLędnieniem sytuacji kryzysowych  

– wyniki badaŃ

wprowadzenie

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), stanowi w Polsce 
istotny element gospodarki. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w kształtowanym 
poziomie zatrudnienia, oraz udziałem w wytwarzanym przez ten sektor pozio-
mem PKB. Dlatego też zasadnym wydaje się zainteresowanie tematyką formuło-
wania oraz zmienności strategii sektora MSP w procesie rozwoju, z uwzględnie-
niem warunków kryzysowych, jakim musi sprostać w realizacji celu. Analiza 
czynników wpływających na kształtowanie strategii oraz problemów i barier, 
jakie napotykają przedsiębiorstwa w trakcie ich formułowania, przyczynia się do 
głębszego poznania zachowań organizacji w procesie rozwoju.

W większości przypadków, sytuacje kryzysowe pojmowane jako element za-
grożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, mogą również stać się źródłem działań 
innowacyjnych i wzrostu przedsiębiorstwa. Istotnym jest ustalenie czy przedsiębior-
stwo obserwuje otoczenie, w którym się znajduje i czy jest w stanie w odpowied-
nim czasie zareagować na występujące zakłócenie. Sektor MSP dzięki umiejętności 
dużo większej zdolności dostosowywania się do zachodzących zmian w otoczeniu 
zewnętrznym i wewnętrznym, uzyskuje w tym aspekcie przewagę nad przedsiębior-
stwami dużymi. Z drugiej jednak strony, umiejętność ta wpływa na proces formuło-
wania planów długookresowych, a przez to na strategię rozwoju przedsiębiorstw. 

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie elementów wpływających na 
proces kształtowania strategii przez przedsiębiorstwa sektora MSP z uwzględ-
nieniem sytuacji kryzysowych. Referat zawiera wyniki badań empirycznych, 
przeprowadzonych metodą ankietowania na grupie 166 przedsiębiorców w paź-
dzierniku i listopadzie 2009 roku. 
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występowanie kryzysu w strategiach rozwoju przedsiębiorstwa

Posiadanie strategii przez przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach 
gospodarki rynkowej ma dla niego niebywałe znaczenie. Mając na uwadze nie-
ustanną zmienność otoczenia, strategia decyduje o przetrwaniu przedsiębior-
stwa, a zarazem umożliwia jego dalszy rozwój. Cytując za K. Obłojem1: „Istota 
skutecznej strategii polega na tym, że tworzy ona unikalność firmy i pozwala za-
równo pracownikom firmy, jak i aktorom otoczenia w sposób wyraźny odróżnić 
daną firmę od wszystkich konkurentów”. Uzależnia posiadanie przez przedsię-
biorstwo skutecznej strategii od wyraźnego określenia jego tożsamości, niezależ-
nie od sektora jaki reprezentuje. 

W ramach klasyfikacji strategii przedstawionej przez L. Rue’a i P. Hollanda 
wyróżniamy m.in. strategie obronne, które przedsiębiorstwo stosuje z chwilą wy-
stąpienia problemów finansowych, w powiązaniu lub niezależnie, od niekorzyst-
nych zjawisk w otoczeniu firmy. Efektem wprowadzenia tego rodzaju strategii jest 
podjęcie następujących działań2:
– redukcja kosztów lub skali działalności przedsiębiorstwa. Obejmuje ona naj-

częściej rezygnację z produkcji małozyskownych produktów, zmniejsza się 
zatrudnienie, obniża płace, sprzedaje maszyny i urządzenia.

– pozbycia się, czyli sprzedaż jednostki przedsiębiorstwa celem uchronienia ca-
łości zakładu.

– likwidacji jednostki przedsiębiorstwa, której firma jest zmuszona się pozbyć, 
przy braku możliwości jej sprzedaży. 

Podejmując natomiast rozważania na temat kryzysu, należy pamiętać, że nie 
można go jednoznacznie ujmować w kategoriach negatywnych. Kryzys może wy-
stępować z różnym nasileniem, w dłuższym lub krótszym okresie czasu, będąc 
dla organizacji mniej lub bardziej dotkliwym, jednak z chwilą jego wystąpienia 
kończy się dotychczas obowiązujący sposób zarządzania organizacją, a zaczyna 
nowy etap. W takim ujęciu kryzys niekoniecznie musi mieć negatywne znacze-
nie, gdyż daje szansę na wprowadzenie nowego stylu zarządzania i przyczynia się 
do rozwoju przedsiębiorstwa3. Peter Drucker, jeden z najwybitniejszych autorów 

1  K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998, s. 32.
2  Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996, s. 210.
3  M.K. Nowakowski, M.L. Rzemieniak, Kryzys i przetrwanie w marketingu, Difin, Warszawa 

2003, s. 29.
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omawiających problematykę organizacji i zarządzania twierdził, że jedyną stałą 
rzeczą współczesnych organizacji są zmiany4.

przedmiot i metodyka badań

Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie czynników de-
terminujących formułowanie oraz zmienność strategii w przedsiębiorstwach 
z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych. Zakładano, że spośród przedsiębiorstw, 
które wezmą udział w badaniu zostaną wzięte pod uwagę tylko te, które w okre-
sie funkcjonowania na rynku modyfikowały strategię rozwoju. 

W pierwszym etapie badań, przeprowadzonych w październiku 2009 roku w lo-
sowo dobranej próbie badawczej uczestniczyło 426 przedsiębiorstw prywatnych nale-
żących do sektora MSP. W pozyskiwaniu materiału źródłowego jako technikę badaw-
czą wykorzystano metodę ankietową. W drugim etapie realizowanym w listopadzie 
2009 roku, spośród badanej grupy, wyselekcjonowano 166 jednostek, które spełniały 
założenia dotyczące zmienności strategii rozwoju w okresie funkcjonowania na wol-
nym rynku. Ta grupa podmiotów ostatecznie jest przedmiotem dalszej analizy.

W badanej próbie występują podmioty zlokalizowane na terenie 4 woje-
wództw Polski środkowej i południowo-wschodniej (woj. świętokrzyskie, woj. 
śląskie, woj. małopolskie, woj. podkarpackie), funkcjonujące w różnych miejsco-
wościach pod względem wielkości. Podmioty zatrudniające do 10 pracowników 
stanowiły 62,05% (103) badanej próby, przedsiębiorstwa małe – 24,70% (41), śred-
nie – 13,25% (22). 

Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw została założona po 
transformacji ustrojowej w Polsce, stanowiących łącznie 87,35% próby. Wzięto 
pod uwagę także 21 przedsiębiorstw o dłuższym horyzoncie czasu funkcjonowa-
nia na rynku. Badanie nie obejmowało przedsiębiorstw założonych w 2009 roku. 
Szczegółowy udział badanych jednostek ze względu na wiek obrazuje tabela 1.

Tabela 1. Wiek badanych przedsiębiorstw (w latach)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

4   P. Drucker, Management New Role, „Harvard Business Review”, 1969, nr 11–12.
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W badanej próbie ze względu na formę organizacyjno-prawną najwięk-
szy udział posiadały: jednoosobowa działalność gospodarcza (57,23% – 95), 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (16,87% – 28) i spółka cywilna 
(14,46% – 24).

Ze względu na sektor działalności, próba miała charakter heterogeniczny 
i obejmowała przedsiębiorstwa zarówno z sektora produkcyjnego, jak i usługo-
wego. Największy udział stanowiły jednostki reprezentujące działalność handlo-
wą (35,54%), budownictwo (17,47%) oraz przemysł (10,84%) i usługi (10,24%).

interpretacja wyników

Zdecydowana większość ankietowanych (83,73%) deklaruje posiadanie 
w przedsiębiorstwach ogólnej strategii rozwoju niezależnie od formy organizacyj-
no-prawnej oraz wielkości podmiotu. Uwzględniając w podziale strategii aspekt 
funkcjonalny, co trzeci badany wskazał na występowanie strategii marketingo-
wej, zaś 24,70% strategii finansowej. Ponieważ ankietowani mieli możliwość wy-
boru kilka rodzajów strategii funkcjonujących w przedsiębiorstwie, dlatego też 
odsetki przedstawione w tabeli 2 nie sumują się do 100.

Tabela 2. Rodzaje strategii w przedsiębiorstwach zależnie od kryterium wielkości

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Na podstawie uzyskanych danych można domniemywać, że mikroprzed-
siębiorstwa posiadające krótkookresową strategię rozwoju (51,46%), traktują ją 
jako reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu i dostosowują do sytuacji do-
piero z chwilą wystąpienia (48,54%). Im przedsiębiorstwo większe ze względu 
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na wielkość zatrudnienia, tym horyzont czasu, na który została sformułowana 
strategia jest dłuższy, a plany rozwoju uwzględniające zmienność otoczenia są 
wdrażane z wyprzedzeniem (por. tabela 3). 

Tabela 3. Moment dostosowania planów do zmian zachodzących  
w otoczeniu przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

W badanej grupie ankietowanych, aż 15,06% wszystkich przedsiębiorstw 
mylnie postrzega formułowanie bieżących planów przedsiębiorstwa w okresie 
od 1 do 3 miesięcy, uznając je za strategie rozwoju. Podobnie jak w przypadku 
formułowania pierwszych strategii w momencie rozpoczęcia działalności gospo-
darczej, tak z chwilą jego dalszego trwania, w największym udziale mikro i małe 
przedsiębiorstwa budują strategie krótkookresowe, natomiast średnie od 1 do 3 lat 
(por. tabela 4). Podane wartości nie sumują się do 100, gdyż przedsiębiorcy mieli 
możliwość zaznaczenia więcej niż jednej opcji. 

Tabela 4. Horyzont czasowy formułowanych strategii w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Ważnym elementem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na ob-
szar zmian dotychczasowych strategii oraz podejmowanych przez przedsiębior-
ców decyzji w momentach kryzysowych, zwłaszcza z chwilą wystąpienia kry-
zysu gospodarczego.



294 Marcin Piątkowski

Na podstawie przeprowadzonych badań obserwuje się, że niezależnie od 
wielkości przedsiębiorstwa większość z nich modyfikowało strategię trzy i wię-
cej razy. Jest to powiązane z okresem funkcjonowania na rynku i im przed-
siębiorstwo starsze, tym częściej modyfikowało strategię. W grupie mikro-
przedsiębiorstw, ankietowani najczęściej wskazywali na zmiany w obszarze 
polityki sprzedaży (66,02%), marketingu i promocji przedsiębiorstwa (46,60%) 
oraz polityki zatrudnienia (33,01%). Reprezentanci małych i średnich przedsię-
biorstw, najczęstszym modyfikacjom poddawali strategie z obszaru marketingu 
i promocji przedsiębiorstwa (53,66% i 66,18%). Sprawy personalne wraz z poli-
tyką wynagradzania i premiowania ulegały korektom w gronie 39,02% przed-
siębiorstw zatrudniających do 50 pracowników. W średnich przedsiębiorstwach 
zmiany polityki kadrowej wskazywało 63,64% respondentów. Najrzadziej 
przedsiębiorcy wskazywali na podejmowanie jakichkolwiek zmian w obszarze 
badań naukowych (3,61%). 

Przyglądając się czynnikom, które wywoływały reakcje u przedsiębiorców 
w postaci zmiany strategii, co piąty badany uznał, że miało to związek z wcześniej 
zaplanowanymi działaniami i wynikało z procesu rozwoju organizacji. 23,49% an-
kietowanych wskazało na przeobrażenia w otoczeniu wewnętrznym przedsiębior-
stwa, zaś 60,24% na postępujące zmiany w otoczeniu zewnętrznym. Do przyczyn 
zewnętrznych ponad połowa zalicza zmiany wielkości popytu, a 49,40% reakcję 
na działania konkurencji.

W reakcji na ogólnoświatowe załamanie w gospodarce w sierpniu 2008 r., 
64,85% badanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że utrzymało strategię dłu-
gookresową. Równocześnie modyfikację strategii krótkookresowej potwier-
dza 49,70% podmiotów. Największy odsetek zmian strategii długookreso-
wych oraz o horyzoncie czasu nieprzekraczającym jednego roku odnotowano, 
wśród przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników; odpowiednio 
39,02% i 56,10%. 

Właściciele firm poszukując najlepszych rozwiązań w funkcjonowa-
niu ich przedsiębiorstw w aspekcie nadchodzącego kryzysu (por. tabela 5), 
najczęściej zamierzali powstrzymać się od jakiejkolwiek reakcji (48,80%), 
z nadzieją utrzymania dotychczasowej strategii rozwoju. Ostatecznie zale-
dwie 17,28% badanych potwierdziło jej dalszą realizację w niezmienionej 
formie. Drugim, najważniejszym scenariuszem zakładanym przez przed-
siębiorców w sytuacji braku ożywienia gospodarczego, było ograniczenie 
wydatków na reklamę (36,75%). Spośród 61 podmiotów, które deklarowały 
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takie posunięcie, wprowadziło w życie 95,08% z nich, w tym każdy z wła-
ścicieli mikroprzedsiębiorstw.

Tabela 5. Planowane działania przez przedsiębiorstwa  
w okresie kryzysu gospodarczego

* Wyniki nie sumują się do 100.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Kolejnym aspektem, od wdrożenia którego przedsiębiorcy uzależniali 
dalsze funkcjonowanie firmy była redukcja zatrudnienia (26,51%). Zaledwie 
co piąty nie wprowadził tego planu w życie. Odpowiednio 85,71% i 73,3% mi-
kroprzedsiębiorców oraz właścicieli małych firm było zmuszonych ograniczyć 
dotychczasową liczbę osób pracujących. Spośród przedstawionych wariantów, 
22,29% przedsiębiorców rozpatrywało także możliwość ubiegania się o kredyt 
bankowy lub inną zewnętrzną pomoc finansową. Na 37 podmiotów gospodar-
czych planujących takie posunięcie zadłużyło się 89,19%, w tym 90% za-
trudniających do 10 pracowników i 100% przedsiębiorstw średniej wielkości 
(por. tabela 6).
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Tabela 6. Zrealizowane działania w przedsiębiorstwach w okresie kryzysu gospodar-
czego spośród wcześniej deklarowanych

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Według większości badanych, przedsiębiorca zakładający działalność go-
spodarczą powinien posiadać specjalistyczną wiedzę z zakresu formułowania 
strategii rozwoju jego własnej firmy (64,63%), przeciwnego zdania jest co trzeci 
ankietowany. Pomimo tego, że prawie 80% przedsiębiorców wskazało, że jedynie 
w gronie zarządu formułowało strategię firmy, aż 68,07% chętnie skorzystałaby 
z pomocy doradcy w tym zakresie. Ponad 70% z nich byłaby skłonnych zapła-
cić za pomoc specjalisty. Niezależnie od możliwości wykorzystania firmy ze-
wnętrznej, ankietowani mając świadomość, jak ważnym elementem organizacji 
jest poprawnie sformułowana strategia, wyrażają zdecydowaną aprobatę na rzecz 
uczestniczenia w kursach mających ich tego nauczyć. (66,87%). Także i w tym 
wypadku prawie 78% ankietowanych poniosłaby koszty szkolenia.

Również zdecydowana większość przedstawicieli badanych podmiotów 
(80,49%) zgadza się z tezą, że strategia długookresowa jest istotnym elementem 
budowania rozwoju przedsiębiorstwa. Potwierdzają to prawie wszyscy reprezen-
tanci małych i średnich przedsiębiorstw (90%) i zdecydowanie mniej, lecz także 
wysoko mikroprzedsiębiorstw (74,76%). Wyniki te odzwierciedlają wcześniejsze 
dane dotyczące okresu na jaki formułowana jest strategia przez przedstawicieli 
tych podmiotów. 
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podsumowanie

Strategia jest nieodłącznym elementem funkcjonowania wszystkich przed-
siębiorstw. Jest budowana przy uwzględnieniu otoczenia wewnętrznego firmy, 
jak i elementów otoczenia zewnętrznego. Przedsiębiorstwa różnicują podejście 
do strategii wprost proporcjonalnie do swej wielkości przy uwzględnieniu kryte-
rium zatrudnienia. 

Mikroprzedsiębiorstwa funkcjonujące w oparciu o ciągłe dostosowywanie 
się do zmieniających warunków rynkowych w mniejszym stopniu przykładają 
wagę do strategii długookresowej. Jednak mimo przewagi podejmowanych de-
cyzji o krótkim horyzoncie czasu z przedstawionych badań wynika, że mają 
świadomość istoty planowania długookresowego, choć ciężko jest im takie pla-
ny i strategie stworzyć. Potwierdzają, że posiadanie odpowiednich umiejętności 
formułowania strategii jest istotnym elementem zakładania działalności gospo-
darczej, jak i jej dalszego rozwoju. Zaraz za tym większość z nich dodaje, że są 
skłonni rozwijać i kształcić się, celem zdobycia takiej wiedzy.

W obliczu sytuacji kryzysowych, na przedsiębiorcy wymuszone zostaje po-
dejmowanie decyzji, skutkujących modyfikacją dotychczasowej strategii, które 
pozwolą mu przetrwać w niesprzyjającym dla niego okresie. Najczęstszym sce-
nariuszem w obliczu kryzysu gospodarczego staje się redukcja kosztów zwią-
zanych z działaniami marketingowymi oraz ubieganie się o zewnętrzną pomoc 
finansową, a także obniżenie wielkości produkcji. Przedsiębiorcy zdają sobie 
sprawę z istoty, jakim jest posiadanie odpowiednio wykształconej kadry pracow-
ników, dlatego niechętnie zwalniają pracowników, jednak przy głębokiej zapaści, 
dochodzi również do redukcji zatrudnienia.

Przedstawiona w artykule problematyka formułowania strategii w przed-
siębiorstwach, sektora MSP, jest istotnym zagadnieniem z punktu widzenia za-
rządzania podmiotami gospodarczymi i kreowania ich dalszego rozwoju. Zasy-
gnalizowana kwestia sytuacji kryzysowych, z którymi musi się zmierzyć każda 
organizacja powinna być poszerzona o szczegółowe badania, nawiązując jeszcze 
głębiej do kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 roku.
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buiLdinG a business deVeLopment strateGy, takinG into  
crises situation. research resuLts

Summary

The main objective of the article is to present the factors that influence the formu-
lation of strategies by the companies of the SME sector including crises situations. Paper 
contains a theoretical introduction to the strategy and crises situations, and describes the 
results of empirical research. Data are from the author’s own research carried out from 
October to November 2009 and include a group of 166 enterprises, which until 2008 at 
least once modified their strategy.

Translated by Marcin Piątkowski
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roLa czynnikÓw kuLturowych w internacjonaLizacji 
małych i Średnich przedsiębiorstw rodzinnych

wprowadzenie

Pomimo bardzo istotnej roli ekonomicznej i społecznej przedsiębiorstw 
rodzinnych, istnieje niedostatek badań i opracowań teoretycznych na temat ich 
zachowań strategicznych w otoczeniu międzynarodowym1. Większość małych 
i średnich przedsiębiorstw w każdej gospodarce rynkowej znajduje się pod kon-
trolą rodzin. System rodziny wraz ze swoimi specyficznymi celami i hierarchią 
wartości wpływa na system biznesu, a zwłaszcza na jego strategiczny wymiar2. 
Decyzje dotyczące ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych mają charakter 
strategiczny, a zatem są determinowane czynnikami rodzinnymi. Zidentyfiko-
wanie tych czynników oraz ustalenie ich wag ma duże znaczenie dla wszelkich 
działań wspierających rozwój tego typu podmiotów i poprawiających ich pozycję 
konkurencyjną w globalizującym się otoczeniu. Autor artykułu stawia hipotezę, 
iż procesy internacjonalizacji w przedsiębiorstwach rodzinnych są determinowa-
ne głównie czynnikami kulturowymi rodziny – proprzedsiębiorczymi i proglo-
balnymi, które mają wpływ na socjalizację jej członków i przyszłych sukcesorów 
i tym samym kształtują i umacniają kulturę organizacyjną biznesu, a także czyn-
nikami demograficznymi zarządu rodzinnego w biznesie. Warunkiem aktywno-
ści strategicznej przedsiębiorstwa rodzinnego i tym samym aktywności między-
narodowej jest osoba przedsiębiorcy kluczowego we wczesnej fazie rozwoju jego 
cyklu życia lub zaplanowana, bądź przeprowadzona sukcesja własności i władzy 
w przedsiębiorstwach wielopokoleniowych. Tylko pod tym warunkiem przedsię-

1  P. Sharma, J.J. Chrisman, J.H. Chua, Strategic Management of the Family Business: Past 
Research and Future Challenges, „Family Business Review” 1997, 10(1), s. 1–35.

2  J.L. Ward, Keeping the family Business Healthy, Business Owner Resources,1997, s. 161.
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biorstwo rodzinne jest w stanie obrać długookresową orientację i perspektywę 
strategiczną. Tylko wtedy podjęcie działań zmierzających do zapewnienia konty-
nuacji biznesu w dłuższej perspektywie czasu będzie miało sens.

Celem artykułu jest wskazanie na podstawie badań empirycznych świato-
wych i wieloletnich obserwacji autora tych wymiarów kultury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa rodzinnego, które czynią z niej zasób strategiczny i potencjal-
ne źródło przewagi konkurencyjnej dla tego typu podmiotów gospodarczych, 
a w przypadku internacjonalizacji determinują akt jej podjęcia i przebieg.

Schein3 definiuje kulturę organizacyjną jako system podstawowych za-
łożeń, które dana grupa wymyśliła, odkryła lub rozwinęła w procesie uczenia 
się rozwiązywania problemów zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji. 
Alveson4 uważa, że kultura organizacyjna sprowadza się do świata podzielanych 
i nabywanych doświadczeń, znaczeń, wartości, rozumienia, które stanowią źró-
dło informacji dla ludzi co do ich zachowania w organizacji i które są wyrażane, 
reprodukowane i komunikowane częściowo w formie symbolicznej. Kultury or-
ganizacji nie da się zaobserwować bezpośrednio, ale może być ona identyfikowa-
na poprzez badanie jej artefaktów (ubiór, aranżacja wewnętrzna i zewnętrzna), 
perspektywy (np. zasady funkcjonowania), systemu wartości i wierzeń, poglą-
dów (np. na naturę człowieka, naturę rzeczywistości czy otoczenie)5. Dominu-
jąca kultura firmy rodzinnej jest w znacznym stopniu efektem wierzeń, warto-
ści i dążeń głęboko zakorzenionych w rodzinie, jej historii i bieżących relacjach 
społecznych. Transfer międzypokoleniowy tych wierzeń i wartości kształtuje 
względnie trwałe wzorce kulturowe zarówno w rodzinie, jak i w firmie rodzin-
nej6. Założyciele firm rodzinnych odgrywają fundamentalną rolę w ustanowieniu 
kultury organizacyjnej, ponieważ oni często zakładają biznes według poglądów 
na temat sukcesu ukształtowanych przez kultury, w których wzrastali7.

3  E.H. Schein, The role of the Founder In Creating Organizational Culture, „Organizational 
Dynamice”1983, 12(1), s. 14.

4  M. Alveson, Cultural Perspectives on Organizations, Cambridge, University Press 1993.
5  W.G.J. Dyer, Culture and Continuity in Family Firms, „Family Business Review” 1(1) 1988, 

s. 37–50. 
6  A. Hall, L. Melin, M. Nordqvist, Entrepreneurship as Radical Change In the Family Busi-

ness: Exploring the Role of Cultural Patterns, „Family Business Review” 2001 14(3), s. 193–208.
7  D. Fletcher, Swimming Around In Their Own Ponds: The Weakness of Strong Ties in Devel-

oping Innovative Practices, „International Journal of Innovative Management” 1998 2(2), s. 137–
159.
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Dyer8 w toku swoich badań empirycznych zidentyfikował cztery wzorce 
kulturowe w firmach rodzinnych: paternalistyczny, liberalny, partycypacyjny 
i profesjonalny oraz stwierdził, że kultura paternalistyczna dominuje, szczegól-
nie między firmami zarządzanymi przez pierwsze pokolenie. Ten typ kultury 
charakteryzuje się silną strukturą hierarchiczną, w której menedżerowie rodzin-
ni podejmują kluczowe decyzje, a członkowie rodziny cieszą się preferencyjnym 
traktowaniem.

Globalizacja, jako kierunek ewolucji i zmian w otoczeniu biznesu, wywie-
ra presję na przedsiębiorstwa, aby poszukiwały nieustannie nowych koncepcji 
funkcjonowania9. Utrzymanie pozycji konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo 
w XXI wieku nie jest wyzwaniem technicznym czy racjonalnym, ale kulturo-
wym. Kultura bowiem tworzy kontekst, w ramach którego uczestnicy organiza-
cji pojmują, iż przewaga konkurencyjna nie trwa wiecznie i trzeba nieustannie 
wprowadzać zmiany, innowacje pozwalające ją utrzymać i powiększać10.

przegląd dotychczasowych badań na temat internacjonalizacji firm rodzinnych

Z dotychczasowych rozważań teoretycznych na temat funkcjonowania 
przedsiębiorstw rodzinnych można wywnioskować, że z uwagi na ich wrodzoną 
niechęć do podejmowania ryzyka, przywiązanie do tradycji, aspiracje strategicz-
ne ograniczające się w wielu przypadkach do lokalnych szans biznesowych11, 
nepotyzm, a z drugiej strony ze względu na ograniczenia finansowe i napięcia 
między potrzebami finansowymi systemu rodziny i systemu firmy, tego typu 
podmioty gospodarcze nie wykazują dużego zainteresowania ekspansją między-
narodową, a jeżeli tak, to wybierają model tradycyjny, procesowy i ewolucyj-
ny. Uznaje się, że wymienione cechy zachowawcze przedsiębiorstw rodzinnych, 
w większości przypadków, są powodem ich opóźnień w obszarze internacjonali-
zacji, a nawet mniejszego zaangażowania w rynki zagraniczne, niż w przypadku 
ich odpowiedników nierodzinnych. 

8  W.G.J. Dyer dz.cyt.
9  A. Hall et al. dz.cyt.
10  R.D. Ireland, M.A. Hitt, Achieving and Maintaining Strategic Competitiveness in the 21st 

Century: The Role of Strategic Leadership, „Academy of Management Executive”1999 13(1), 
s. 43–57.

11  R. Donckels, E. Frohlich, Are family businesses really different? European experiences from 
STRATOS, „Family Business Review” 1991, 4(2), s. 149–160.
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Badania empiryczne przeprowadzone w Hiszpanii12, we Włoszech13 
i w Australii14 w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i po 2000 r. potwierdza-
ją częściowo teoretyczne rozważania na temat kompetencji firm rodzinnych do 
funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym w porównaniu do ich odpo-
wiedników nierodzinnych. Firmy rodzinne podejmują internacjonalizację później 
i ostrożniej angażują się w rynki zagraniczne niż firmy nierodzinne. W bada-
niach włoskich wykryto negatywną korelację między decyzją o rozpoczęciu in-
ternacjonalizacji a stopniem zaangażowania się rodziny w zarząd firmy. W tych 
samych badaniach ustalono, że sam przebieg internacjonalizacji w firmach ro-
dzinnych nie odbiegał od badanych procesów w pozostałych firmach. Wyniki 
badań hiszpańskich wskazały na negatywny wpływ systemu rodziny zarówno na 
rozpoczęcie, jak i przebieg ekspansji międzynarodowej biznesu. 

Według teorii zasobowej efektywna ekspansja międzynarodowa wymaga 
kompetencji menedżerskich niezbędnych do konfiguracji i eksploatacji zasobów 
firmy na rynkach zagranicznych. Przedmiotem zainteresowania Australijczyków 
były: liczebność zespołu menedżerskiego (zasoby ludzkie dostępne do wykony-
wania funkcji menedżerskich), kompetencje zawodowe (ilość menedżerów spoza 
rodziny, szkolenia zawodowe – uzupełnianie wykształcenia formalnego oraz te 
z zakresu zarządzania), kultura strategiczna biznesu (formalny plan strategiczny, 
plan ekspansji międzynarodowej, formalne systemy kontroli, TQM). Czynniki 
te w istotny sposób były pozytywnie skorelowane z internacjonalizacją i jej na-
tężeniem w badanych firmach rodzinnych i ich odpowiedników nierodzinnych. 
Analizy pozwoliły również potwierdzić stawiane hipotezy, iż firmy rodzinne są 
mniej skłonne rozwijać tego typu kompetencje menedżerskie niż firmy niero-
dzinne. Mimo gorszej sytuacji firm rodzinnych pod tym względem, zidentyfi-
kowano grupę przedsiębiorstw rodzinnych o dużym stopniu internacjonalizacji. 
Firmy rodzinne muszą mieć zatem właściwości pozwalające im na rekompensatę 
braków w zakresie kompetencji menedżerskich.

12  Z. Fernandez, M.J. Nieto, Internationalization strategy of small and medium-sized fam-
ily businesses: some influential factors, „Family Business Review” 2005, 17 (1). M.A. Gallo,  
A. Arino, I. Manez, K. Cappuyns, Internationalization via strategic alliances in family businesses, 
paper presented at the Family Business Network’s 13th World Academic Research Forum, Helsinki 
2002.

13  D. Cerrato, M. Piva, The internationalization of small and medium-sized enterprises: The 
effect of family management, human capital and foreign ownership, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 2007.

14  Ch. Graves, J. Thomas, Internationalization of Australian Family Businesses: A managerial 
capabilities perspective, „Family Business Review” 2006, 19(3).
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Autorzy wszystkich cytowanych badań starają się identyfikować różne 
zmienne, które zwiększają zainteresowanie firm rodzinnych ekspansją mię-
dzynarodową. Wśród tych zmiennych powtarzają się: zarząd wielopokoleniowy 
– udział przedstawicieli młodego pokolenia, otwarta struktura własności, wy-
kształcenie i kultura informatyczna, innowacyjność produktu, podejmowanie 
strategii kooperacyjnej. 

Z uwagi na przyjęcie liberalnych i różnych definicji firmy rodzinnej w po-
wyższych badaniach oraz fakt, że większość badań miała charakter analiz ilo-
ściowych przeprowadzonych na wcześniej wygenerowanych bazach danych dla 
innych celów, należy ostrożnie interpretować wyniki.

Przeciwwagą, dla wyników badań prezentowanych powyżej, okazały się 
wyniki badań przeprowadzonych w USA przez S.A. Zahra i opublikowane 
w 2003 roku15. Chociaż badania potwierdziły mniejszą aktywność firm rodzin-
nych w otoczeniu międzynarodowym, w porównaniu do firm nierodzinnych, 
lecz wykryły jednocześnie pozytywną i znaczącą korelację między wielkością 
udziału rodziny w strukturze własności biznesu i stopniem zaangażowania 
się członków rodziny w zarządzanie biznesem a poziomem i zakresem inter-
nacjonalizacji. 

wybrane wymiary kultury organizacyjnej firm rodzinnych determinujące 
ich aktywność międzynarodową

kultura stewardship 

Zahra wyjaśnia wyniki swoich badań wyjątkowością kultury organizacyj-
nej firm rodzinnych. Połączenie funkcji własności i zarządzania w tego typu 
podmiotach gospodarczych eliminuje oportunizm i inne negatywne zjawiska 
agencji. Właściciele-menedżerowi działają jako stewardzi zasobów składają-
cych się na biznes. Pojęcie „stewardship” ma zastosowanie do sytuacji, w której 
menedżerowie nie kierują się własnymi partykularnymi celami, lecz przyjmują 
oczekiwania i cele właścicieli (pryncypałów) za swoje16. Altruizm jest atrybu-
tem stewarda. Pomaga mu osiągać cele rodziny władającej biznesem oraz za-

15  S.A. Zahra, International expansion of U.S. manufacturing family businesses: the effect of 
ownership and involvement, „Journal of Business Venturing” 2003, 18, s. 495–512.

16  J.H. Davis, F.D. Schoorman, L. Donaldson, Toward a stewardship theory of management, 
„Academy of Management Review” 1997, 22(1), s. 2–47.
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pewnić przetrwanie i rozwój samego biznesu. Aby pogodzić potrzeby systemu 
rodziny i firmy, musi być przedsiębiorcą i traktować internacjonalizację jako 
szansę na spełnienie swojej misji. Skoro internacjonalizacja jest warunkiem 
sukcesu biznesu w dłuższej perspektywie czasu i może dawać szansę zatrud-
nienia kolejnych członków rodziny, należy ją podjąć mimo towarzyszącego jej 
ryzyka. Własność ułatwia podjęcie decyzji o internacjonalizacji biznesu, zaś 
zaangażowanie się rodziny w zarządzanie firmą ogranicza oportunizm mene-
dżerów-agentów oraz pozwala zrozumieć rodzinie konieczność określonych 
zachowań strategicznych. Przejmowanie funkcji menedżerskich przez człon-
ków rodziny redukuje asymetrię informacyjną między zarządem a pozostałymi 
członkami rodziny. Kontrolę formalną zastępuje się kontrolą społeczną, jaką 
jest zaufanie.

orientacja przedsiębiorcza

Kultura organizacyjna jest istotnym zasobem strategicznym, który firmy ro-
dzinne mogą wykorzystać w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej poprzez 
wspieranie działań przedsiębiorczych: podnoszenie innowacyjności produktów, 
aplikację nowych technologii procesowych czy internacjonalizację. S.A. Zahra, 
J.C. Hayton, C. Salvato opublikowali w 2003 roku wyniki badań firm amerykań-
skich, które dowodzą, iż cztery wymiary kultury organizacyjnej w istotny spo-
sób są skorelowane pozytywnie z aktywnością przedsiębiorczą firm rodzinnych, 
a ta korelacja jest większa niż w przypadku firm nierodzinnych17. Są to: stopień 
indywidualizmu wobec orientacji zespołowej, orientacja zewnętrzna, decen-
tralizacja, orientacja długookresowa.

Pierwszy wymiar kulturowy ma wpływ na innowacyjność oraz sprawność 
w zakresie podejmowania decyzji. Kulturowa orientacja zespołowa akcentuje 
wagę współdziałania. Jednostki nagradzane są za dzielenie się wiedzą, inicjaty-
wę i lojalność. Wierzy się, że dzięki wspólnemu wysiłkowi można identyfikować 
najlepsze rozwiązania. Wynikiem orientacji zespołowej jest zaufanie, gotowość 
dzielenia się wiedzą poufną oraz pomysłami innowacyjnymi ponad granicami 
funkcjonalnymi biznesu, co stanowi źródło przedsiębiorczości. W kulturze zo-
rientowanej na indywidualizm, kompetencje uzdolnienia i osiągnięcia jednostki 
stanowią o jej wartości dla przedsiębiorstwa i są podstawą jej oceny i nagradzania. 

17  S.A. Zahra, J.C. Hayton, C. Salvato, Entrepreneurial in Family vs Non-Family Firms: 
A Resorce-Based Analysis of the Effect of Organizational Culture, Baylor University 2004, ETP, 
s. 363–381.
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Może to zniechęcać uczestników organizacji o takiej orientacji do współdziałania 
i dzielenia się wiedzą. Jednakże przedsiębiorczość wymaga podejmowania ryzy-
ka i odpowiedzialności, autonomii i delegowania uprawnień. Jednostki o dużej 
autonomii inicjują projekty innowacyjne. Zatem w firmie rodzinnej są jednostki 
o szczególnych kompetencjach i uprawnieniach, które powinny być źródłem ra-
dykalnych innowacji oraz zespołowość pielęgnująca zachowania przedsiębiorcze 
wśród pozostałych uczestników organizacji. 

orientacja zewnętrzna charakteryzuje kulturę, która bardziej ceni infor-
macje i wiedzę pozyskiwaną z otoczenia zewnętrznego niż tylko poleganie na 
kapitale intelektualnym w ramach organizacji. Klienci, konkurenci, dostawcy 
postrzegani są jako źródła wiedzy determinującej przedsiębiorczość w firmach 
rodzinnych. Należy zatem oczekiwać, że firmy rodzinne w otoczeniu globalnym 
będą wrażliwe na różnice kulturowe i będą starały się uwzględniać w swoich 
wyborach specyfikę kultur lokalnych społeczności.

Mimo iż dominującym wzorcem kulturowym w firmach rodzinnych jest 
paternalizm, badania potwierdziły pozytywną korelację między decentraliza-
cją a poziomem ich przedsiębiorczości. Zdecentralizowana władza zwiększa ela-
styczność i pobudza oddolne inicjatywy przedsiębiorcze.

W firmach wielopokoleniowych, które planują i implementują sukcesję, 
mają wolę kontynuacji i rozwoju dominuje orientacja długookresowa. Inne 
orientują się krótkookresowo i koncentrują się na zarządzaniu operacyjnym.

orientacja globalna

Orientacja globalna firmy ma duże znaczenie dla szybkiej i efektywnej in-
ternacjonalizacji (młode przedsiębiorstwa globalne) i jest ściśle związana z kul-
turą rodzinną założyciela18. Kulturę rodziny proglobalną opisują: osobowości 
jej członków, miejsce wykształcenia i profesjonalizmu w jej systemie wartości, 
mobilność międzynarodowa, zainteresowanie światem i otwartość na kultury 
innych narodów, pozytywne nastawienie do globalizacji, otwartość na postęp 
technologiczny i zmiany. Czynniki demograficzne zarządu rodzinnego mają-
ce wpływ na internacjonalizację obejmują: wiek kluczowych menedżerów, ich 
osobowości przedsiębiorcze, poziom wykształcenia, kompetencje menedżerskie, 
kompetencje lingwistyczne, obycie i doświadczenia międzynarodowe (dłuższe 

18  W. Popczyk, Młode przedsiębiorstwa globalne- uwarunkowania powstawania rozwoju, 
w: Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Tarno-
brzeg 2008.
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pobyty zawodowe, edukacyjne, rodzinne za granicą), obycie z IT, gotowość na-
bywania nowych kompetencji19.

Źródło kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w otoczeniu globalnym

Generowanie wiedzy w firmach rodzinnych umożliwiającej im ekspansję 
międzynarodową determinowane jest trzema inklinacjami kulturowymi20. Są to: 
konserwatyzm strategiczny, niezależność (finansowa, organizacyjna, mene-
dżerska) oraz sieć personalna.

Dwie pierwsze inklinacje mają negatywny wpływ na kumulowanie i roz-
wijanie kompetencji kluczowych, globalnych w rodzinnym biznesie. Wiedza 
na temat funkcjonowania rynków zagranicznych, ich infrastruktury marke-
tingowej, kultur narodowych, wiedza lingwistyczna, doświadczenia między-
narodowe i umiejętność poruszania się w otoczeniu międzynarodowym są 
składnikami takich kompetencji. Firmy rodzinne są niechętne do nabywa-
nia tych kompetencji poprzez zatrudnienie osób spoza rodziny o odpowied-
nim wykształceniu i doświadczeniu, rzadko otwierają strukturę własności 
dla inwestorów zagranicznych czy innych udziałowców mogących wesprzeć 
wysiłki międzynarodowe firmy swoimi zasobami. Strategie kooperacyjne 
z partnerami zagranicznymi i korzystanie z dostępu do ich kompetencji mię-
dzynarodowych też nie są częstą praktyką. Jeżeli firma rozważa alians stra-
tegiczny, to najprawdopodobniej będzie szukać partnera wśród firm rodzin-
nych. Jak zatem wytłumaczyć aktywność i sukcesy międzynarodowe małych 
i średnich firm rodzinnych? W procesie międzynarodowego uczenia się firm 
rodzinnych i kumulacji przez nich wiedzy kluczową rolę odgrywają sieci 
personalne (social/personal networking)21. Są to relatywnie silne, personal-
ne, osobiste kontakty członków rodziny z dalszymi krewnymi, przyjaciółmi, 
znajomymi, przedstawicielami własnych grup etnicznych zamieszkującymi 
inne części świata. Rola sieci personalnych sprowadza się do inicjowania ak-
tywności międzynarodowej firm rodzinnych22, a w dalszej perspektywie do 

19  W. Popczyk, Czynniki determinujące internacjonalizację przedsiębiorstw rodzinnych – prze-
gląd badań, „Przegląd Organizacji” 11/2009, s. 24.

20  S. Basly, Internationalisation of Family Firms in a Knowledge-Based View, Universite Mon-
tesquieu-Bordeaux, 2004.

21  D. Watkins, Internationalisation of Indian small scale industry (SSI), Article presente aux 
rencontres de St-Galles 2000, Universite de Saint-Galles.

22  M. Dibben, S. Harris, Social Relationships as a Prekursor to International Business Ex-
change, Communication lors de la 17eme conference de I’IMP, Oslo 2001.
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kształtowania struktury geograficznej operacji zagranicznych biznesu oraz 
jego preferencji menedżerskich co do strategii wejścia na indywidualne ryn-
ki. Sieci personalne mogą przekształcić się z czasem w sieci organizacyjne, 
biznesowe.

Z punktu widzenia szkoły zasobowej wiedza skumulowana i rozwijana 
dzięki sieciom personalnym jest zasobem strategicznym i źródłem przewagi kon-
kurencyjnej. Ta wiedza, niejawna i niepisana jest nabywana i wykorzystywana 
tylko przez członków rodziny zaangażowanych w biznes, niedostępna innym 
pracownikom. Powinna być przedmiotem transferu międzypokoleniowego.

zakończenie

Przedsiębiorstwa rodzinne mimo utrzymujących się niekorzystnych stereo-
typów co do ich profesjonalizacji zarządzania i zachowań strategicznych stano-
wią istotną część międzynarodowej społeczności biznesowej. Wbrew przewi-
dywaniom niektórych obserwatorów firmy rodzinne potrafią dostosować się do 
otoczenia globalnego i spora ich część osiąga w nim spektakularne sukcesy. Nie-
wątpliwym atutem firm rodzinnych w ich procesie internacjonalizacji jest kultu-
ra organizacyjna o dużym potencjale strategicznym. Obok silnych, pozytywnych 
orientacji kulturowych są też słabe strony, które, jestem przekonany, poprzez od-
powiednie programy edukacyjne można neutralizować. Ponadto zgodnie z du-
chem podejścia systemowego do zarządzania właściwościami organizacji jako 
systemu są między innymi: samoregulacja, ekwifinalność, zdolność do doskona-
lenia się. Do firm rodzinnych może mieć szczególne zastosowanie powszechna 
prawda systemowa, iż „ z zawodnych elementów można stworzyć wysoce nieza-
wodną całość, łącząc je odpowiednio”.

the roLe oF cuLturaL Factors in internationaLizatinG 
smaLL and medium-sized FamiLy businesses

summary

“Culture provides the context within which organizational citizens understand that 
competitive advantage doesn’t last forever and that the firm must move forward conti-
nuously”. Organizational culture presents a great potential for family businesses as for 
entrepreneurship, particularly internationalization. The paper focuses on some selected 



dimensions of the organizational culture, which are vital in the process of family business 
internationalization. 

Translated by Wojciech Popczyk
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rozwiĄzywanie probLemÓw społecznych  
jako przestrzeŃ dLa sektora małych Firm

wprowadzenie

Klasyczne podejście do działalności przedsiębiorcy zakładające, że podsta-
wową jego odpowiedzialnością jest dbanie o to, aby firma generowała zyski dla 
niego samego lub ewentualnych udziałowców (ang. shareholders) danej spółki 
miało bezpowrotnie zmienić się wraz z pojawieniem się koncepcji promującej 
„odpowiedzialny biznes”, która szybko zyskała miano Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – w skrócie CSR).

Źródeł społecznej odpowiedzialności biznesu należy doszukiwać się w ety-
ce biznesu. Za jej początki uznaje się encyklikę „Rerum Novarum”1 Leona 
XII z 1891 r. oraz książkę „The Fundamentals of Business Ethics”2, wydaną 
w USA w 1926 r. Warto również zwrócić na nowatorską pracę Bowena (1953), 
który twierdził, że obowiązkiem biznesmena jest również jego odpowiedzialność 
wobec społeczeństwa. Rzeczywisty rozkwit etyki biznesu nastąpił w latach 60. 
w Stanach Zjednoczonych, przy czym głównym polem jej stosowania były duże 
przedsiębiorstwa. CSR jest często uznawane za przejaw paternalistycznej posta-
wy Państwa i odpowiedź na negatywne aspekty kompromisu fordowskiego (Jor-
da, 2007).

1  Leon XIII, Encyklika o kwestii robotniczej (Rerum Novarum), Znak, nr 332–334, 1982.
2  Por. E.W. Lord, Fundamentals of Business Ethics, Ronald Press, New York 1926.
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Temat społecznej odpowiedzialności biznesu, który z czasem mocno już za-
korzenił się także w kręgach eksperckich Unii Europejskiej3 i w tzw. „starych” 
krajach członkowskich, jest stopniowo rozwijany w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej, na razie z różnym skutkiem.

Równocześnie w obliczu narastających problemów społecznych, nękają-
cych poszczególne społeczeństwa, z którymi sektor publiczny nie zawsze potrafi 
sobie skutecznie poradzić, na rynku pojawiają się społeczne inicjatywy przed-
siębiorcze. Tam gdzie jedni widzą problemy społeczne, przedsiębiorcy społecz-
ni zauważają szanse i możliwości przedsiębiorcze4. Pojawiają się więc działania 
nieinicjowane przez państwo czy rynek oddzielnie, ale takie, które napędzają in-
nowacje dzięki połączeniu welfareowskiej i rynkowej orientacji przedsięwzięć. 
Pierwszym autorem, który zwerbalizował to zjawisko jako przedsiębiorstwa spo-
łeczne był Chamberlain (1977), analizujący działania menedżerów na stanowi-
skach kierowniczych dużych korporacji, którzy sporo swojego czasu poświęcali 
na rozwiązywanie tychże problemów społecznych. Samo zaś zastosowanie po-
dejścia przedsiębiorczego, gdy mowa o rozwiązywaniu problemów społecznych, 
zyskało popularność nieco ponad 10 lat temu.

definicja koncepcji o orientacjach społecznych – csr i przedsiębiorczość 
społeczna

Pojęcie „odpowiedzialnego biznesu” obejmuje całokształt działań dobro-
wolnie podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu uwzględnienia interesu 
społecznego i kwestii ochrony środowiska naturalnego (ten aspekt CSR pojawił 
się w latach 60 XX w.) w swojej działalności biznesowej oraz relacjach z gru-
pami funkcjonującymi w otoczeniu firmy- interesariuszami5 (ang. stakeholders). 

3  Sprzyjały temu kolejne regulacje, począwszy od Zielonej Księgi (2001), poprzez Białą Księgę 
(2002) po Komunikat KE– Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnie-
nia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (2006). 
CRS jest również ważnym elementem Strategii Lizbońskiej na lata 2007–2013, która zakłada, 
że UE ma się stać najbardziej konkurencyjną i opartą na wiedzy gospodarką świata, zdolną do 
przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju opartego na wysokiej jakości pracy i współpracy 
społecznej. Ważnym krokiem było również powołanie Europejskiego Forum Interesariuszy oraz 
poparcie dla zainicjowania „Europejskiego sojuszu na rzecz społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstw”.

4  Nicholls, 2008.
5  Jako typowe grupy interesariuszy wymienia się najczęściej: pracowników, związki zawodo-

we, udziałowców i kadrą zarządzającą – jako interesariuszy wewnętrznych, oraz klientów, media, 
dostawców, jednostki naukowe, kredytodawców, agendy rządowe, organizacje pozarządowe, sto-
warzyszenia, konkurentów – jako interesariuszy zewnętrznych.
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Innymi słowy, jest to systematyczne wdrażanie w życie strategii zrównoważone-
go rozwoju.

Głównym założeniem CSR jest wzmocnienie pozycji firmy na rynku oraz 
osiągnięcie przez nią długoterminowej przewagi konkurencyjnej poprzez wywie-
ranie pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym działa. Fakt, że początkowo 
to właśnie duże firmy znalazły się w sercu problematyki CSR, wynika z ich silne-
go, w porównaniu do MSP, oddziaływania „zewnętrznego”. Tak więc to właśnie 
na duże firmy i korporacje skierowany został główny strumień praw i regulacji, 
wynikających z podejścia CSR. Dodatkowo, małe firmy w związku z koszta-
mi, jakie generuje wdrożenie CSR i ze względu na mniejszą wagę przypisywaną 
przez nie przez lata kwestii kształtowania wizerunku, początkowo odnosiły się 
do koncepcji CSR bardzo sceptycznie.

Alternatywą dla społecznych działań małych podmiotów rynkowych sta-
ła się przedsiębiorczość społeczna. Obemuje ona działania wszelkiego typu or-
ganizacji, takich jak np. niedziałających dla zysku stowarzyszeń, fundacji jak 
i działania przedsiębiorstw ukierunkowanych w swojej misji na rozwiązywanie 
problemów społecznych. Jednak w Polsce, pomimo podjętych inicjatyw ustawo-
dawczych, koncepcja przedsiębiorstwa społecznego, nie zyskała jeszcze ostatecz-
nej legitymizacji. Przedsiębiorczość społeczna polega przede wszystkim na two-
rzeniu i wdrażaniu w życie nowych pomysłów, tworzeniu nowych organizacji, 
które pozwoliłyby na rozwiązywanie problemów społecznych (Burns, 2007). Nie 
istnieją tutaj jakiekolwiek obwarowania, dotyczące rozmiarów podmiotów ryn-
kowych, które mogłyby się podejmować przedsiębiorczości społecznej. Przedsię-
biorcy społeczni różnią się od „biznesowych” tym, że ich głównym celem nie jest 
zysk (Leadbeater, 1997).

orientacja społeczna małych przedsiębiorstw

Z biegiem lat, uznanie znaczenia MSP dla gospodarki europejskiej6 sprawi-
ło, że organy UE postanowiły przyjrzeć się praktykom CSR stosowanym przez tę 
grupę przedsiębiorstw oraz przygotowały całą paletę zachęt i narzędzi ułatwia-
jących wprowadzanie CSR w małych firmach. Przygotowano kampanie infor-
macyjne, szkolenia, pojawiły się pierwsze instytucje wsparcia w tym zakresie. 
Tymczasem, według M. Capron i F. Quairel-Lanoizelée (2007), pomimo tych 

6  Reprezentują one ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE-27.
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konkretnych działań, CSR jest prawie nieobecne w strategiach drobnych przed-
siębiorców. Mniej jest tutaj bowiem czynników niejako wymuszających (ang. push 
factors) podejmowanie działań w zakresie CSR, wykorzystywanych w wielkich 
korporacjach notowanych na giełdzie, takich jak uzależnienie od zasobów, pre-
sja ze strony różnych grup interesariuszy, ryzyko utraty reputacji. Dodatkowo 
typowe dla małych firm ograniczenia finansowe i kadrowe hamują ewentualny 
postęp w tym względzie. Wszystko to sprawia, że nawet jeśli małe przedsiębior-
stwa stosują zasady CSR, to są to raczej działania nieświadome, których na ogół 
firmy nie monitorują, a nawet jeśli to robią, to w większości i tak nie można po-
wiązać wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa z poszczególnymi działania-
mi w tym obszarze. Innym czynnikiem, niejako wymuszającym zainteresowanie 
CSR jest relacja kooperacji z innym podmiotem o charakterze korporacyjnym, 
często zagranicznym, w którym standardy społeczno-środowiskowe należą do 
ogólnie uznanych standardów prowadzenia biznesu.

Wśród możliwych działań, znajdujących się w zasięgu małych i średnich 
przedsiębiorstw wymieniane są najczęściej:
• działania adresowane do pracowników, obejmujące m.in. poprawę warun-

ków pracy, zwiększenie satysfakcji zawodowej, równe traktowanie, szkole-
nia i rozwój zawodowy, włączenie pracowników w proces podejmowania 
decyzji w firmie, sprawiedliwe wynagrodzenie czy pomoc finansowa dla 
pracowników;

• działania skierowane do społeczeństwa, które uwzględniają problem integra-
cji społecznej z rynkiem pracy na poziomie społeczności, poprawę lokalnej 
infrastruktury, wsparcie finansowe lub materialne lokalnych instytucji uży-
teczności publicznej;

• działania skierowane na rynek, adresowane najczęściej do klientów, tj. po-
prawa jakości i bezpieczeństwa produktów, świadczenie usług wolontariatu, 
sprawiedliwa polityka cenowa, i czasami do dostawców czy partnerów biz-
nesowych, tj. terminowe regulowanie zobowiązań, współpraca z lokalnymi 
partnerami;

• działania na rzecz środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju, 
obejmujące projektowanie przyjaznych dla środowiska produktów i proce-
sów produkcyjnych, efektywne wykorzystanie zasobów, ograniczenie ilości 
wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń, stosowanie „ekologicznej oceny” 
dostawców w kontekście ich standardów środowiskowych.
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Wszystkie te działania wpisują się również w podstawowe cele przedsię-
biorczości społecznej. Jeśli skupimy się na małych podmiotach rynkowych, które 
bardzo dobrze rozumieją społeczne problemy i potrzeby lokalnych środowisk, 
nie dziwi fakt, iż takie inicjatywy są wśród nich powszechne. Warto jednak pod-
kreślić, że mowa tu o przedsiębiorczości społecznej rodzącej się organicznie, 
a nie o orientacji społecznej sektora małych firm w formie CSR.

Bariery implementacji CSR w małych przedsiębiorstwach w Polsce – prze-
strzeń dla przedsiębiorczości społecznej?

Pomimo już dość długiego obowiązywania w naszym kraju regulacji lub 
dokumentów o charakterze strategicznym7, odnoszących się do CSR, wprowa-
dzenie w życie konkretnych założeń tego podejścia pozostaje w sferze poboż-
nych życzeń.

Do podstawowych barier na drodze implementacji założeń CSR, charakte-
rystycznych dla przedsiębiorstw małych niezależnie od kraju ich pochodzenia, 
należy dodać jeszcze kilka, specyficznych dla firm z krajów z obozu postkomu-
nistycznego, takich jak Polska:
• negatywna konotacja słowa „społeczna” obecnego w nazwie konceptu Spo-

łecznej Odpowiedzialności Biznesu. Przywodzi ono na myśl czasy gospodarki 
centralnie planowanej, w których firmy wypełniały głównie rolę społeczną, 
pozostawiając zysk na dalszym planie. W procesie transformacji gospodarczej 
doszło do przewartościowania, które doprowadziło do wytworzenia nowej kul-
tury przedsiębiorczej, skoncentrowanej na zysku, jakości produktu, itp.8 Dla-
tego właśnie w części materiałów promujących ideę CSR w Polsce mówi się 
raczej o odpowiedzialnej przedsiębiorczości,

• niedojrzałość rynku: CSR jest podejściem wymagającym strategii długotermi-
nowej, a to wciąż nieobecny aspekt przedsiębiorczości w Polsce, gdzie przed-

7  Podstawowe zasady koncepcji CSR znalazły swe odzwierciedlenie w Ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej z 2004. Jednak pierwsze dokumenty regulujące pokrewne kwestie po-
jawiły się w Polsce z inicjatywy Ministerstwa Ochrony Środowiska już w 1999 r. wraz ze Stra-
tegią Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku. Potem, w 2001 r. ten sam resort opracował 
we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodową Strategię Edukacji Ekologicznej – Przez 
Edukację do Zrównoważonego Rozwoju. W 2003 r. Ministerstwo Gospodarki przygotowało Na-
rodową Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W 2007 r. Ministerstwo Pracy i Polity-
ki Społecznej powołało grupę roboczą, która opracowuje strategię CSR dla Polski we współpracy 
z różnymi resortami.

8  S. Bechert, N. Gorynia-Pfeffer, Polsko-niemieckie przedsiębiorstwa oraz wymagania ich 
Stakeholder, Rekomendacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, RKW Kompetenz-
zentrum, 2008, Klarman Druck, Kelkheim, s. 10
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siębiorca ciągle jeszcze szuka swojego miejsca na bezustannie zmieniającym 
się po akcesji do UE rynku, innymi słowy – walczy o przeżycie,

• słabe otoczenie instytucjonalne, a szczególnie zawiłe przepisy prawa9, ich 
niestabilność i nieprzewidywalność. Ta mnogość i zmienność regulacji praw-
nych podnosi ryzyko działalności gospodarczej do poziomu niepozwalającego 
przedsiębiorcy na planowanie działalności w długim okresie, nie wspominając 
o refleksji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, która w tym świe-
tle może jawić się raczej jako pomysł ekscentryczny i „luksusowy”,

• nieświadomi konsumenci, którzy rzadziej niż w krajach zachodnioeuropej-
skich w swoich wyborach kierują się oceną postawy etycznej i funkcjonowa-
nia producentów kupowanych towarów, czy dostawców zamawianych usług,

• w większości niedojrzałe organizacje pozarządowe i nieodpowiedzialne me-
dia, często niezdolne do propagowania idei odpowiedzialnego biznesu w spo-
łeczeństwie lub niechętne tej koncepcji z uwagi na ich silne powiązania z biz-
nesem lub zbyt dużą zależność finansową od agend rządowych10,

• ograniczenie populacji interesariuszy do trzech grup11: akcjonariuszy, klientów 
i pracowników, co znacznie zawęża ewentualne pole działania w roli odpo-
wiedzialnego przedsiębiorcy. Polscy przedsiębiorcy nie postrzegają komuni-
kacji z grupami interesariuszy, działań PR czy działań ukierunkowanych na 
eliminowanie różnic społecznych za działania mieszczące się w CSR.

Istnienie barier ograniczających pole zastosowania podejścia CSR w małych 
przedsiębiorstwach, pozostawia ogromną przestrzeń dla działalności instytucji, 
nie zawsze przedsiębiorstw, funkcjonujących w sferze społecznej.

Obecnie liczbę organizacji pozarządowych szacuje się w Polsce na liczbę 
ponad 67 tysięcy, jednak za realny szacunek uznaje się liczbę od 40 do 50 tysięcy, 
co wynika z braku obowiązku wyrejestrowywania się tychże podmiotów przy 
zakończeniu działalności12. Wiele z tych firm, paradoksalnie, utrzymuje swoje 

9  Działalność gospodarczą reguluje blisko 800 aktów prawnych, które dodatkowo ulegają kolej-
nym nowelizacjom. Według ostatniego raportu Banku Światowego „Doing Business 2009”, Polska 
zajmuje 76 pozycję na 181 ocenianych krajów pod względem jakości otoczenia regulacyjnego dla 
rozwoju przedsiębiorczości. Wśród najczęściej wymienianych barier rozwoju przedsiębiorczości 
znajdują się niezmiennie od kilku lat obciążenia podatkowe i pozapłacowe koszty pracy, a także 
bariery instytucjonalne. Patrz: http://www.doingbusiness.org/documents/DB09_Overview.pdf. 

10  World Bank, What Does Business Think about Corporate Social Responsibility? Part II: 
A comparison of attitudes and practices in Hungary, Poland and Slovakia, Brussels 2005 http://
www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/csr_060220_estonia_latvia_lithuania.pdf.

11  Ibidem.
12  Szerzej: A. Soboń-Smyk, (2009), „20 lat sektora w Polsce – kilka wyników badań” http://

wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/459472.html z dnia 11 maja 1009 roku.
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status quo pomimo braku zasobów i ciągłych wyzwań związanych z ich poszu-
kiwaniem. Inicjatywy społeczne szukają środków finansowania swojej działal-
ności, podejmując się działalności nastawionej na zysk lub/i licząc na zaangażo-
wanie sponsorów i wolontariatu13.

Co więcej, warto podkreślić, że ten szacunek nie obejmuje działań sektora 
prywatnego, który angażuje się w inicjatywy wykazujące cechy tej przedsiębior-
czości. Jednak nie są to inicjatywy małych firm, ale dużych korporacji podejmu-
jących się działań społecznych, również w ramach CSR. 

Nie można jednak zapominać, że przedsiębiorczość społeczna nie jest jedy-
nie domeną małych podmiotów rynkowych, tak jak przedsiębiorczość nie ogra-
nicza się tylko do sektora MSP. Traktowanie problemów społecznych jako szan-
sy dla rozwijania innowacyjnych inicjatyw społecznych to postawa wyraziście 
przedsiębiorcza. W gospodarce i społeczeństwie duch przedsiębiorczości może 
być więc ukierunkowany albo na działania społeczne przejawiające się w przed-
siębiorczości społecznej, bądź na działania nastawione na zysk.

podsumowanie

Znikome zaangażowanie sektora MSP w odpowiedzialność społeczną biz-
nesu w porównaniu z tak dynamicznym rozwojem inicjatyw społecznych, nie 
jest zjawiskiem zaskakującym. Jak wcześniej zostało nadmienione, przedsiębior-
czość społeczna rodzi się organicznie i wyrasta z lokalnych środowisk i dzięki 
zrozumieniu lokalnych problemów. Te inicjatywy są wyraźnie nastawione na sta-
wienie czoła potrzebom społecznym w sposób przedsiębiorczy. Natomiast small 
business w Polsce, poszukuje skutecznych metod utrzymania się na rynku i do-
piero dynamicznie rozwijające się firmy zaczynają doceniać orientację CSR jako 
ważny element budowy swojego wizerunku. Trudno bowiem zakwalifikować 
działania CSR jako immanentne dla działalności nastawionej na zysk i przetrwa-
nie w ciągle jeszcze niesprzyjającym otoczeniu.

13  W kontekście społecznej przedsiębiorczości spotkać się można ze sformułowaniem dotyczą-
cym zdobywania zasobów jako scavenging for resources, co w tłumaczeniu dosłownym oznacza 
wygrzebywanie różnych przedmiotów ze śmieci. W istocie przedsięwzięcia społeczne, z racji nie-
ustannego braku zasobów i niekończących się potrzeb społecznych, często muszą wykorzystywać 
to czym dysponują, albo co donorzy i wolonariusze im zaoferują.
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soLVinG sociaL probLems – a space For a smaLL  
business sector

summary

Corporate Social Responsibility became an important issue for all companies thro-
ughout the world. Big corporations are proud to have codes of conduct and implement 
ethical, social and ecological standards. Small business, especially small entrepreneurs 
from eastern European countries see barriers and risks of putting CSR into practice, as 
they still need to struggle to survive in the turbulent markets. They also face many legal 
and fiscal development barriers. Simultaneously, this space became a perfect battle field 
for institutions, organizations and firms, channeling entrepreneurial spirit into social en-
trepreneurship.

Translated by Magdalena Popowska
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syLwetka młodeGo przedsiębiorcy uczestniczĄceGo 
w usłudze preinkubacji i inkubacji  

oraz zaLeŻnoŚĆ pomiędzy tymi usłuGami

wstęp

Artykuł opisuje badania jakie zostały przeprowadzone na projektach prein-
kubowanych i firmach inkubowanych. Celem badań było ustalenie kim są osoby 
prowadzące projekty preinkubowane i firmy inkubowane. Cel ten ma uzasadnie-
nie ze względu na fakt, iż usługa preinkubacji i usługa inkubacji, jak każda inna, 
wymaga określenie grupy docelowej – w tym konkretnym przypadku benefi-
cjentów usługi. Badania określały cechy wykształcenia, osobowe, oraz poglądy 
na przyszłość beneficjentów usługi preinkubacji i inkubacji. 

preinkubacja i inkubacja

Ze względu na niejednoznaczność pojęć, warto przytoczyć definicję pre-
inkubacji i inkubacji. Przy czym, ze względu na doświadczenie posiadane przy 
obsłudze obu procesów1. Autor zaproponuje własne definicje, jednakże nie 
odbiegające w znaczący sposób od literaturowych, jedynie je optymalizując2 
i porządkując.

preinkubacja – jest to usługa umożliwiająca przedsiębiorcy przetestowa-
nie swojego pomysłu na biznes w realnych warunkach rynkowych. Preinkuba-

1  Autor jest dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej.
2  K. Zasiadły, J. Guliński, Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej, Podręcznik dla Orga-

nizatorów i Pracowników, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębior-
czości w Polsce. Poznań 2005. s. 29 i s. 115.



318 Dariusz Przybył, Łukasz Grudzień

cja polega na udzieleniu młodemu przedsiębiorcy (osobie fizycznej) osobowości 
prawnej, umożliwiając działanie jak normalna firma bez jej fizycznej rejestracji. 
W ramach preinkubacji uczestnik może wystawiać faktury, zarabiać, podpisy-
wać umowy oraz rozliczać koszty. W ramach usług dodatkowych i niepłatnych 
znajdują się: korzystanie z pomieszczenia biurowego, sali do spotkań, uczestnic-
two w szkoleniach. Preinkubacja nie wymaga zarejestrowania firmy, nie można 
preinkubować firmy. 

inkubacja – jest to usługa wspierająca przetrwanie przedsiębiorstwa 
w pierwszym okresie jego istnienia tj. pomiędzy założeniem firmy a 3 rokiem jej 
istnienia. Realizacja usługi koncentruje się na wynajęciu firmie powierzchni biu-
rowej przez Inkubator na preferencyjnych w stosunku do rynkowych warunkach. 
W ramach wynajętej powierzchni, wynajmująca firma może korzystać również 
z: obsługi sekretarskiej, pomocy prawniczej, pomocy księgowej, infrastruktury 
technicznej (biurowej), sal konferencyjnych, newslattera, doradztwa w pozyski-
waniu funduszy. Wymienione usługi są wliczone „w cenę” wynajmowanej po-
wierzchni, która winna być niższa niż cena rynkowa powierzchni biurowej bez 
usług dodatkowych. 

Szczególnym typem inkubatorów przedsiębiorczości są inkubatory techno-
logiczne. Filozofia ich działania jest taka sama, jednak ich usługi kierowane są 
w stronę firm rozwijających innowacyjne technologie, zapewniając im specjali-
styczną infrastrukturę.

Powyższea definicje opisują model, który w realiach rynkowych nie zawsze 
ma w pełni zastosowanie. Zaobserwować można, iż Preinkubacja zamiast usługi 
do testowania pomysłów staje się swojego rodzaju pomysłem na ominięcie kosz-
tów (ZUS), przy prowadzeniu normalnej działalności gospodarczej. Modelową 
zależność pomiędzy Preinkubacją i Inkubacją przedstawia rysunek 1. Zależność 
rzeczywistą prezentuje rysunek 2. 
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Rys. 1. Modelowa zależność pomiędzy Preinkubacją i Inkubacją
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Rzeczywista zależność pomiędzy Preinkubacją a Inkubacja
Źródło: opracowanie własne.

Obecnie w Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt inkubatorów i kilka organizacji 
oferujących Preinkubację3. Inkubatory przedsiębiorczości (w tym technologicz-
ne) skupiają ok. 1000 firm. Preinkubatory skupiają podobną liczbę projektów4. 

3  Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Raport z badania. Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości 2009, s. 135.

4  K.B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce; Łódź–Kielce–Poznań 
2009, s. 69, s. 153.
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Liczby te należy traktować orientacyjnie (rzeczywiste będą nieznacznie wyższe), 
gdyż organizacje tego typu nie posiadają obowiązku raportowania swojej działal-
ności jednej instytucji. Warto podkreślić, iż powiązanie inkubacji z powierzch-
nią biurową powoduje, iż dany inkubator ma ograniczoną pojemność firm, przy 
czym Preinkubator ze względu na wirtualność bytów, które obsługuje, ograni-
czeń ilościowych nie ma.

Potwierdzeniem dla teorii, iż rysunek 2, a nie rysunek 1 oddaje rzeczywi-
stą zależność pomiędzy preinkubacją a inkubacją jest fakt, iż żaden z badanych 
(preinkubowanych projektów i inkubowanych firm) nie miał pojęcia o tym, 
iż taka szeregowa zależność istnieje. Nie tyle co nie wiedzieli, że taka zależność 
może istnieć, co nie znali przypadku takiego rozwiązania w rzeczywistości. Nie 
jest to raczej wynikiem braku wiedzy o tych procesach, gdyż badani to ludzie 
orientujący się w tego typu usługach.

metodyka badań

Badanie zostało przeprowadzone na dwóch kategoriach podmiotów. 
Projektach preinkubowanych5 oraz firmach inkubowanych. Projekty prein-
kubowane reprezentowały osoby, które dany projekt zgłosiły do preinkuba-
tora i które aktualnie projektem kierują, czyli są odpowiednikami właścicieli 
i menadżerów w normalnej firmie. W przypadku firm inkubowanych po-
miar został przeprowadzone przy udziale osób bezpośrednio zaradzających 
firmą, na najwyższym możliwym szczeblu. Pomiaru dokonano na projektach 
uczestniczących w preinkubacji oferowanej przez Fundacje Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP, odział w Poznaniu. W czasie przepro-
wadzania pomiaru6 wszystkich firm preinkubowanych w AIP odział Poznań 
było około 35 (około, gdyż liczba się w trakcie badania zmieniała). Przeba-
dano 19 projektów. 

Firmy inkubowane poddane badaniu uczestniczyły w procesie inkubacji 
prowadzonym przez Inkubator, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologiczne-
go Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza7. W badaniu uczestniczyło 
14 firm z 38 uczestniczący w procesie inkubacji. Wartym podkreślenia jest fakt, 

5  Zgodnie z wyjaśnieniem w punkcie poprzednim, preinkubacji podlega człowiek wraz z po-
mysłem, a osobowości prawnej udziela Preinkubator. W przypadku inkubacja w usłudze uczest-
niczy firma, na której czele stoi menadżer.

6  Pomiar projektów preinkubowanych miał miejsce w listopadzie 2009 r.
7  Pomiar projektów inkubowanych miał miejsce w czerwcu i lipcu 2009 r.



321Sylwetka młodego przedsiębiorcy uczestniczącego w usłudze preinkubacji i inkubacji...

iż pomimo bardzo dużego problemu ze znalezieniem czasu na spotkanie ze strony 
uczestników badania, gdy do niego już dochodziło, poświęcali dużą ilość czasu, 
chętnie i z dużym zaangażowaniem odpowiadali na pytania. Pomiar dokonywany 
był za pomocą formularza, odczytywanego bezpośrednio przez ankietera, czyli 
użyto metody wywiadu bezpośredniego wspomaganego formularzem8. Formu-
larz zawierał większą ilość pytań, niż omówione w niniejszym artykule. Spowo-
dowane jest to faktem, iż badanie sylwetki uczestników preinkubacji i inkubacji 
jest jedną z części większych badań prowadzonych przez autora referatu, a do-
tyczących procesów preinkubacji i inkubacji9. Zadano pytania dotyczące: wieku 
właściciela/menadżera, wykształcenia, doświadczenia, motywacji, ustalono płeć 
właściciela/menadżera. 

wyniki badania

Poniżej w postaci wykresów podstawiono wyniki badania. 2 wykresy koło-
we prezenują udział procentowy poszczególnych cech. Pozostałe wykresy zbudo-
wane są o podział wg częstotliwości występowania odpowiedzi10.

Wykres 1. Płeć właściciela/ menadżera projektów preinkubowanych i firm inkubowanych
Źródło: opracowanie własne.

8  R.J. Kaden, Badania Marketingowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa 2008, 
s. 93 i s. 133.

9  Autor referatu prowadzi badania na skuteczności procesu preinkubacji i inkubacji.
10  A. Hamrol, Zarządzanie Jakością z Przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008, s. 315.
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Wykres 2. Wiek menadżerów/właścicieli projektów preinkubowanych i firm inkubowa-
nych podzielony na poszczególne kategorie wiekowe

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Wykształcenie menadżerów/właścicieli projektów preinkubowanych i firm 
inkubowanych

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 4.  Wcześniejsze doświadczenie jakie posiadali menadżerowie/właściciele pro-
jektów preinkubowanych i firm inkubowanych

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 5.  Motywacje jakimi kierowali się menadżerowie/właściciele projektów prein-
kubowanych i firm inkubowanych przy zakładaniu i uruchamianiu swojego 
przedsięwzięcia

Źródło: opracowanie własne.
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spojrzenie w przyszłość przez projekty preinkubowane i firmy inkubowane

Projekty preinkubowane i firmy inkubowane zgłaszały, iż główne cele ja-
kie stawiają przed sobą to cele finansowe i pozafinansowe. Podział tych celów 
wynosił 50% na 50%. Jako cele finansowe wymieniane były: wzrost sprzedaży, 
wzrost dochodów. Wzrost dochodów przy mniejszym nakładzie pracy. Jako cele 
pozafinansowe wymieniane były: rozwój własny poprzez firmę, chęć rozwinię-
cia nowej branży, udowodnienie sobie czegoś. Cele pozafinansowe wskazują na 
bardzo personalne powiązanie menadżerów/właścicieli z projektami i firmami. 
Na tym etapie rozwoju, gdy są to projekty i firmy kategorii mikro i małej, zja-
wisko to można interpretować korzystnie. Na dalszym etapie rozwoju może on 
zacząć przeszkadzać.

wnioski

Badania wykazały, iż osoby prowadzące projekty preinkubowane oraz fir-
my inkubowane to:
• 60% badanych to mężczyźni,
• głównie są to osoby z przedziału 29–45lat,
• w znacznej większości posiadają wyższe wykształcenie,
• osoby posiadające doświadczenie z poprzednich projektów,
• osoby, których motywacją do założenia działalności były zarówno finanse, jak 

i aspekty pozafinansowe,
• osoby planujące rozwój projektu/firmy zarówno pod kątem zwiększenia do-

chodów, jak i rozwoju niezwiązanego z chęcią zwiększenia zysku.

proFiLe oF the younG entrepreneur participatinG 
in the preincubation and incubation serVice  

and reLationship between these serVices

summary

This following article will discuss the current figure of a young entrepreneur. Fi-
gure will be described based on the tests. Research involved  companies and projects 
participating in the process of incubation from Poznan district. Description of profiles 
took into account characterize who they are and what features have young entrepreneurs 
participating in the preincubation and incubation. Furthermore, it will be presented their 
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future expectations,  the way they perceive the development of their activities, opportu-
nities and objectives that they put before themselves. This article presents a description 
of what the pre-incubation and incubation is and what dependencies exist between these 
services.

Translated by Dariusz Przybył, Łukasz Grudzień
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rodzaje strateGii małych i Średnich przedsiębiorstw 
− wyniki badaŃ empirycznych

wstęp

Strategia internacjonalizacji to program działań przedsiębiorstwa w stosun-
ku do otoczenia zagranicznego. Na poziomie całej firmy o internacjonalizacji 
można mówić, gdy choć jeden produkt lub usługa przez nią oferowana jest zwią-
zana z rynkiem zagranicznym1. Wybór odpowiedniej strategii internacjonaliza-
cji jest bardzo istotny z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Dla 
przedsiębiorstw małych i średnich zadanie to stanowi często znacznie większy 
problem niż dla dużych. Źle podjęta decyzja, dotycząca tego: czy podjąć działania 
dystrybucyjne i/lub produkcyjne poza krajem macierzystym, czy bronić się przed 
konkurencją z zagranicy na rynku krajowym, może prowadzić nawet do upadku 
przedsiębiorstwa. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyodrębnionych, na podsta-
wie przeprowadzonych badań empirycznych, rodzajów strategii internacjonaliza-
cji stosowanych przez MSP w sektorze meblarskim. 

metodyka badań i charakterystyka próby badawczej

W celu zgromadzenia informacji o charakterze ilościowym i jakościowym 
przeprowadzono w drugiej połowie 2007 roku badanie w 90 małych i średnich 
przedsiębiorstwach meblarskich z Wielkopolski, w której sektor meblarski jest 
bardzo dobrze rozwinięty i ma wielowiekowe tradycje. W regionie funkcjonuje 
ponad 3000 zakładów produkujących meble i produkty dla meblarstwa, a pro-

1  M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 35.
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dukcja wyrobów meblarskich jest jednym z dziesięciu najważniejszych produk-
tów eksportowych regionu2. W Poznaniu ma siedzibę Instytut Technologii Drew-
na, a od 1982 roku na Międzynarodowych Targach poznańskich odbywają się 
największe imprezy branżowe. Osobami udzielającymi odpowiedzi zawartych 
w ankiecie badawczej byli w większości właściciele firm lub osoby zajmujące 
się w nich eksportem. 

Wśród badanych przedsiębiorstw największą grupę (56,8%) stanowiły mi-
kroprzedsiębiorstwa, które są często pomijane w oficjalnych statystykach doty-
czących sektora meblarskiego. 

instrumenty internacjonalizacji stosowane przez badane przedsiębiorstwa

Zdaniem N. Daszkiewicz istnieje konieczność oddzielenia instrumentów 
(form) od strategii internacjonalizacji. Pierwsze z nich określają sposób, w jaki 
firma może przenosić swoje produkty, technologię i wiedzę na obce rynki. Stra-
tegia dotyczy natomiast działań międzynarodowych podejmowanych w celu re-
alizacji celów firmy. W ramach jednej strategii firma może zatem stosować wiele 
różnych instrumentów3.

W literaturze przedmiotu występują różne klasyfikacje instrumentów inter-
nacjonalizacji. Można je wyróżnić, na przykład podzielić na zewnętrzne4 zwią-
zane z ekspansją zagraniczną (często określane jako czynne5) oraz wewnętrzne 
związane z wchodzeniem w związki gospodarcze z partnerami zagranicznymi 
bez wychodzenia poza granice kraju lokalizacji danej firmy (inaczej bierne). Wy-
niki badań dotyczących instrumentów internacjonalizacji, które w swoich strate-
giach stosowały badane przedsiębiorstwa zgromadzono w tabeli 1. 

Badane przedsiębiorstwa stosowały często jednocześnie kilka instrumen-
tów internacjonalizacji, na przykład różne rodzaje eksportu oraz importu, jednak 
żadna z firm nie wykorzystywała specyficznej formy eksportu bezpośredniego 
jaką jest sprzedaż na zagranicznych aukcjach internetowych. Ponadto wszystkie 
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli dla firmy międzynarodowej zlo-

2  http//www.klastermeblarski.warp.org.pl, (dostęp w dniu 14.06.2009).
3  N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej go-

spodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 68–69.
4  R. Fletcher, A holistic approach to internationalization, International Business Review, 

2001, Vol. 10, oraz R. Luostarinen, H. Hellman, The internationalization processes and strategies 
of Finnish family firms, CIBR Research Papers 1995, Series Y-1.

5  Patrz na przykład: M. Gorynia Strategie…, op.cit., s. 35–36.
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kalizowanej w Polsce były również eksporterami. Zaawansowane instrumenty 
internacjonalizacji były prawie niewykorzystywane. Żadne z przedsiębiorstw nie 
produkowało w oparciu o licencję z zagranicy, ani też nie sprzedało licencji za-
granicznej firmie, nie było również uczestnikiem joint-venture ani w kraju, ani 
za granicą. Wszystkie przedsiębiorstwa produkowały swoje wyroby jedynie na 
terenie Polski. Tylko jedna firma posiadała sklep firmowy za granicą. Zgodnie 
z wynikami badań 57,8% przedsiębiorstw nie wykorzystywało żadnego z instru-
mentów internacjonalizacji.

Tabela 1. Struktura badanych przedsiębiorstw pod względem stosowanych  
instrumentów internacjonalizacji 

*możliwość udzielenia kilku odpowiedzi.

Źródło: badania własne.

klasyfikacja strategii internacjonalizacji stosowanych w badanych msp

Na podstawie przeprowadzonych badań przyjęto sześć poziomów interna-
cjonalizacji wewnętrznej − IW (tabela 2) oraz internacjonalizacji zewnętrznej − 
IZ (tabela 3). 

Zamiast dość − jak już wspomniano − często używanych w literaturze 
przedmiotu terminów internacjonalizacja bierna i czynna zostały użyte okre-
ślenia wewnętrzna i zewnętrzna, które − jak się wydaje − lepiej opisują zja-
wisko internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zakup surowców, maszyn do pro-
dukcji lub technologii za granicą jest sposobem na zwiększenie efektywności 
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przedsiębiorstwa wskutek wykorzystania tańszych i/lub lepszych jakościowo 
niż zasobów. Trudno zatem taką postawę przedsiębiorstwa określić jako bier-
ną. Bierna postawa oznacza raczej brak zaangażowania w jakąkolwiek formę 
współpracy z zagranicą.

Tabela 2. Poziomy internacjonalizacji wewnętrznej badanych MSP  
sektora meblarskiego

Źródło: badania własne.

Tabela 3. Poziomy internacjonalizacji zewnętrznej badanych MSP sektora meblarskiego

Źródło: badania własne.
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Przyjęte poziomy internacjonalizacji nie uwzględniają rodzaju eksportu, ani 
importu w podziale na pośredni i bezpośredni z uwagi na wcześniej opisany fakt 
częstej, jednoczesnej sprzedaży lub zakupu przez pośrednika i bezpośrednio. 
Poza tym trudno jest ocenić czy firma sprzedająca swoje produkty bezpośrednio 
do zagranicznych odbiorców, w której udział eksportu wynosi zaledwie 5% war-
tości jest bardziej zinternacjonalizowana niż nie zajmująca się samodzielnie dys-
trybucją zagraniczną, w której jednak udział eksportu wynosi ponad 40% war-
tości sprzedaży. Wydaje się również, że w dobie rozwoju Internetu i spedycji 
międzynarodowej przedsiębiorstwo wcale nie musi rozpoczynać ekspansji zagra-
nicznej poprzez eksport pośredni. 

Według wyników badań przedsiębiorstwa zaangażowane w proces inter-
nacjonalizacji zewnętrznej stanowiły 36,37%. Prawie 63% z nich eksportowało 
swoje produkty regularnie, reszta sporadycznie. Ponadto prawie wszystkie eks-
portujące przedsiębiorstwa sprzedawały wyprodukowane meble do krajów tzw. 
„starej Unii” (tabela 4).

Tabela 4. Liczba i struktura badanych przedsiębiorstw pod względem  
kierunku internacjonalizacji zewnętrznej

* możliwość udzielenia kilku odpowiedzi.

Źródło: badania własne.

Z kolei przedsiębiorstwa zaangażowane w internacjonalizację wewnętrzną 
najczęściej importowały z krajów „starej unii”, a dwa z nich dokonywało zakupu 
w Chinach (tabela 5). W imporcie zaopatrzeniowym dominowały surowce i ma-
teriały − sprowadzało je 88,9% firm oraz maszyny i urządzenia do produkcji 
(55,6%).
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Tabela 5. Liczba i struktura badanych przedsiębiorstw pod względem kierunku  
internacjonalizacji wewnętrznej

* możliwość udzielenia kilku odpowiedzi.

Źródło: badania własne.

Jednoczesne uwzględnienie poziomów wewnętrznej i zewnętrznej interna-
cjonalizacji pozwoliło na stworzenie pewnego „obrazu internacjonalizacji” bada-
nej grupy przedsiębiorstw w formie macierzy (rysunek 1) oraz na wyznaczenie 
czterech podstawowych rodzajów strategii (rysunek 2). Do wyodrębnienia strate-
gii internacjonalizacji wykorzystano między innymi klasyfikację B. Plawgo6.

Rys. 1.  Poziomy internacjonalizacji zewnętrznej i wewnętrznej w badanych MSP sek-
tora meblarskiego

Źródło: badania własne.

6  B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, 
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2004, s. 99–109.
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Rys. 2. Rodzaje strategii internacjonalizacji badanych MSP sektora meblarskiego
Źródło: badania własne.

W przedstawionej klasyfikacji strategii internacjonalizacji MSP jako jedną 
z nich przyjęto strategię braku internacjonalizacji. Powstaje tutaj pytanie, czy 
brak internacjonalizacji można uznać za jedną ze strategii. Wydaje się jednak, że 
obronę przed konkurencją z zagranicy na rynku krajowym również należy uznać 
za strategię internacjonalizacji7.

Z przeprowadzonych badań wynika, że większość badanych MSP czyli 
57,78% realizowało strategię I − braku internacjonalizacji, chociaż 19,23% z nich 
planowała podjęcie internacjonalizacji zewnętrznej mając w planach eksport, 
a 9,62% − rozpoczęcie importu zaopatrzeniowego. Niewielka grupa badanych 
firm (5,56%) korzystała z zagranicznych źródeł zaopatrzenia, lecz swoje produk-
ty sprzedawała tylko w kraju, stosowała zatem strategię II − internacjonalizacji 
wewnętrznej. Jak już wspomniano 36,67% badanych przedsiębiorstw aktywnie 
uczestniczyła w procesie internacjonalizacji, przy czym jedna piąta badanych 
(22,22%) sprzedawała swoje produkty za granicę lub międzynarodowym firmom 
w ramach podwykonawstwa, lecz zaopatrywała się tylko w kraju stosowała za-
tem strategię III − internacjonalizacji zewnętrznej, a 14,44% produkowało część 
swoich wyrobów na eksport, wykorzystując przy tym również zasoby sprowa-
dzone z zagranicy, wybrało zatem strategię IV − internacjonalizacji pełnej. 

Dla porównania badania przeprowadzone w 2008 roku w województwie 
pomorskim dotyczące działalności eksportowej MSP dowiodły, że 25,52% prze-
badanych firm stanowili eksporterzy, 2,36% eksportowała wcześniej, ale zaprze-
stała, 4,19% zamierza rozpocząć sprzedaż zagraniczną w ciągu najbliższych 

7  Por. N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja…, op. cit., s. 61–62 i 68.
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dwóch lat, a 61,39% nie eksportowała i nie miała tego w planach8. Z kolei bada-
nia empiryczne przeprowadzone w 2005 roku wśród małych i średnich przed-
siębiorstw z krajów UE dowodzą, że przeciętnie zaledwie 8% z nich było zaan-
gażowanych w sprzedaż zagraniczną. W mikroprzedsiębiorstwach wskaźnik ten 
wynosił 7%, w przedsiębiorstwach małych 13%, a w firmach średniej wielkości 
24%. Najwięcej przedsiębiorstw eksportujących z sektora MSP było w Estonii 
− 23%, Słowenii − 21%, Finlandii – 19% i Danii − 17%, a najmniej na Cyprze 
− 3% i w Bułgarii − 4%. Wśród polskich MSP (a także włoskich i rumuńskich) 
ich udział wynosił 7%. Dochody z eksportu w badanych przedsiębiorstwach sta-
nowiły przeciętnie 4,6% dochodów ze sprzedaży9.

podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań własnych świadczą o niewysokim po-
ziomie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze me-
blarskim. Przedsiębiorstwa stosujące aktywne strategie – związane z ekspansją 
zagraniczną – stanowiły 36,37%, a najczęściej stosowanym instrumentem inter-
nacjonalizacji zewnętrznej przez małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorze me-
blarskim był eksport. 

Warto tu zauważyć, że w tradycyjnych sektorach gospodarki proces inter-
nacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw przebiega raczej w sposób eta-
powy. Wiele polskich firm meblarskich rozpoczyna ekspansję od sporadycznej 
sprzedaży za granicę, potem stopniowo zwiększa jej rozmiary i rozszerza liczbę 
krajów eksportu. 

Należy również stwierdzić, że globalizacja gospodarki światowej powoduje, 
że firmy zainteresowane trwałym rozwojem powinny włączyć się w wymianę 
międzynarodową. MSP mogą być czasem nawet bardziej konkurencyjne od firm 
dużych, ponieważ potrafią szybciej dostosowywać się do zmieniających się wy-
magań na rynkach zagranicznych oraz do zindywidualizowanych potrzeb nabyw-
ców. Dodatkowo występujący w Polsce umiarkowany popyt wewnętrzny skłania 
do poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. Właściciele małych i średnich 
przedsiębiorstw powinni jednak pamiętać, że w celu zdobycia pozycji na rynku 

8  N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw na Pomorzu w świe-
tle badań empirycznych, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, A. Herman i K. Poznań-
ska (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, tom 3, s. 13.

9  SME Observatory Survey. Summary, Flash EB No. 196, European Commission, May 2007, 
s. 16–17.
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zagranicznym należy stale rozwijać wybraną strategię internacjonalizacji i do-
stosowywać ją do zmieniających się warunków otoczenia.

types oF strateGies oF sme’s internationaLization  
– resuLts oF empiricaL research

summary

Choosing an appropriate strategy for internationalization is very important from 
the perspective of business management. This article aims to present - extracted on the 
basis of empirical studies – four types of strategies used by the internationalization of 
SMEs in the furniture sector.

The studies show that most respondents (57.78%) of SMEs was pursuing a strategy 
I – no internationalization. A small group of surveyed companies (5.56%) used foreign 
sources of supply, but it sold its products only in the country, therefore, applied the stra-
tegy II – internal internationalization. Over one fifth of respondents (22.22%) sold their 
products abroad, but supplied only in the country, therefore, applied the strategy III – 
external internationalization. Group companies, which chose the full internationalization 
strategy (IV), sold their products abroad, using the foreign sources of supply. 14.44% of 
respondents declared their participation in this group 

Translated by Tomasz Maik
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wstęp

Na zjawisko niepowodzenia zwraca uwagę wielu badaczy, analizując je 
z różnych punktów widzenia. W praktyce gospodarczej niepowodzenie uznaje 
się za naturalne i wpisane w zachodzące zmiany rynkowe. Potwierdzeniem tego 
jest szereg publikacji definiujących niepowodzenie gospodarcze jako wynik in-
terakcji zachodzących między małymi i średnimi firmami a otoczeniem. Autor 
w swoim opracowaniu dokonał świadomego zawężenia podjętej tematyki, de-
finiując niepowodzenie jako „…konieczność lub chęć likwidacji lub sprzedaży 
firmy w celu uniknięcia strat czy też spłaty wierzycieli lub ogólną niezdolność 
stworzenia biznesu przynoszącego korzyści przedsiębiorcy”1. 

W literaturze tematu z zakresu niepowodzeń gospodarczych istnieją dwa 
pojęcia: symptom oraz przyczyna upadku. Symptom – jest to objaw, oznaka ne-
gatywnego zjawiska, nie jest jego przyczyną. Przyczyna – czynnik wywołujący 
dane zjawisko lub skutek.

Symptomy mogą zapowiadać przyszłe zjawisko upadłości. Natomiast w ana-
lizie przyczyn upadku można poszukiwać sposobów jego zapobiegania. Analiza 
procesu niepowodzenia pokazuje pewną dynamikę – jak istotne czynniki (przy-
czyny, konsekwencje, symptomy) łączą się w czasie.

1  R. Lisowska, J. Ropęga, Przyczyny upadku małych firm na terenach zmarginalizowanych, 
w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 710.
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przegląd typów ścieżek niepowodzenia gospodarczego

Najstarsze oraz najbardziej znane badania nad procesem niepowodzenia 
prowadził J. Argenti2. W swoich analizach doszedł do wniosku, że wyniki przed-
siębiorstw, analizowane w dłuższym przedziale czasowym (około 10–20 lat) 
układają się w trzy specyficzne obrazy (trajektorie). Jak wskazuje J. Argenti, 
w każdej z trajektorii występują różne sekwencje zdarzeń, są one opisane przez 
różne kombinacje przyczyn i symptomów, charakterystycznych dla danej trajek-
torii. Kolejni badacze proponowali swoje klasyfikacje, wzorując się na trajekto-
riach J. Argentiego, dodając własne typy, lub rozszerzając istniejące o bardziej 
szczegółowe opisy przyczyn i symptomów. I tak np. B. Richardson i inni3, aby 
wyjaśnić niepowodzenia zachodzące w małych firmach, rozszerzyli trzy charak-
terystyczne obrazy J. Argentiego do czterech i określili je specyficznymi meta-
forami, odnosząc zachowanie i postawę firmy do zachowania i postawy żaby4. 
Z kolei H. Ooghe i S. De Prijcker5 zaprezentowali swoja klasyfikację, bazującą 
w znacznej części na trajektoriach J. Argentiego, lecz wyraźnie zaznaczyli jakie 
błędy w zarządzaniu prowadzą do niepowodzenia oraz dodali opis charaktery-
stycznych symptomów dla każdej ścieżki. 

W oparciu o analizy zaprezentowanych wyżej badaczy można wyróżnić pięć 
ogólnych typów trajektorii niepowodzenia, odnoszących się do małych i średnich 
przedsiębiorstw:
(i) typ 1 (J. Argenti), nieudany start-up (H. Ooghe i S. De Prijcker), nazwany 

efektem kijanki (ang. tadpole) (B. Richardson i inni). Opisuje typowy pro-
ces niepowodzenia firm rozpoczynających działalność. Są to firmy, które 
już na starcie nie mają szans na przetrwanie z powodu błędów w zarządza-
niu popełnionych w trakcie zakładania oraz rozpoczęcia działalności fir-
my. Firmy te nigdy nie przetrwają na tyle długo, by opuścić wczesne fazy 
rozwoju. Na pierwszy plan wysuwają się błędy popełnione przy tworzeniu 

2  J. Argenti, Corporate Collapse: The Causes and Symptoms, McGraw Hill 1976.
3  B. Richardson, S. Nwankwo, S. Richardson, Understanding the causes of business failure 

crisis: generic failure types: boiled frogs, drowned frogs, bullfrogs and tadpoles, Management 
Decision 1994 nr 32(4).

4 Tadpole, drowned frog, boiled frog, bullfrog. Badacze wykorzystali do zaprezentowania ście-Badacze wykorzystali do zaprezentowania ście-
żek upadku analogię do syndromu ugotowanej żaby (boiled frog) z opisu Viliersa (1989): gdy 
włoży się żabę do naczynia z wrzącą wodą, poczuje ona gorąco i natychmiast wyskoczy w wody. 
Natomiast gdy włoży się ją do chłodnej wody i powoli doprowadzi do wrzenia, żaba siedzi w wo-
dzie nie zauważając niebezpieczeństwa zmian zachodzących w jej otoczeniu.

5  H. Ooghe, S. De Prijcker, Failure process and causes of company bankruptcy: a typology, 
Working Paper, Universitet Gent, 2006.
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biznesplanu lub sam jego brak. Podkreślany jest też nadmierny optymizm 
właścicieli. Niewłaściwe zarządzanie i polityka firmy prowadzą do braku 
kontroli i poważnych uchybień w działalności operacyjnej, które prowadzą 
do utraty płynności z powodu zbyt wysokich kosztów oraz niskiego poziomu 
sprzedaży. Na ogół firmy takie startują z niskim kapitałem początkowym, 
a późniejsza sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z kredytu ban-
kowego. Przy braku odpowiedniej wiedzy i umiejętności właścicieli-mene-
dżerów prowadzi to do upadku firmy. Firmy tego rodzaju często nigdy nie 
generują zysku.

(ii) typ 2 (J. Argenti), zaślepienie po sukcesie i szybkim wzroście (H. Ooghe 
i S. De Prijcker), nazwany efektem utopionej żaby (ang. drowned frog) 
(B. Richardson i inni). Firmy idące tą ścieżką funkcjonują z sukcesem przez 
kilka lat. W odróżnieniu od poprzedniej grupy firm, te mają lepszą sytuację 
finansową. Charakteryzują się obecnością bardzo ambitnego, charyzma-
tycznego i aktywnego właściciela/menedżera o wybitnej osobowości. Firma 
z sukcesem wprowadziła nowy innowacyjny produkt lub proces, wzrosły 
obroty oraz zyski. Inicjacją procesu niepowodzenia w tym przypadku jest 
reakcja prowadzących firmę na jej pierwszy sukces. Następuje zaślepienie 
i zbytni optymizm zarządzających, którzy nie zauważają pewnych zmian 
i nie dostosowują do nich swoich decyzji oraz struktury organizacyjnej. To 
prowadzi do utraty kontroli oraz nieświadomości możliwych problemów, 
które mogą wpłynąć na efektywność działania firmy. W dłuższym okresie 
taka sytuacja doprowadza do utraty dobrej kondycji finansowej, a negatyw-
ne sygnały są ignorowane i interpretowane jako skutek działania zewnętrz-
nych chwilowych czynników. Gdy firma ma poważne problemy z niewypła-
calnością, na ogół jest już za późno na skuteczna restrukturyzację. 

(iii) typ 3 (J. Argenti), dojrzałe apatyczne firmy o ustabilizowanej pozy-
cji (H. Ooghe i S. De Prijcker), nazwany efektem ugotowanej żaby (ang. 
boiled frog) (B. Richardson i inni). Są to firmy, które z sukcesem funk-
cjonowały od kilku lat albo dekad. Typowym dla takiej firmy jest brak 
motywacji i zaangażowania ze strony prowadzących biznes oraz polega-
nie na strategiach, które były efektywne w przeszłości. Firmę cechuje też 
niedostrzeganie zmian w otoczeniu, co skutkuje utratą pozycji konkuren-
cyjnej. W razie wystąpienia jakichś kluczowych zmian w otoczeniu, nie 
następuje żadna reakcja na to zjawisko. Taki stan rzeczy trwa aż do po-
ważnego zachwiania struktury kapitałowej firmy. Próby restrukturyzacji 
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też nie przynoszą poprawy z powodu sztywności i braku zaangażowania 
zarządzających.

(iv) typ 4 wskazuje ambitne rosnące firmy, które przeszacowały swoje moż-
liwości wzrostu (H. Ooghe i S. De Prijcker 2006), nazwany efektem kontu-
zjowanej (osłabionej) żaby (ang. injured frog) (opracowanie własne autora). 
Liderzy tych firm (właściciele lub zarządzający) mają na celu doprowadzenie 
firmy do dominacji w swojej branży. Osoby te mają dużą skłonność do ry-
zyka, niektórych z nich cechuje też przesadny optymizm. Nie przywiązują 
wagi do planów długoterminowych. Niedociągnięciem inicjującym proces 
niepowodzenia jest duże przeszacowanie popytu na produkty firmy, któ-
re może być konsekwencją zbytniego optymizmu lub błędnych informacji 
o rozmiarach rynku, lub preferencjach klientów. W wyniku takiej sytuacji 
obroty nie wystarczają na pokrycie wydatków, występuje duża nadproduk-
cja, co wiąże się z utratą płynności i problemami z wypłacalnością. 

(v) typ 5 wskazuje firmy stylu życia i substytucji dochodów. Ten typ można 
odnieść do efektu żaby olbrzymiej (ang. bullfrog), (B. Richardson i inni). 
W takich firmach występuje właściciel, który popisuje się swoim bogac-
twem, używa zasobów firmy do realizowania swoich prywatnych pomy-
słów oraz, by poprawić swoja pozycję społeczną poprzez zewnętrzne ozna-
ki. Przedkłada swoje krótkookresowe potrzeby nad potrzeby firmy. Często 
używa kreatywnej księgowości, by ukryć swoje postępowanie i oszustwa. 
Charakterystycznym jest, że finansowe symptomy poprzedzające upadek 
takiej firmy pojawiają się bardzo późno.
Na podstawie przedstawionego podziału można dokonać szeregu analiz 

porównawczych z innymi kategoriami dróg niepowodzeń gospodarczych oraz 
stworzyć opisy ścieżek zachowań mogących doprowadzić do niepowodzenia go-
spodarczego firm. Autor wraz z zespołem badawczym, uczestniczącym przy re-
alizacji projektu badawczego finansowanego ze środków KBN NR 1 H02D 055 30, 
pod tytułem: „Symptomy upadku małej firmy. Konsekwencje społeczno-gospo-
darcze. Polityka przeciwdziałania” uczestniczył w przygotowaniu narzędzia ba-
dawczego w postaci ankiety skierowanej do przedsiębiorców z 314 małych firm 
zlokalizowanych na terenie całego kraju (w tym 113 na terenach zmarginalizowa-
nych). Realizowane badania miały za zadanie zbadanie opinii przedsiębiorców na 
temat przyczyn i symptomów małych firm.

W drugim etapie przeprowadzono pogłębione badania jakościowe nawią-
zujące do badań ankietowych, które miały na celu identyfikację przyczyn oraz 
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symptomów upadku małych firm. W badaniach jakościowych przeprowadzono 
dalszą analizę procesu niepowodzenia oraz czynników umożliwiających zapobie-
ganie upadkom, a w szczególności: 
• Zebranie informacji o przebiegu procesu niepowodzenia: przyczyny, sympto-

my, chronologia pojawiania się symptomów upadku, identyfikacja specyficz-
nych przyczyn upadku dla MSP, identyfikacja specyficznych ścieżek upadku 
dla MSP.

• Identyfikacja specyficznych czynników niepowodzenia występujących na te-
renach zmarginalizowanych oraz wpływu pomocy publicznej na rozwój firm 
sektora MSP.

• Zbadanie opinii na temat roli okresowej oceny działalności firmy (finansowej i or-
ganizacyjnej) przez przedsiębiorcę jako czynnika zapobiegającego upadkowi.

• Ocena znaczenia innowacji w redukcji ryzyka upadku małej firmy.
• Ocena działalności instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i rządo-

wych na rzecz rozwoju oraz przeciwdziałania upadkom małych firm.
W efekcie stworzone zostały ścieżki niepowodzenia gospodarczego, które 

nie tylko zawierały przyczyny niepowodzeń gospodarczych, ale także i symp-
tomy tych niepowodzeń oraz analizę występujących progów rozwojowych, które 
mają miejsce w trakcie funkcjonowania firmy. Dalsza część opracowania podej-
mie analizę dwóch wybranych ścieżek niepowodzenia gospodarczego, które uda-
ło się pokazać w wyniku przeprowadzenia powyższych badań.

wybrane ścieżki niepowodzenia gospodarczego w świetle badań

Jak wynika z rezultatów przeprowadzonych badań wszystkie typy ścieżek, 
wymienionych w powyższej części opracowania, znalazły potwierdzenie w in-
formacji zwrotnej uzyskanej od przedsiębiorców. Jednak szczególnie dużo analiz 
wskazało na występowanie drugiej ścieżki niepowodzenia gospodarczego, tj. za-
ślepienie po sukcesie i szybkim wzroście oraz piątej ścieżki, tj. firmy stylu życia 
i substytucji dochodów. 
• Typ 2 zaślepienie po sukcesie i szybkim wzroście, nazwany efektem utopio-

nej żaby.
Firmy, które w ramach badania zostały zaklasyfikowane do tego typu wy-

kazały się dużym udziałem błędów w obszarze finansowania przedsiębiorstwa 
oraz błędów z zakresu techniki i innowacji przy, jednocześnie wysokich para-
metrach symptomów w obydwu tych obszarach. Wśród firm zaklasyfikowanych 
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do tej kategorii większość przedsiębiorców wskazała następujące przyczyny nie-
powodzeń gospodarczych w obszarze finansów: zbyt duże zadłużenie – 26%, 
złe zarządzanie kapitałem – 25,6%. Symptomami zbliżającego się niepowodze-
nia gospodarczego, które były często ignorowane przez przedsiębiorców stały 
się w obszarze finansów: powiększający się brak gotówki na bieżącą działalność 
firmy – 14,3%, spadek zysku – 14%, spadek sprzedaży w stosunku do kosztów 
działalności – 13,99% oraz spadek płynności (zdolności do regulowania krótko-
terminowych zobowiązań) – 13,9%. Istotną grupą czynników wpływających na 
niepowodzenie firm zaślepionych po sukcesie jest brak zmian w zakresie tech-
niki i innowacji. W ramach tej grupy przyczyn dominowały: niechęć do wpro-
wadzenia nowych rozwiązań – 35,29%, przestarzała technologia w porównaniu 
z konkurencją – 33,4% oraz zawodność maszyn i urządzeń – 30,55%. W tej 
ścieżce niepowodzenia również widoczne było zwrócenie uwagi na ignorowa-
nie symptomów do tej grupy przyczyn. Wymieniono następujące symptomy 
niepowodzenia gospodarczego dla tej grupy: obniżenie jakości produktów/usług 
– 34,45%, rosnące koszty działalności operacyjnej – 32,89% oraz wydłużenie 
czasu realizacji zamówień/usług – 32,21%. Pogłębione wyniki badań dodatkowo 
potwierdziły opisywane braki w reakcji przedsiębiorców na sygnały rynkowe. 
Widoczne było wskazywanie niedocenienia zachowań konsumentów, w tym sy-
gnałów ostrzegawczych w postaci narastających problemów z dystrybucją oraz 
zmniejszającym się udziale w rynku. Istotnym jest to, że przy opisie tej ścieżki 
niepowodzenia gospodarczego nie było krytycznych uwag co do wpływu otocze-
nia na pogarszającą się sytuację firmy. Dowodzić to może świadomości błędów, 
których przyczyną jest zarządzanie, a następstwem pogorszenie funkcjonowania 
widoczne w finansach i w zakresie techniki i innowacji.
• Typ 5 firmy stylu życia i substytucji dochodów, nazwany efektem żaby ol-

brzymiej.
W tym przypadku firmy, które w ramach badania zostały zaklasyfikowa-

ne do tego typu, wykazały się dużym udziałem błędów w obszarze zarządzania 
oraz zasobów ludzkich. Dodatkowo zostały mocno wyeksponowane czynniki 
oddziałujące ze strony otoczenia. Wśród firm zaklasyfikowanej do tej kategorii, 
większość przedsiębiorców wskazała na następujące przyczyny niepowodzeń go-
spodarczych w obszarze błędnych decyzji właściciela-menedżera: brak doświad-
czenia w branży i umiejętności w zarządzaniu – 11,45%, brak strategii rozwoju 
i wizji firmy – 10,95%, niedostrzeżenie znaczenia innowacji – 10,53. Za symptomy 
złych decyzji właściciela-menedżera zostały uznane: brak kontroli wewnętrznej 
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(w tym finansowej) – 24,21%, brak biznesplanu – 21,66%, niechęć do delegowania 
uprawnień, trzymanie władzy we własnym ręku – 18,81%. Zarówno wymienione 
przyczyny i symptomy wskazały na wysoką orientację właściciela-menedżera na 
traktowanie firmy jako jedynie własnego sposobu na realizację celów, pomijając 
zarówno perspektywy jej przyszłego wzrostu i rozwoju oraz potencjał społeczny 
organizacji. Widoczne są silne wskazania zarówno na przyczyny, jak symptomy 
niepowodzenia gospodarczego w tym obszarze. Do przyczyn w ramach obszaru 
zasobów ludzkich zostały zaklasyfikowane: nieumiejętne motywowanie pracow-
ników – 39,41% oraz brak wykwalifikowanej kadry – 37,93%. Symptomami tej 
grupy przyczyn są: obniżenie wydajności pracowników – 20,63%, brak rozwo-
ju pracowników 20,38% oraz, co warto mocno podkreślić, spadek morale pra-
cowników – 18,95%. Widoczne w tym typie niepowodzenia gospodarczego jest 
postrzeganie przez właścicieli przyczyny niepowodzeń gospodarczych w kon-
tekście winy otoczenia. Bardzo mocno w wynikach ankiety właśnie tutaj uwy-
puklane są zmiany zachodzące na poziomie mikrootoczenia i makrootoczenia 
przedsiębiorstwa. Analiza pogłębionych wyników badań wskazuje na uznawanie 
przez przedsiębiorców wydarzeń globalnych za źródło kłopotów firmy. Badania 
jakościowe realizowane w okresie światowego osłabienia tempa wzrostu gospo-
darczego wskazały, że właśnie w tym typie firm najbardziej eksponowane były: 
czynnik spadku zamówień oraz złe decyzje rządowe jako przyczyny niepowo-
dzenia. Znacznie mniej uwag dotyczyło kierunków pomocy publicznej czy ze-
wnętrznych form poprawy pozycji konkurencyjnej firmy.

podsumowanie

Na podstawie zaprezentowanych analiz można uznać, że niepowodzenia go-
spodarcze należy traktować jako proces, zbiór wydarzeń, których efektem może 
być likwidacja działalności. W związku z tym pojawia się szansa na zdiagnozo-
wanie ścieżek niepowodzeń gospodarczych i poprzez analizę symptomów dopro-
wadzenie do wcześniejszego reagowania na sygnały ostrzegawcze. Może to przy-
nieść korzyści zarówno dla firm jak i całej gospodarki, jednak należy pamiętać, 
że właściwa reakcja musi być dostosowana do konkretnego przypadku.
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anaLysis oF seLected FaiLure paths oF sme sector companies

summary

The article is devoted to an analysis of selected characteristics of failure paths for 
the firms of SME sector. It includes in particular the description of the path of blindness 
after the success and rapid growth, called the effect of drowned frog and failure path of 
lifestyle firm and business income substitution, called the effect of a bullfrog. On the 
basis of studies it was presented the analyze of the causes and symptoms that make up the 
chosen paths of failure. Analysis of the causes and symptoms that make up the specified 
path can help to find ways to prevent business failures.

Translated by Jarosław Ropęga
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wstęp

Obciążenia fiskalne pracy, czyli podatkowe i parapodatkowe świadczenia 
pieniężne na rzecz budżetu państwa związane z wykonywaną pracą, są nieodłącz-
nie związane z funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa. Szczególne znacze-
nie tych obciążeń dotyczy mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność go-
spodarczą jako osoba fizyczna. W ramach tej grupy podmiotów gospodarczych 
wyodrębnić można dwie formy obciążeń fiskalnych pracy: z jednej strony środki 
pieniężne odprowadzane przez właściciela firmy w ramach „samozatrudnienia”, 
a z drugiej strony środki pieniężne odprowadzane przez przedsiębiorcę za pra-
cowników w ramach umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. Zobowiąza-
nia podatkowe i parapodatkowe, wynikające z uzyskiwanych dochodów z pracy 
mają znaczący wpływ na powstawanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, i często 
stanowią barierę w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem 
opracowania będzie ukazanie struktury, wielkości i zmian obciążeń fiskalnych 
pracy w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw działających w Polsce, a także 
ukazanie uwarunkowań fiskalnych prowadzonej działalności gospodarczej.

obciążenia fiskalne w ramach samozatrudnienia w polsce

Mikroprzedsiębiorcy stanowią ok. 93% zbiorowości ogółem podmiotów gospodarki 
narodowej, tj. niespełna 3,5 miliona, w tym około 90% z nich to osoby fizyczne pro-
wadzące działalność gospodarczą, a ponad milion to „jednoosobowi przedsiębiorcy”1. 

1  Mikroprzedsiębiorstwa – kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju – www.pentor.pl z dnia 
23.11.2009.
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Większość z nich podlega następującym obciążeniom fiskalnym pracy, tj. podatek do-
chodowy od osób fizycznych, obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego, ubezpie-
czenia zdrowotnego oraz składki na rzecz funduszy celowych. Zróżnicowanie wielkości 
tych obciążeń uzależnione jest od formy zatrudnienia, kategorii osób zatrudnionych oraz 
od podstawy wymiaru tych składek. Analizując formy zatrudnienia w mikroprzedsię-
biorstwach możemy wyróżnić między innymi zatrudnienie na podstawie umów o pracę, 
umów cywilnoprawnych czy „samozatrudnienie”. 

W przypadku samozatrudnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowa-
dzania składek za siebie na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdro-
wotne, na Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 
uzależnione od wysokości osiągniętego dochodu. Fakultatywnie może odprowadzać 
składki na ubezpieczenie chorobowe. Wysokość składek na rzecz ubezpieczenia spo-
łecznego oraz na Fundusz Pracy uzależniona jest od prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2009 roku jest to kwota 
3193 zł). Podstawę wymiaru tych składek stanowi 60% ww. wynagrodzenia, na-
tomiast w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego podstawę wymiaru stanowi 75% 
wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 
Wysokość stawek, podstaw wymiaru i minimalnych składek na rzecz parapodatko-
wych obciążeń wynikających z samozatrudnienia przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Wysokość minimalnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz 
Pracy w ramach samozatrudnienia w 2009 roku

* obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r. (dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia prze-
ciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. W okresie od 1.04.2006 r. do 31.03.2009 r. składka 
wynosiła 1,8%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS.
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Łączne obciążenia parapodatkowe przedsiębiorcy wynikające z faktu samo-
zatrudnienia wynoszą minimalnie miesięcznie 792,08 zł, co stanowi 24,81% pro-
gnozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w 2009 roku. 
Poziom tych obciążeń stanowi często barierę w zakładaniu i prowadzeniu dzia-
łalności przez jednoosobowego przedsiębiorcę. Istnieje możliwość obniżenia 
wielkości odprowadzanych składek na rzecz ubezpieczeń społecznych dla nowo-
powstałych przedsiębiorców przez okres 2 lat, jeżeli prowadzący pozarolniczą 
działalność gospodarczą spełniają następujące warunki:
– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed 

dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły 
pozarolniczej działalności, 

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz 
którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub 
poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub 
spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej 
działalności gospodarczej2.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób 
w 2009 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 382,80 zł (30% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia w 2009 r.)3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 
pozostaje bez zmian. Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębior-
ca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego oraz, gdy podstawa 
wymiaru składek nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym 
przypadku suma łącznych obciążeń wynosi 328,32 zł, co stanowi 10,28% progno-
zowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w 2009 roku. Po-
nadto, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest zatrudniona 
w ramach stosunku pracy, gdzie od jej wynagrodzenia odprowadzane są składki 
na ubezpieczenia społeczne, opłaca ona tylko składkę na ubezpieczenie zdrowot-
ne w wysokości 224,24 zł w 2009 roku. Oprócz obciążeń parapodatkowych mi-
kroprzedsiębiorcy, działający jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą, opłacają także podatek dochodowy od osób fizycznych od 
osiągniętych dochodów. W tym zakresie mają możliwość wyboru różnych form 
opodatkowania, tj. opodatkowanie na zasadach ogólnych wg progresywnej skali 
podatkowej ze stawkami 18% i 32%, opodatkowanie podatkiem liniowym – 19% 

2  Patrz art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU 
z 1998 r., nr 137, poz. 887 ze zm.).

3  Patrz www.zus.pl z dnia 26.11.2009 r. 
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lub wybór uproszczonych form opodatkowania w postaci ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych czy karty podatkowej, jeżeli wykonywany przedmiot 
działalności gospodarczej nie wyklucza tych form opodatkowania. Zróżnicowane 
uregulowania prawne, często zmieniające się przepisy oraz związana z tym róż-
na wysokość zobowiązań publicznoprawnych wynikająca z samozatrudnienia, 
z jednej strony komplikuje polski system obciążeń fiskalnych, a z drugiej pozwa-
la mikroprzedsiębiorcom optymalizować obciążenia fiskalne. Optymalizacja ob-
ciążeń fiskalnych, a przede wszystkim prawidłowe i terminowe rozliczanie się, 
zmusza często mikroprzedsiębiorcę do korzystania z usług zewnętrznych zwią-
zanych z zatrudnieniem odpowiedniego pracownika lub zleceniu wykonywania 
tych czynności biuru rachunkowemu czy podatkowemu.

obciążenia fiskalne związane z zatrudnieniem pracowników w polsce

Prowadzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw związane są z zatrudnianiem 
pracowników. W tym przypadku mikroprzedsiębiorca zobowiązany jest do roz-
liczania swoich pracowników z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, a więc 
staje się on płatnikiem składek. W przypadku osób zatrudnionych wielkość ob-
ciążeń fiskalnych zróżnicowana jest w zależności od wieku czy stopnia niepeł-
nosprawności pracownika. Pracownik związany z mikroprzedsiębiorcą stosun-
kiem pracy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, a ponadto praco-
dawca zobowiązany jest odprowadzać składki za swoich pracowników na Fun-
dusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Znaczne 
zmniejszenie obciążeń fiskalnych mikroprzedsiębiorcy jest związane ze zwolnie-
niem tej grupy z opłacania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, gdyż opłacają je podmioty gospodarcze, które zatrudniają 
co najmniej 25 pracowników4, a także składek na Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych, gdyż dotyczy on przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 
20. pracowników5. Te obciążenia ze względu na wielkość i charakter są szcze-
gólnie dotkliwe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

4  Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 1997 nr 123, poz. 776 ze zm.).

5  Art. 3 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU 
z 1996 r., nr 70, poz. 335 ze zm.).
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Wysokość obciążeń fiskalnych z tytułu zatrudnienia pracownika przez mi-
kroprzedsiębiorcę przy minimalnym wynagrodzeniu o pracę w 2009 roku (1276 
zł) przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Obciążenia fiskalne przy minimalnym wynagrodzeniu o pracę  
w 2009 roku w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyliczeń własnych.

Analizując dane zawarte w  tabeli 2 można zauważyć, iż składki na ubez-
pieczenia społeczne obciążają zarówno pracownika jak i pracodawcę. Mikro-
przedsiębiorcę obciążają częściowo składki na ubezpieczenie emerytalne, ren-
towe oraz w całości na ubezpieczenie wypadkowe (od 1 kwietnia 2009 roku 
– 1,67% dla zatrudniających do 9 osób), a także składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łączna wysokość tych 
obciążeń wynosi 235,80 zł, co stanowi 18,48% kosztów wynagrodzenia, a więc 
przy zatrudnieniu pracownika minimalne łączne koszty pracodawcy wynoszą 
1511,80 zł w 2009 roku. Pozostałe obciążenia fiskalne, tj. częściowo ubezpie-
czenie emerytalne i rentowe oraz w całości ubezpieczenie chorobowe, zdrowot-
ne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych obciążają pracownika. Płaco-
wy klin podatkowy stanowiący różnicę między łącznymi kosztami pracodawcy 
a wynagrodzeniem netto pracownika wynosi przy minimalnym wynagrodzeniu 



350 Rafał Rosiński

w Polsce w 2009 roku – 556,84 zł, co stanowi 36,83% ogólnych kosztów praco-
dawcy z tytułu zatrudnienia pracownika.

Od 1 lipca 2009 roku dla przedsiębiorców zostały wprowadzone ulgi w opła-
caniu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na 
Fundusz Pracy. W wyniku zmian w przepisach pracodawcy za pracowników, 
którzy ukończyli 50. rok życia i  w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozosta-
wali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy nie opłacają składek 
na FP oraz FGŚP przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca 
po zawarciu umowy o pracę ze wskazanymi osobami. Ponadto nie opłaca się 
składek za wszystkie osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej: 55 lat 
– dla kobiet i 60 lat – dla mężczyzn. Ponadto pracodawcy oraz inne jednostki 
organizacyjne nie opłacają składek za zatrudnionych pracowników powracają-
cych z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
wychowawczego w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub 
urlopu wychowawczego6.

uwarunkowania fiskalne a bariery rozwoju mikroprzedsiębiorców

Oprócz wysokości i struktury obciążeń fiskalnych pracy bardzo ważnym 
aspektem w prowadzeniu działalności gospodarczej mającym wpływ na rozwój 
mikroprzedsiębiorców są uwarunkowania fiskalne. W ramach kryterium pomia-
ru uwarunkowań fiskalnych autor uwzględnił stabilność przepisów prawa podat-
kowego oraz czas poświęcony na sprawy związane z podatkami i parapodatkami 
przez przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę stabilność prawa podatkowego można 
zauważyć, że na podstawie praktyki ostatnich dziesięcioleci, ustawy podatkowe 
w Polsce zmieniane są zbyt często i bez odpowiedniego przemyślenia oraz przy-
gotowania (patrz tabela 3). 

6  Patrz art. 9 ustawy z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewy-
płacalności pracodawcy (DzU z 2006 r., nr 158, poz. 1121 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 
20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r., nr 69, poz. 415 
ze zm.).
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Tabela 3. Stabilność ustaw podatkowych w Polsce na dzień 1.1.2009 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyliczeń własnych oraz Polski system podatkowy. Za-
łożenia i praktyka, pod red. nauk. A. Pomorskiej, UMCS, Lublin 2004, s. 22.

Zmiany te mają charakter doraźny i często uzależnione są od aktualnej 
polityki podatkowej, co znajduje wyraz w permanentnych zmianach przepisów 
podatkowych lub w zmiennej ich interpretacji. Znaczący udział zmian w podat-
kach dochodowych wskazuje na niespójność i niejednolitość prawa i ciągłe jego 
„doskonalenie”. Zmusza to do ciągłej obserwacji prawa i zatrudniania wyspe-
cjalizowanych pracowników działów finansowo-księgowych oraz niepewności 
działalności i planowania długoterminowego. Podobnie sytuacja wygląda w od-
niesieniu do podatku VAT. Od czasu obowiązywania nowej ustawy o podatku 
od towarów i usług w trakcie trwania 2005 r. dokonywano pięciokrotnie zmiany 
w ustawie. Należy nadmienić, iż jest to ustawa wpływająca w znaczny sposób 
na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i sprawiająca największe proble-
my w poprawnym interpretowaniu przepisów7. Ponadto z badań empirycznych 

7  Por. R. Rosiński, Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Wydaw-
nictwo Difin, Warszawa 2008, s. 108.
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wynika, że podatnicy bardziej do tkliwie odczuwają ryzyko podatkowe związane 
z niepewnością podatkową niż obiektywnie występujące ciężary fiskalne. Stąd 
też negatywnie ocenić należy nieustanne „upraszczanie” systemu podatkowego, 
nawet w sferze projekcyjnej, gdyż destabilizuje to warunki pro wadzenia działal-
ności gospodarczej. Praktyki takie nie stanowią zachęty dla inwestycji8.

Drugim kryterium oceny uwarunkowań fiskalnych przedsiębiorstw, bra-
nym pod uwagę w opracowaniu, jest czas poświęcony sprawom podatkowych 
i parapodatkowych. Dane w tym zakresie ujęte są w raporcie Doing Business 
2010, opracowanym przez Bank Światowy (World Bank)9. Polska w tym kryte-
rium klasyfikacji, wyodrębniając z rankingu kraje Unii Europejskiej, znajduje się 
na 23 miejscu spośród 26 krajów członkowskich (ranking nie uwzględnia Malty), 
biorąc pod uwagę 2009 rok – patrz rys. 1. Z raportu Banku Światowego wyni-
ka, iż przeciętnie polscy przedsiębiorcy poświęcają sprawom związanym z roz-
liczeniami z fiskusem 395 godzin w ciągu roku. W przedstawionym rankingu 
wyprzedzają Polskę tylko Czechy i Bułgaria. Godnym przykładem naśladowania 
w tym kryterium jest Luksemburg, Irlandia czy Estonia, gdzie czas ten wynosi 
poniżej 100 godzin w ciągu roku.

Rys. 1.  Czas poświęcony rozliczeniom podatkowym w krajach Unii Europejskiej w licz-
bie godzin w roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Doing Business 2010, The World Bank Group 2009 
z www.doingbusiness.org.

8  S. Owsiak, Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2005, s. 528.
9  Doing Business 2010, The World Bank Group 2009 z www.doingbusiness.org.
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Długi okres czasu poświęcony sprawom podatkowym często zmusza przed-
siębiorcę do zatrudnienia dodatkowego pracownika, który nie ma przełożenia na 
rozwój przedsiębiorstwa, lecz przede wszystkim zwiększa koszty prowadzonej 
działalności oraz utrudnia jej funkcjonowanie.

wnioski

Każde obciążenie fiskalne stanowi pomniejszenie obecnego lub przyszłe-
go stanu zasobów pieniężnych lub stanu majątkowego podatnika. Znaczącą rolę 
w tym zakresie odgrywają obciążenia parapodatkowe pracy, wyrażające się 
w obowiązkowych składkach na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdro-
wotne oraz na fundusze celowe. Dla mikroprzedsiębiorstw jest to jedna z więk-
szych barier w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej. Oprócz wysoko-
ści obciążeń fiskalnych należy zwrócić także uwagę na negatywne konsekwencje 
uwarunkowań fiskalnych przedsiębiorstw w Polsce związane m.in. z niestabil-
nością przepisów podatkowych oraz długim czasem poświęconym rozliczeniom 
podatkowym i parapodatkowym. Polski system obciążeń fiskalnych ze względu 
na swoją złożoną strukturę i ciągłe zmiany zmusza mikroprzedsiębiorców do cią-
głego poszukiwania optymalizacji podatkowych. Pozytywne działania państwa 
w ostatnich latach są związane z redukcją obciążeń fiskalnych pracy. Znaczący 
wpływ na rozwój mikroprzedsiębiorstw w tym zakresie ma przede wszystkim 
obniżka płacowego klina podatkowego, ograniczenia płatności w funduszach ce-
lowych oraz ulgi fiskalne dla rozpoczynających działalność przedsiębiorstw.

meaninG oF FiscaL burden oF work in deVeLopment  
oF microenterprises in poLand

summary

Microenterprises present the most of business entity of national economy. The one 
of their barrier of development are fiscal burden of work connected with contributions of 
the social insurances, healthy insurances, appropriated funds and personal income tax. 
Except height of fiscal burden one should point out to negative consequences of fiscal 
conditionality of enterprises in Poland, also instability of tax regulations and a long time 
of fiscal settlement. The polish fiscal system from the point of its intricate structure and 
flux is forcing of microenterprises for constant seeking optimization tax.

Translated by Rafał Rosiński
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wprowadzenie

Współczesne tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem związane z ukie-
runkowaniem na potrzeby klienta wymuszają poszukiwanie sposobów lepszego 
wykorzystania dysponowanych zdolności produkcyjnych, szczególnie w mikro 
i małych przedsiębiorstwach, dla osiągnięcia wysokiej produktywności systemu 
oraz poprawy wyniku finansowego. Oznacza to potrzebę sprawnego podejmowa-
nia decyzji, między innymi w zakresie wyboru i oceny zgłaszanego zlecenia pod 
kątem możliwości terminowej, nieprzekraczającej ustalonych kosztów oraz eko-
nomicznie uzasadnionej realizacji. Weryfikacja zleceń produkcyjnych powinna 
uwzględniać z jednej strony ograniczenia systemu, takie jak: wydajność maszyn 
i urządzeń (stanowisk pracy), dostępność środków finansowych, zasobów ludz-
kich, surowców, technologii wytwarzania, dostępność usług outsourcingowych, 
z drugiej zaś spełniać wymagania klienta, co do jakości, terminu realizacji zle-
cenia oraz ceny zamówienia. Terminowej realizacji zlecenia musi towarzyszyć 
optymalny stopień wykorzystania zasobów systemu. Stąd potrzeba wprowadza-
nia metod i technik planowania w zarządzaniu realizacją zleceń produkcyjnych, 
dających możliwość efektywnego wykorzystania systemu. 

Przedstawiona w pracy metodyka postępowania szczególną uwagę zwraca 
na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w procesie pro-
dukcji planowanych zleceń1. Proponowana koncepcja stanowi syntezę ekono-

1  S. Saniuk, A. Saniuk, Theory of constraints in production planning, w: Production engineer-
ing: computer science driven production engineering, red. J. Jakubowski, B. Franczyk, Oficyna 
Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 111–119.
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micznych warunków realizacji zlecenia (koszt realizacji) z warunkami fizyczne-
go przepływu materiału w systemie.

Rozważany problem sprowadza się do wyboru spośród zbioru zgłoszonych 
do realizacji zleceń produkcyjnych w zadanym horyzoncie czasu tych, które 
gwarantują ekonomicznie efektywną realizację przy jednoczesnym uwzględnie-
niu kluczowej roli zasobu krytycznego – „wąskiego gardła” systemu. Sposób po-
dejmowania decyzji o eksploatacji zasobów mikro lub małego przedsiębiorstwa 
przy uwzględnieniu kluczowej roli wąskiego gardła ilustruje zawarty w pracy 
przykład. 

model systemu 

W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z systemem produkcyj-
nym małego przedsiębiorstwa składającym się ze stanowisk pracy (maszyny ob-
róbkowe: frezarskie, tokarskie, stanowiska montażu i kontroli) {Mi| i = 1,..., m}. 
Z założenia przedsiębiorstwo pracuje w systemie jednozmianowym, pięć dni 
w tygodniu po osiem godzin. Zatem dysponowany tygodniowy fundusz efektyw-
ny stanowi 2400 min. 

W systemie planowana jest realizacja zleceń produkcyjnych {Zj| j = 1,…, n}. 
Zlecenia, będące przedmiotem weryfikacji, charakteryzują się określonymi pa-
rametrami, takimi jak: wielkość produkcji determinowanej popytem, termin re-
alizacji, proces produkcyjny, cena za jednostkę. Zlecenia specyfikowane są pro-
cesami produkcyjnymi {Pj| j = 1,..., n}. Procesy produkcyjne opisują odpowiednie 
marszruty produkcyjne, czasy operacji technologicznych oraz czasy przygoto-
wawczo-zakończeniowe. 

W systemie realizowana jest produkcja seriami determinowanymi tygodnio-
wym popytem. Zakłada się wystarczające pojemności buforów przystanowisko-
wych. Materiał pomiędzy stanowiskami jest transportowany przenośnikami au-
tomatycznymi zgodnie z marszrutami produkcyjnymi. 

Rozważany w pracy problem sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi 
na pytanie: jaka organizacja obciążenia systemu planowanymi zleceniami gwa-
rantuje ekonomicznie efektywną i terminową realizację zleceń, przy uwzględ-
nieniu istniejących ograniczeń systemu?

Wymaga to odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
–  Czy zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa pozwalają na realizację wszyst-

kich planowanych zleceń w zadanym horyzoncie czasu?
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–  Które z planowanych zleceń gwarantują maksymalną przepustowość w wa-
runkach ograniczeń finansowych (cena realizacji zlecenia, koszty wytworze-
nia) i zasobowych systemu (wąskie gardło)?

planowanie obciążenia systemu w warunkach ograniczeń 

Rozwiązanie tak zdefiniowanego problemu wymaga podjęcia decyzji o ko-
lejności i sposobie realizacji planowanych zleceń produkcyjnych w systemie 
o znanych ograniczeniach zasobowych i finansowych. Ponieważ sprawne za-
rządzanie przedsiębiorstwem wymaga podejmowania decyzji zmierzających do 
osiągnięcia podstawowego celu organizacji – maksymalizacji zysku, szczególną 
uwagę zwrócono na ekonomiczne aspekty planowanej realizacji zleceń. Sposób 
postępowania winien polegać na identyfikowaniu ograniczeń systemu i zarzą-
dzaniu tymi ograniczeniami zgodnie z głównym celem organizacji. Wymagania 
stawiane sposobowi planowania dają podstawę wykorzystania elementów teorii 
ograniczeń (ang. Theory of Constraints), która skupia uwagę na kilku krytycz-
nych elementach systemu. Proponuje zerwanie z fragmentaryczną oceną syste-
mu (poszczególnych działów) na rzecz oceny efektywności systemu jako całości. 
Zgodnie z TOC szczególny nacisk kładziony jest na „najsłabsze ogniwo” w or-
ganizacji, które stanowi ograniczenie i które ostatecznie wyznacza efektywność 
całego przedsiębiorstwa. TOC definiuje systematyczną i skupioną metodę, która 
jest używana przez organizacje w procesie ciągłego usprawniania2. Sposób po-
stępowania zgodnie z TOC można przedstawić jako sekwencję etapów przedsta-
wionych na rys. 1.

2  E.M. Goldratt, Łańcuch krytyczny, Werbel, Warszawa 2000.
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Rys. 1. Sekwencja etapów TOC

Przedstawiona procedura zapewnia poprawę wyników przy orientacji na 
punkt krytyczny systemu. Ponadto, teoria ograniczeń wprowadza własny specy-
ficzny system miar, bazujący na następujących wielkościach3: 
• przerób T (ang. Throughput) – rozumiany jako pieniądze generowane przez 

system, stanowiący różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży S a kosztami 
całkowicie zmiennymi Kcz (koszty materiałów);

• kapitał zaangażowany I (ang. Investment) – rozumiany jako wartość środków 
trwałych i obrotowych zaangażowanych w działalności;

3  E.M. Goldratt, Theory of constraints, North River Press, Great Barrington 1990; L. Schei-
nkopf, Theory of Constraints, Re Vele J.B. (red.), Manufacturing Handbook of Best Practices, St. Lucie Press, 
New York 2002.

 E. M. Goldratt, Cel, Werbel, Warszawa 2000.
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• wydatki na działalność operacyjną OE (ang. Operating expenses) określające 
wszystkie koszty, jakie przedsiębiorstwo ponosi, aby przetworzyć materiały 
i surowce w produkty gotowe;

• produktywność systemu P (ang. Productivity) – stanowi stosunek przerobu 
T  do wydatków na działalność operacyjną OE;

• stopa rentowności netto R (ang. Rate of return) – wyznaczana jako stosunek 
różnicy przerobu i wydatków na działalność operacyjną do kapitału zaangażo-
wanego (T-OE/I). 

W rozwiązaniu prezentowanego w pracy problemu wykorzystano pierwsze 
trzy etapy teorii ograniczeń. W rozważanym przypadku system składa się z sze-
ściu zasobów technologicznych. Do systemu planowane jest wprowadzenie dwóch 
zleceń produkcyjnych Z1 i Z2. Schemat realizacji zleceń przedstawia rys. 2. 

Rys. 2. Schemat realizacji zleceń Z1 i Z2 w systemie wytwórczym

Zlecenia specyfikowane są odpowiednio procesami produkcyjnymi P1 i P2, któ-
re opisują kolejność realizacji operacji, czasy operacji technologicznych (tabela 1). 
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Tabela 1. Charakterystyka procesu P1 i P2

Zlecenie Z1 dotyczy realizacji produktu A w ilości 100 sztuk/tydzień, na-
tomiast zlecenie Z2 dotyczy produkcji wyrobu B w ilości 50 sztuk/tydzień. Ze 
względu na rozmiary przedsiębiorstwa łatwo zastosować proponowany w TOC 
system rozliczania kosztów. W rozważanym przypadku wyróżnia się grupę kosz-
tów na działalność operacyjną OE, która na tydzień została określona na pozio-
mie 5000 zł. Jedynymi kosztami zmiennymi, jakie ponosi przedsiębiorstwo, jest 
koszt zakupu surowca (w TOC określany jako koszt całkowicie zmienny Kcz). 
Dane dotyczące przychodu ze sprzedaży poszczególnych produktów i kosztów 
całkowicie zmiennych zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2. Zestawienie przychodów i kosztów planowanej produkcji

Podstawą planowania obciążenia systemu jest identyfikacja zasobu krytycz-
nego systemu (wąskiego gardła). Na podstawie planowanego obciążenia (stano-
wiskochłonność zadań produkcyjnych) oraz dysponowanych zdolności produk-
cyjnych łatwo zauważyć, że zasobem krytycznym systemu jest zasób M3 (etap 1). 
Wydajność maszyny M3 uniemożliwia całkowitą realizację planowanej produkcji 
w dysponowanym czasie 2400 minut. Stąd potrzeba określenia najbardziej opła-
calnego wariantu realizacji produkcji w badanym okresie. Rozwiązaniem w ta-
kiej sytuacji jest podjęcie decyzji o sposobie eksploatacji zasobu krytycznego 
dającego maksymalny zysk, rezygnując z realizacji produkcji wyrobów mniej 
opłacalnych (etap 2). 

Zwykle sposobem wyboru opłacalnego zlecenia jest przeprowadzenie kal-
kulacji kosztów produktu oraz wyznaczenia marży stanowiącej różnicę między 
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wartością sprzedaży a kosztem przypadającym na zlecenie. Dla zlecenia Z1 sta-
nowi to wartość 50 zł/jednostkę, zaś w przypadku zlecenia Z2 wartość 80 zł/jed-
nostkę. Według tego sposobu przedsiębiorstwo ustaliłoby produkcję na poziomie 
50 jednostek produktu B, wykorzystując 1500 min pracy zasobu krytycznego M3. 
Mogłoby wytworzyć dodatkowo 60 jednostek produktu A. Oznacza to zysk na 
poziomie 1600 zł (tabela 3).

Istotnym mankamentem tej praktyki jest jej niedokładność ze względu 
na brak połączenia aspektu zaangażowania dysponowanych zasobów w wy-
twarzaniu z aspektem rachunku wyników. Teoria ograniczeń w tym względzie 
proponuje zastosowanie własnego systemu miar finansowych, pozwalających 
uwzględnić w systemie podejmowania decyzji stanowiskochłonność realizacji 
poszczególnych zleceń. Zatem w sytuacji, gdy realizacja zamówienia przekracza 
możliwości wąskiego gardła, a wąskie gardło bierze udział w wytwarzaniu kilku 
produktów od menedżera wymaga się podjęcia decyzji o sposobie eksploatacji 
wąskiego gardła. Należy odpowiedzieć na pytanie: który z produktów obciążają-
cych zasób krytyczny jest bardziej zyskowny? Wybór dokonywany jest w oparciu 
o wartość generowanych jednostek celu (np. zł), przypadających na minutę pracy 
wąskiego gardła. 

Podjęcie decyzji o eksploatacji wąskiego gardła w sytuacji występowania 
ograniczenia zasobowego systemu, wymaga oceny wpływu realizowanego za-
dania produkcyjnego na zasób krytyczny. W praktyce, oznacza to wyznaczenie 
wartości jednostek celu generowanych w systemie przez realizację poszczegól-
nych zleceń. W rozważanym przypadku wyznaczono przerób T dla zlecenia Z1 

i Z2 odpowiednio T1 = 50 i T2 = 80. Następnie wyznaczono wartość przerobu 
przypadającą na minutę pracy systemu (wąskiego gardła), która oznacza szyb-
kość, z jaką system generuje jednostki celu (zysk) w przypadku planowanych 
zleceń. Wartość ta dla zlecenia Z1 wynosi 4 zł/min natomiast dla zlecenia Z2 

wynosi 2,67 zł/min. Oznacza to, że plan produkcji winien opierać się na mak-
symalnej produkcji wyrobu A. Czas potrzebny do zrealizowania produkcji A na 
zasobie krytycznym stanowi 1500 min, pozostałe 900 min dysponowanego fun-
duszu czasu pozwala na zrealizowanie 30 szt. produktu B. Proponowany wariant 
przyniesie zysk w wysokości 2400 zł (tabela 3).

Jak łatwo zauważyć, podejście systemowe uwzględniające kluczową rolę 
wąskiego gardła w podejmowaniu decyzji pozwala uniknąć błędu w wyborze 
wariantu produkcji. Jak pokazuje analiza przypadku, wariant uwzględniający 
miary TOC pozwala określić sekwencje wprowadzania zleceń produkcyjnych do 
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systemu w ujęciu wyniku finansowego działalności przedsiębiorstwa. Znając ko-
lejność wprowadzania zleceń do planowania realizacji zleceń w systemie o zna-
nych ograniczeniach, można wykorzystać metodykę opartą na sekwencji spraw-
dzeń warunków wystarczających, prezentowaną m.in. w pracy4. Odpowiada to 
trzeciemu etapowi teorii ograniczeń – podporządkowaniu pozostałych zasobów 
realizacji operacji na zasobie krytycznym.

Tabela 3. Porównanie oceny zyskowności dwóch wariantów

zakończenie

Prezentowane w artykule rozwiązanie stanowi przykład ilustrujący możli-
wość wykorzystania teorii ograniczeń w systemie podejmowania decyzji o re-
alizacji planowanych zleceń produkcyjnych. Teoria ograniczeń polega na specy-
ficznym podejściu do problemów występujących w zarządzaniu operacyjnym. 
Szczególny nacisk kładzie na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami sys-
temu produkcyjnego, zwanymi wąskimi gardłami (ang. bottlenecks). W pracy 
szczególną uwagę zwrócono na znaczenie ekonomicznych aspektów szeregowa-
nia zadań produkcyjnych w zarządzaniu przepływem produkcji, przy uwzględ-
nieniu zasobu krytycznego w systemie. 

Proponowana w pracy koncepcja planowania obciążenia systemu łączy pro-
cedurę weryfikacji zleceń produkcyjnych opartą na sekwencji TOC z procedurę 
priorytetowania zadań w sytuacji występowania zasobu krytycznego. Oznacza 

4  S. Saniuk, A. Saniuk, Production orders planning in a network of small and medium-sized 
enterprises, w: Contemporary problems in managing production and services supporting man-
ufacturing processes, J. Lewandowski, I. Jałmużna (red.), Wydaw. Politechniki Łódzkiej, Łódź 
2009 (Monograph), s. 31–38; S. Saniuk, Planowanie przepływu produkcji w warunkach ograni-
czeń logistycznych, w: Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przed-
siębiorstwach, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 129–162.
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to ustalenie takiej kolejności realizowanych zleceń, która gwarantuje najefektyw-
niejszą ekonomicznie realizację produkcji jednocześnie w pełni wykorzystując 
możliwości zasobu krytycznego. 

Zastosowanie tej koncepcji nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji na-
pływu zbyt dużej liczby zleceń w zadanym horyzoncie planowania, co wymusza 
nadanie priorytetu tym zleceniom, które przy uwzględnieniu dysponowanej tech-
nologii produkcji gwarantują maksymalny efekt. Realizacja odrzuconych zleceń 
wymaga negocjacji dotyczącej terminu realizacji, ceny zlecenia lub ograniczenia 
serii. Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu mikro i małym przedsię-
biorstwem daje doskonałe możliwości podniesienia produktywności systemu. 

theory oF constraints appLied to resources manaGement  
in micro and smaLL-sized enterprices

summary

In this paper a problem of production orders planning under assumed limits of en-
terprise is presented. This concept is connected with Theory of constraints (TOC). The 
basic idea lies behind the TOC principles is the need to manage the organisation con-
straints. This means concentrating on controlling the bottleneck resources. This paper 
provides a planning method of production orders sequence in the system where work-
flows have to pass through bottleneck. The model specification of system and planning 
procedure, as well as illustrative example is presented. This solution is recommended to 
micro and small production enterprises.

Translated by Anna Saniuk
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wpływ właŚcicieLa na kuLturę Firmy. przypadek Fir-
my poLskiej i szwedzkiej

„Jeżeli człowiek biznesu brałby do siebie wszystko, co przeczytał  

w ostatnim czasie na pierwszych kolumnach gazet codziennych,  

to z całą pewnością popełniłby samobójstwo lub co najmniej zwariował.”

Wojciech Kruk1

wprowadzenie 

Kulturę organizacji kształtuje wiele czynników. Najczęściej wymienia się 
wśród nich kulturę narodową, doświadczenia przeszłości, a także cechy osobo-
wościowe pracowników2. Duże znaczenie w kształtowaniu kultury danej firmy 
mają preferowane wartości zarządzających, do których należy opracowanie po-
lityki firmy i strategii działania3. Ważnymi elementami są w tym zakresie ce-
chy osobowościowe, przekonania, wartości oraz stosowane praktyki czy styl 
kierowania. Jak mówi Piotr Gryko z ISO Swedish Management Group Poland 
„w zależności od typu instytucji lub osobowości menedżera pozostali członkowie 
z czasem zaczynają się upodabniać do zwierzchnika (…). Pod wpływem obserwa-
cji zwierzchników pracownicy zmieniają zachowania, sposób postrzegania spraw 
firmy i metod ich rozwiązywania”4.

Celem tego opracowania jest analiza wpływu właścicieli (jednocześnie za-
rządzających) na kształt kultury firmy. Zostaną tutaj opisane dwa przypadki – 

1  W. Kruk, Przywilej bycia artystą, „Essence” 2009, luty.
2  S. Stańczyk, Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 

2008, s. 23–25.
3  J. Łucewicz, Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu kadrami, w: Zarządzanie kadrami, 

red. T. Listwan, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 43–47.
4  Zdefiniowanie kultury firmy usprawnia zarządzanie, „Puls Biznesu” 2000, 24.03.2000.
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polskiej firmy jubilerskiej W. Kruk SA oraz szwedzkiej IKEA. Dobór firm jest 
celowy. Obydwie firmy przeszły drogę rozwoju od mikrofirmy do prężnie działa-
jącego przedsiębiorstwa. Obydwie są w fazie dojrzałości i mają ugruntowaną tra-
dycję. Można jeszcze zadać sobie pytanie, dlaczego wybór padł na firmę polską 
i szwedzką? Kultury tych firm rozwijały się na gruncie dwóch skrajnych kultur 
narodowych, które odróżnia stosunek do władzy, nastawienie do niepewności, 
oraz poziom przejawiania cech męskich w biznesie5. Kultura narodowa może 
mieć tutaj duże znaczenie w procesie analizowania i wnioskowania. Wybraną 
metodą analizy jest case study.

w. kruk – podtrzymywanie tradycji przez wojciecha kruka

W. Kruk to najstarsze przedsiębiorstwo jubilerskie w Polsce, działające 
od 1840 roku, kiedy złotnik Leon Skrzetuski otworzył w Poznaniu pracownię, 
w której naprawiał i wykonywał przedmioty liturgiczne. W 1887 roku przedsię-
biorstwo przeszło w ręce siostrzeńca Skrzetuskiego – Władysława Kruka, który 
przekształcił je w reprezentacyjny sklep jubilerski. W 1927 roku firmę przejął 
młodszy syn Władysława – Henryk Kruk, który skoncentrował się na produkcji 
drogiej biżuterii ze złota i platyny, zdobionej kamieniami szlachetnymi, i wpro-
wadził nowe, charakterystyczne wzornictwo. W roku 1936 nastąpił rozwój hurto-
wej sprzedaży biżuterii i zegarków z bezpośredniego importu zegarków renomo-
wanych szwajcarskich fabryk. W roku 1939 Henryk Kruk odmówił podpisania 
volkslisty, w wyniku czego firma przeszła pod niemiecki zarząd komisarycz-
ny. W 1945 roku Henrykowi udało się odbudować rodzinną firmę, ale jej dzia-
łalność na skutek „bitwy o handel”6 została ograniczona jedynie do produkcji. 
W 1974 roku firmę W. Kruk przejął syn Henryka – Wojciech Kruk. Po 1989 roku 
rozpoczął się etap dynamicznego rozwoju firmy. Jego przejawem było otwarcie 
salonu jubilerskiego w Poznaniu – zalążka przyszłej ogólnopolskiej sieci salo-
nów W. Kruk. W 1993 roku do spółki przystąpił Polsko-Amerykański Fundusz 
Przedsiębiorczości. Amerykanie wnieśli do poznańskiej firmy nowoczesny styl 
zarządzania, ale akceptowali żelazne zasady Kruka, że nie będzie handlował „tu-
reckim złotem”, chociaż dawało to wtedy największą stopę zwrotu. W. Kruk miał 

5  S. Stańczyk, Kulturowe uwarunkowania wyborów strategicznych – kontekst międzynarodo-
wy, „Przegląd Organizacji” 2007, nr 10, s. 22–24.

6  Bitwa o handel – wydarzenia mające na celu ograniczenie i wyeliminowanie sektora 
prywatnego [Zasoby Internetowe http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_handel, data dostępu 
29.11.2009].
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być symbolem elegancji i luksusu, chociaż rodzina dostrzegała, że inni, mający 
bardziej pragmatyczne podejście do biznesu, idą do przodu o wiele szybciej. Ale 
tym, co dynamicznym finansistom wydawało się w Kruku najbardziej wczorajsze, 
było przekonanie, że firmy nie da się prowadzić bez rodziny. Bo tak jak twarzą 
konkurencyjnego Apartu jest Aneta Kręglicka, tak twarzami firmy W. Kruk jest 
rodzina. Od 2002 roku przedsiębiorstwo jest notowane na Giełdzie Papierów War-
tościowych7. Z rodzinną filozofią biznes-Kruków dobrze się rozwijał. Pozycja fir-
my nie wydawała się zagrożona. Sprzedaż samych obrączek rosła w firmie w tem-
pie 50% rocznie, a zysk na każdej akcji podwajał się co dwa, trzy lata. Rodzina, 
choć tylko z 28% udziałów, nadal pozostawała największym akcjonariuszem. 

Duże znaczenie dla kultury firmy miały wydarzenia giełdowe w 2008 roku. 
W maju Vistula & Wólczanka ogłosiła wezwanie do sprzedaży 66% akcji firmy 
W. Kruk, a Wojciech Kruk nie miał możliwości utrzymania pakietu kontrolne-
go, który do tej pory gwarantowało mu rozdrobnienie akcjonariatu. Zagrożenie 
wrogiego przejęcia przyszło w momencie, kiedy firma W. Kruk kontrolowała za-
ledwie 28% udziałów. Wojciech Kruk szukał sposobów na uniknięcie wrogiego 
przejęcia, jednak aby obronić fotel prezesa, musiałby zaciągnąć kredyt wyso-
kości 250–300 milionów. Zapadła więc decyzja o sprzedaży części rodzinnych 
udziałów przeciwnikowi. Rafał Bauer, ówczesny prezes grupy Vistula-Wólczan-
ka, uznał, że przejęcie poważnej marki z tradycjami stało się faktem. Plan ten 
jednak nie był na rękę Jerzemu Mazgajowi, prezesowi firmy Paradise Group, 
któremu w sektorze premium wyrósłby poważny konkurent. Jerzy Mazgaj oraz 
Wojciech Kruk postanowili więc połączyć siły. Kruk za pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży własnych udziałów kupił 5% akcji Vistuli-Wólczanki, natomiast Ma-
zgaj nabył 6% udziałów firmy. Okazało się to wystarczającym pakietem, by przy 
wsparciu PZU usunąć z rady nadzorczej sojuszników Bauera, a w konsekwencji 
odwołać samego prezesa. Trzeba przyznać, że spektakularne przejęcie W. Kru-
ka, z pewnością spowodowało powrót do wartości rodzinnych skrupulatnie pie-
lęgnowanych przez blisko 170 lat biznesu. Leszek Mellibruda, psycholog biznesu, 
uważa, że rozgrywka Wojciecha Kruka i Jerzego Mazgaja udowodniła, że jeśli 
nawet ktoś jest ci wilkiem, to możesz wygrać, stając się lisem i zachowując przy 
tym ludzką twarz. Sam Wojciech Kruk przyznaje, że te wydarzenia sprawiły, że 
czuł się jak w matni i musiał zaangażować się w obronę tożsamości firmy8.

7 Źródło: Zasoby Internetowe http://pl.wikipedia.org/wiki/W._Kruk, data dostępu: 27.11.2009.
8 Źródło: Zasoby Internetowe Kruk topi rekina (31.01.2009), http://www.rp.pl/artykul/2,256265_

Kruk_topi_rekina.html, data dostępu: 29.11.2009.
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Przyjrzyjmy się rodzinie Kruków. Wojciech Kruk, lat 62, spadkobierca 
długiej biznesowej tradycji, jest konserwatywny jak garnitury w paski, które 
co roku kupuje na wyprzedaży w znakomitej firmie na berlińskim Kudammie. 
Jeździ Volvo – marką w sam raz dla biznesmena, który ceni komfort i prestiż, 
ale nie chce epatować bogactwem. Kruk uważa wszelką ostentację za wulgarną, 
a ekstrawaganckie gesty wydają mu się pretensjonalne. Mieszka w domu pełnym 
pamiątek rodzinnych, nietkniętym ręką dekoratora wnętrz. Nawet sporty, jakie 
uprawia, są w sam raz dla nobliwego biznesmena – tenis i golf9.

Wojciech Kruk uczył się złotnictwa i dorabiał w zakładzie ojca. Pierwszą 
jego inwestycją miał być motocykl, jednak gdy tylko ojciec się o tym dowie-
dział, obiecał, że jeśli syn zrezygnuje z zakupu niebezpiecznej maszyny, będzie 
mu pożyczał raz w tygodniu samochód. Syn stopniowo negocjował, aż w koń-
cu auto było do całkowitej jego dyspozycji. Przyznaje, że „wartburg częściej się 
psuł niż jechał, ale był to jedyny samochód na uczelni”. Wojciech Kruk ukończył 
w 1969 studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. O rodzinie, w któ-
rej się wychował mówi: wykształcona, kulturalna, z tradycjami. Ojca uznaje za 
absolutnego guru. Uważa, że został umiejętnie pokierowany, by czerpać radość 
z kontynuowania rodzinnego biznesu. Po objęciu W. Kruka prowadził mały skle-
pik. W celu zwiększenia sprzedaży kolczyków zakupił pistolet do przekłuwania 
uszu i sam zakładał kolczyki – oczywiście firmy Kruk. Jak mówi, był w tym za-
kresie monopolistą w Poznaniu10. Jedną z jego pierwszych klientek była obecna 
żona Ewa, która wspomina: „Dopiero później dowiedziałam się, że byłam pierw-
szą klientką Wojtka. Działał w takim skupieniu, że aż wzbudziło to mój niepokój. 
Oczywiście nie przyznał się, że eksperymentuje” 11.

Krukowie rozwinęli firmę, zaczynając od sklepiku, w którym się pozna-
li. Razem sprzedawali srebrną biżuterię produkowaną we własnym warsztacie. 
Sami stali za ladą, przywozili muszle znad morza i robili dekoracje, wycinali 
wstążeczki, metkowali towar, sprzątali. Przed salonem ustawiały się kolejki, a na 
dwa tygodnie przed świętami Wojciech Kruk wieszał kartki, że niesprzedawane 
są pierścionki, ponieważ klientki, mierząc je, spowalniały sprzedaż. Przed świę-
tami każdy klient dostawał też produkt zapakowany w pudełeczko z logo, co nie 

9  Źródło: Zasoby Internetowe Kruk topi rekina (31.01.2009), http://www.rp.pl/artyku-
l/2,256265_Kruk_topi_rekina.html, data dostępu: 29.11.2009.

10  Źródło: W. Kruk, Przywilej bycia artystą, „Essence”, luty 2009.
11  Źródło: Zasoby Internetowe Siła Kruków (25.11.2008), http://media.wp.pl/kat,1022939,wi-

d,10613412,wiadomosc.html?ticaid=19298, data dostępu: 24.11.2009.
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było powszechnym zwyczajem w handlu. Dziś jest 51 salonów Kruka i 32 sklepy 
z luksusową marką damskiej odzieży Deni Cler, a małżeństwo Kruków wciąż 
pracuje razem. „To, co robimy to nasza pasja, nasza pasja to nasze życie” – mówi 
Ewa Kruk. Do firmy wchodzą już powoli następcy. Wojtek junior, absolwent 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, mówi „nawet mi przez myśl nie przeszło, 
że mógłbym nie związać się z Krukiem. Czuję tę branżę (…). Wiele rzeczy robię 
intuicyjnie, mam to we krwi”. Ania Kruk studiuje na Akademii Sztuk Pięknych 
i pracuje w agencji reklamowej, ale w wakacje pracuje za ladą u Kruka12.

ikea – osobowość i zwyczaje ingvara kamprada

Opinie klientów o sklepach IKEA bywają sprzeczne. Jedni cenią sobie styl, 
inni cenę lub jakość. Chociaż kwestie te mogą być kontrowersyjne, to nie można 
zaprzeczyć, że produkty IKEA mają wyjątkowy charakter, chociażby ze względu 
na ich uniwersalizm i historię. 

Twórca i założyciel IKEA Ingvar Kamprad13 urodził się w Smalandii i wy-
chował się na rodzinnej farmie Elmtaryd, w parafii Agunnaryd. Mając 17 lat, 
w 1943 r. zaczął kreować swoją markę. Nazwa powstała jako akronim od wy-
razów: Ingvar, Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd, co związane jest z ciężką dys-
leksją założyciela i trudnością zapamiętywania nowych nazw. Do dziś wszelkie 
nazwy produktów wiążą się z nazwami geograficznymi, które były łatwe do za-
pamiętania przez Kamprada.

Początkowo, za pośrednictwem poczty IKEA miała sprzedawać lekkie rze-
czy, takie jak pióra, ołówki, rajstopy. W 1948 roku pojawiły się jednak w asor-
tymencie firmy pierwsze meble. Przełom w działalności firmy nastąpił w 1951 
roku, kiedy to Kamprad wycofał się ze sprzedaży rzeczy niezwiązanych z gospo-
darstwem domowym, a także zaproponował klientom, by kupowali meble i sami 
dowozili je do swoich domów. Twórca marki przyjął zatem strategię niskich cen 
i obniżania kosztów. Kiedy IKEA zdobywała coraz większe uznanie na szwedz-
kim rynku, konkurencja rozpoczęła brutalny atak, oskarżając firmę Kamprada 
o psucie rynku, zaniżanie wartości produktów i nieuczciwą konkurencję. Zlece-
niobiorcy odmawiali realizacji zamówień, a tartaki opóźniały dostawy drewna. 

12  Źródło: Zasoby Internetowe Siła Kruków (25.11.2008), http://media.wp.pl/kat,1022939,wi-
d,10613412,wiadomosc.html?ticaid=19298, data dostępu: 24.11.2009.

13  Źródło: Zasoby Internetowe http://www.meritum-news.com/FINANSE/?p=425, data dostę-
pu: 24.11.2009.
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Przedsiębiorstwa spedycyjne miały ograniczone możliwości. Jednak – jak zwykł 
mówić Ingvar Kamprad – problemy oznaczają nowe możliwości, więc przeniósł 
produkcję do Polski, gdzie znalazł tanią siłę roboczą, państwowe przedsiębior-
stwa pragnące dewiz i wysokiej jakości produkcję. W tym czasie kolejnym inno-
wacyjnym pomysłem było przekonanie klientów, by sami składali meble, które 
zapakowane są w dogodne płaskie pudła. Ponoć na pomysł pakowania mebli na 
płasko Kamprad wpadł po tym, jak próbował wsadzić stół do samochodu i przy-
jaciel poradził mu, by odkręcił nogi. Transport mebli w częściach pozwolił mu 
zaoszczędzić 80% kosztów transportu14. Od lat 50. IKEA ciągle zdobywa cen-
ne nagrody w branży meblarskiej, a jej popularność sięga za ocean. Sklepy sie-
ci IKEA znajdują się w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Australii. Rocznie 
IKEA odwiedzana jest przez 410 milionów klientów z 33 krajów świata. IKEA 
zatrudnia obecnie 104 000 pracowników, w 44 krajach. Najpotężniejsza grupa 
klientów to przeciętni zamożni ludzie, którzy chcą być trendy, cenią sobie przy-
tulny klimat rodzinny i lubią ciekawe pomysły w wystroju i aranżacji mieszka-
nia. Za rozwój asortymentu IKEA odpowiedzialna jest Ikea of Sweden w Älm-
hult w Szwecji. Asortyment ten jest taki sam dla wszystkich sklepów IKEA na 
całym świecie i składa się z około 9500 artykułów. 

Ważnym posunięciem dla rozwoju IKEA była ekspansja na rynek chiński. 
Kiedy Ikea (Yi Jia) pojawiła się na tym rynku w 1998 roku, była pozycjonowana 
jako luksusowa marka zachodnia. Szybko jednak strategię zmieniono i szwedzka 
firma zaczęła być postrzegana jako tani magazyn stylowych mebli. Nowy biznesplan 
wymagał obniżenia cen produktów o około 30% w stosunku do uśrednionego 
cennika w większości sklepów, lecz obecnie ponad 50% produkcji pochodzi 
z chińskiego rynku. Zmiana była zatem opłacalna. Ceny produktów z czasem 
podniesiono (rosły średnio o 10% rocznie), ale nie spowodowało to obniżenia 
sprzedaży, która rosła o około 35% rocznie i ciągle rośnie. Managerowie IKEA 
przewidują, że do 2020 roku chiński oddział znajdzie się w pierwszej piątce pod 
względem sprzedaży15.

Integralnym elementem filozofii IKEA jest specyficzne podejście do loka-
lizacji sklepów. Sklepy umieszczane są na obrzeżach dużych miast w bezpiecz-
nym oddaleniu od dużych centrów handlowych. Klient w czasie zakupów należy 

14  Źródło: Zasoby Internetowe http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Ingvar-Kamprad/, data dostępu: 
27.11.2009.

15  Źródło: Zasoby Internetowe Ikea – biznes chłopczyka z zapałkami (22.12.2005), http://ma-
nager.money.pl/strategie/case_study/artykul/ikea;-;biznes;chlopczyka;z;zapalkami,136,0,133000.
html, data dostępu: 27.11.2009.
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tylko i wyłącznie do IKEA. Dzieci mogą spędzać czas w specjalnie przygotowa-
nym kąciku zabaw, a w połowie długiego spaceru po sklepie można zjeść obiad 
w restauracji. Jest też sklepik i bar szybkiej obsługi. Na odczucia estetyczne 
i emocje klienta silnie oddziałują pokazowe pokoje, kolorowo urządzone po-
koje i praktyczne kuchnie, które wyglądają, jakby jeszcze przed chwilą prze-
bywała tam szczęśliwa rodzina. Strategia takiego działania była skrupulatnie 
tworzona przez Ingvara Kamprada, który uważnie słuchał i obserwował swoich 
klientów. IKEA ma się kojarzyć z nowoczesnym stylem życia i trendami w pro-
jektowaniu wnętrz. 

Jaką osobą jest założyciel IKEA? Ingvar Kamprad to niepozornie wyglądają-
cy Szwed z reklamówką w dłoni, w znoszonej kurtce, jeżdżący 15-letnim Volvo. 
Trzeba przyznać, że jest to nietypowy milioner, o którym chętnie są opowiadane 
anegdoty. Ponoć Kamprad wiele lat temu zrezygnował z usług jednego fryzjera, 
gdy odkrył, że inny ostrzyże go taniej. Lata w klasie ekonomicznej, korzysta ze 
zniżek kolejowych dla seniorów, używa kart rabatowych. O pytanie na temat zni-
żek dla seniorów, obrusza się i odpowiada, że w wieku 80 lat jest bezsprzecznie 
seniorem i zamierza korzystać ze zniżek mu przysługujących. Kamprad mieszka 
w przeciętnym domku jednorodzinnym urządzonym – oprócz starego krzesła 
i stojącego zegara – meblami IKEA. Miliarder nie wyróżnia się z tłumu do tego 
stopnia, że gdy ostatnio przybył na galę, na której miał odebrać tytuł człowieka 
roku, ochrona nie chciała go wpuścić, gdyż jej członkowie widzieli jak wysia-
dał z autobusu. Kamprad jest bardzo oszczędny. Obecnie mieszka w Szwajcarii 
z żoną Margarethą, stołuje się w tanich restauracjach, a zakupy robi na targu 
– oczywiście popołudniami, gdy ceny zaczynają spadać. Mówi o sobie, że jest 
szwedzkim Szkotem. Chce dawać przykład. Jego zdaniem, gdy tacy ludzie jak 
on, zaczynają otaczać się luksusami, to przeciętny człowiek próbuje ich naśla-
dować. A przecież nie tędy droga. Liderzy powinni dawać przykład. Największe 
szaleństwo, na jakie sobie pozwala, to kupno od czasu do czasu nowej koszuli, 
krawata i zjedzenie kawioru. 

Ingvar Kamprad kieruje się w swoich działaniach misją społeczną. Inwesto-
wał w Rosji mimo kryzysu gospodarczego i w Chinach, mimo że tereny budow-
lane można tutaj tylko dzierżawić, a dzierżawa jest droższa od ceny kupna grun-
tów w Szwajcarii. W swoich decyzjach kieruje się chęcią podniesienia jakości 
poziomu życia, choć nigdy nie wie, kiedy będą pierwsze zyski. Kładzie też duży 
nacisk na regularny kontakt kierownictwa z klientami. Wprowadził tzw. antybiu-
rokrację – tydzień frontowy, w którym każdy kierownik musi w ciągu roku prze-
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pracować jeden tydzień w sklepie, mając bezpośredni kontakt z klientem. Mimo 
podeszłego wieku, Ingvar Kamprad nie przestaje angażować się w sprawy firmy. 
W ciągu roku odwiedza od 25 do 30 sklepów IKEA na całym świecie, podpa-
trując ciekawe ekspozycje. Sprawia mu to przyjemność, bo jak mówi: „praca bez 
przyjemności musi być piekłem”16. Obecnie na czele potężnej firmy stoi trzech 
synów Kamprada17. Każdy z nich ma zadania wewnątrz grupy IKEA, a co trzy 
lata zmieniają się na czele zarządu Ikano.

W 2008 roku Ingvar Kamprad zajął 2 miejsce na liście najbogatszych Eu-
ropejczyków, a jego majątek szacowany był na 31 mld dolarów. W 2009 roku, 
pomimo kryzysu, znalazł się na 5 miejscu z szacowanym majątkiem – 22 mld 
dolarów18.

uwagi końcowe

Przedstawione przypadki pokazują ogromny wpływ właściciela, a jedno-
cześnie osoby zarządzającej na kulturę firmy i strategie jej działania. 

Wojciech Kruk wierzy w ogromną rolę rodziny i tradycji przekazywanej od 
wielu pokoleń. Silna, emocjonalna więź z firmą pozwala mu walczyć i przetrwać 
w najtrudniejszych sytuacjach. Swoją ciężką pracą i zaangażowaniem przez lata 
dążył do realizacji swojego największego marzenia, aby sklepy W. Kruk były 
marką kojarzoną z prestiżem, modą i radością z posiadania wyjątkowego przed-
miotu. Drobnymi krokami realizował swój cel w myśl zasady: „jeśli chcesz być 
w czymś najlepszy – zacznij od bycia najlepszym na swoim podwórku, ulicy, 
w mieście, a dopiero na samym końcu zostań najlepszym w Polsce”19. 

Ingvar Kamprad nieustannie poszukiwał nowych sposobów na obniżenie 
cen nie znając jeszcze pojęcia strategii planowania, które do dziś jest uważa-
ne w tej firmie jako zbyt skomplikowane. Strategia działania firmy była reakcją 
na sukcesywnie pojawiające się problemy. Kamprad szukał nowych rozwiązań, 

16  Źródło: Zasoby Internetowe Ingvar Kamprad, założyciel Ikea (16.01.2007), http://manager.
money.pl/ludzie/wywiady/artykul/ingvar;kamprad;zalozyciel;ikea,57,0,215865.html, data dostę-
pu: 27.11.2009.

17  Źródło: Zasoby Internetowe Ingvar Kamprad, nietypowy milioner (21.04.2008), http://ma-
nager.money.pl/ludzie/portrety/artykul/ingvar;kamprad;nietypowy;milioner,186,0,337338.html, 
data dostępu: 26.11.2009.

18  Zasoby Internetowe Najbogatsi ludzie świata 2009 (09.04.2009), http://www.forbes.pl/forbe-
s/2009/04/09/036_najbogatsi_ludzie_swiata.html, data dostępu: 28.11.2009.

19  Źródło: Zasoby Internetowe Spotkanie z Wojciechem Krukiem (28.10.2008). http://www.feb.
ue.wroc.pl/31,5_listopada_2008r_spotkanie_z_wojciechem_krukiem.html, data dostępu 30.11.2009.
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zawsze pamiętając o swej filozofii niskich cen. Często wiązało się to z podej-
mowaniem ryzyka. Ingvar Kamprad znalazł jednak sposób na wytłumaczenie 
swego niepowtarzalnego sposobu robienia interesów. Zawsze utrzymywał, iż 
misją IKEA jest oferowanie „szerokiej gamy mebli domowych: funkcjonalnych 
i dobrze zaprojektowanych, o cenach tak niskich, by większość ludzi mogła sobie 
na nie pozwolić”. To stwierdzenie ukształtowało wszystkie fazy rozwoju firmy 
i oferowanych produktów.

Z jednej strony konsekwentne, rodzinne dążenie do stworzenia marki 
prestiżowej, a z drugiej oszczędne, nieplanowane, lekko chaotyczne działania. 
Dwie drogi do rozwoju, dwa systemy wartości, ale tak samo silne ukierunko-
wanie na cele.

Można sobie na koniec zadać pytanie badawcze: czy kultura narodowa i właś-
ciciel-założyciel mogą być stawiane jako jednakowo ważne czynniki determinu-
jące kulturę organizacji? Czy opisywane przypadki nie sugerują, że wychowanie 
w określonej kulturze narodowej kształtuje osobowość właściciela-zarządzające-
go, a ten bezpośrednio kształtuje kulturę swojej firmy? Kwestię pozostawiam 
otwartą do bardziej wnikliwych analiz na przyszłość.

owner’s inFLuence on orGanizationaL cuLture.  
the poLish and the swedish case study

summary

Explicite taken statement says that organizational culture and company’s strategic 
behaviour is related to the values of top management. The purpose of this paper is to pres-The purpose of this paper is to pres-
ent the owner’s influence over specified organization’s culture in the polish company – 
W. Kruk and in the swedish one – IKEA. The article shows how owners (and at the same 
time top management) can create and change corporate culture with success. 

Translated by Sylwia Stańczyk
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wstęp

We współczesnym świecie podstawowym czynnikiem kreującym postęp 
i rozwój gospodarczy jest zdolność do innowacji, rozumiana jako umiejętność 
przyswajania i wykorzystywania nowej wiedzy. W nowoczesnej gospodarce co-
raz większe znaczenie odgrywają innowacyjne firmy tworzone w oparciu o ba-
dania prowadzone przez naukowców w ośrodkach akademickich. Globalizacja, 
dynamiczne zmiany ekonomiczno-społeczne oraz rozwój gospodarki opartej 
na wiedzy wymuszają zmiany w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego 
w kierunku nowych form współpracy nauki i gospodarki. Otwarcie na biznes 
(głównie lokalne małe firmy) oraz budowa zdolności do wyzwalania potencjału 
przedsiębiorczości wśród własnych pracowników naukowych, studentów i dok-
torantów stanowi bardzo atrakcyjną drogę rozwoju szkół wyższych w wielu kra-
jach i regionach1.

pojęcie przedsiębiorczości akademickiej

Przedsiębiorczość akademicka (PA) to aktywność w sferze edukacji bizne-
su oraz praktycznego wspierania tworzenia nowych firm powstałych na bazie 
know-how osób związanych z badaniami naukowymi. To najprościej mówiąc 
różne formy podejmowania działalności gospodarczej przez przedstawicieli śro-
dowiska akademickiego – studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników 

1  E. Stawasz [et al.], Przedsiębiorczość akademicka – raport z badania, PARP, Warszawa 
2009, s. 6.
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naukowych – oraz jego najbliższego otoczenia. Działania tego typu z reguły kon-
centrują się w obszarze nowych technologii. Najbardziej powszechnymi forma-
mi są tzw. firmy „odpryskowe” – spin off, których nazwa pochodzi z języka 
angielskiego, a w tłumaczeniu na polski oznacza „efekt uboczny”. W tym przy-
padku efektem ubocznym prowadzenia badań naukowych przez uczelnie może 
być jej dodatkowe komercyjne wykorzystanie i czerpanie z tego zysków. Drugą 
formą jest działalność typu spin-out. Oznacza nowe przedsiębiorstwo, które za-
łożył pracownik (np. laboratorium badawczego) szkoły wyższej – wykorzystując 
w tym celu m.in. ich zaplecze techniczne. Firmy tego typu pozostają kapitałowo 
lub operacyjnie związane z uczelnią.

Tak więc można stwierdzić, iż najprościej PA oznacza wszelkie działania 
mające na celu transfer wiedzy i innowacji do przedsiębiorstw, które działają na 
terenie uczelni lub przy uczelni.

W krajach anglosaskich pojęcie PA utożsamiane jest z:
1. procesem powstawania na uczelniach przedsiębiorstw odpryskowych (tzw. spi-

n-off lub spin-out) zakładanych i prowadzonych przez pracowników nauko-
wych i studentów; 

2. przedsiębiorczością uczelni – wszystkich sytuacji, w których uczelnia wystę-
puje jako oferent określonego typu know-how i chce je sprzedać na rynkowych 
zasadach.

W takim ujęciu przedsiębiorczość akademicka jest postrzegana jako nowy, 
atrakcyjny mechanizm komercjalizacji naukowego know-how, pozwalający zwie-
lokrotnić korzyści czerpane przez naukowca (odkrywcę) oraz pozostałych part-
nerów naukowych i biznesowych (uczelnia, inwestorzy kapitałowi).

W Polsce i krajach Europy kontynentalnej na PA patrzymy szerzej, 
jako na:
1. Rozwój programów edukacji, promocji i rozwoju przedsiębiorczych postaw 

wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych.
2. Budowę instytucji i programów wsparcia dla osób zawodowo związanych 

z uczelnią zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na bazie 
posiadanej wiedzy zawodowej i realizowanych programów badawczych. 

3. Zarządzanie własnością intelektualną powstającą na uczelniach i instytucjach 
naukowych. 

4. Przedsiębiorcze zarządzanie uczelnią, będącą specyficznym przedsiębior-
stwem o dużej użyteczności społecznej, które może i powinno być dobrze or-
ganizowane i zarządzane.
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Pojęcie „przedsiębiorczości akademickiej” w polskich warunkach zosta-
ło prawnie unormowane z wejściem w dniu 27.07.2005 w życie ustawy „Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym” (DzU 05.164.1365.) zgodnie z którą:

„Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności 
przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojo-
wych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku aka-
demickim, w formie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie 
i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14”.

W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego 
uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą 
prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu 
technologii”.

Fenomen rozwoju spółek typu spin-off – stanowiących główny nurt tzw. 
przedsiębiorczości akademickiej i jeden z aktywnych mechanizmów komercja-
lizacji i transferu technologii – od kilku lat wzbudza coraz większe zaintereso-
wanie wśród polityków, władz wyższych uczelni i mediów. Jedną z przyczyn 
zainteresowania tym tematem są przykłady ludzi i spółek, którym udało się po-
łączyć sukces naukowy i komercyjny. Jednak najistotniejszym powodem zwró-
cenia uwagi na spółki spin-off były głębokie przeobrażenia w modelu funkcjo-
nowania uczelni i instytucji naukowo-badawczych oraz ich relacji z gospodarką. 
Przeobrażenia te są efektem zmian, jakie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
zaszły w mechanizmach funkcjonowania gospodarek (liberalizacja przepływów 
kapitałowych, prywatyzacja, wzrost migracji), co z kolei wywarło znaczną presję 
na sposób działania uczelni i instytucji naukowych. Konsekwencją pojawienia 
się na arenie gospodarczej spółek spin-off było szerokie i żywe zainteresowanie 
budową programów i infrastruktury mających na celu wzmocnić ten nurt komer-
cjalizacyjny. O sile tego zainteresowania może świadczyć choćby fakt, iż w roku 
1980 zaledwie 25 amerykańskich uniwersytetów posiadało biura transferu tech-
nologii, podczas gdy dziesięć lat później biur takich było już ponad 200. Obecnie 
w samej tylko Europie istnieje około 300 programów wsparcia dla spin-off, z cze-
go najwięcej przypada na Wielką Brytanię, Niemcy, Francję i Szwecję.

Struktura podmiotowa uruchamianych programów nie jest zbytnio zróżni-
cowana. Generalnie starają się one adresować cztery obszary zagadnień2:

2  P. Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 
2006, s. 15.
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– po pierwsze, zwiększyć dostępność infrastruktury materialnej, np. w postaci 
inkubatorów i akceleratorów przedsiębiorczości, parków naukowo-technolo-
gicznych czy usługowych centrów laboratoryjnych; 

– po drugie, zwiększyć dostępność zasobów finansowych poprzez oferowanie 
środków na zasilenie różnych początkowych faz rozwoju takiej firmy (seed 
money, start up money) na warunkach bardziej przystępnych niż finansowanie 
pozyskiwane z rynku (np. konkurs na najlepszy biznes plan, publiczne fundu-
sze venture capital); 

– po trzecie, oferowanie specyficznej wiedzy (doradztwo) niezbędnej do przygo-
towania i uruchomienia projektu; 

– po czwarte, podejmowanie działań mających na celu zmianę nastawień spo-
łecznych i pogłębienie kultury przedsiębiorczości w środowisku naukowym 
(np. konferencje promocyjne, seminaria, zmiany w procedurach wewnętrz-
nych instytucji mające sprzyjać powstawaniu firm).

W końcu przedsiębiorczość akademicka to hasło bardzo związane z coraz 
bardziej rozpowszechnianą i dyskutowaną koncepcją uniwersytetu trzeciej gene-
racji, czyli: uniwersytetu dążącego do uzyskania silnej międzynarodowej pozycji 
konkurencyjnej na rynku dydaktycznym i badawczym, uzyskującego korzyści 
z komercjalizacji swojej działalności badawczej, kontrybuującego na rzecz oto-
czenia uzyskującego w zamian wymierne korzyści.

przedsiębiorczość akademicka w polsce

Przedsiębiorczość – innowacje – konkurencyjność to łańcuch słów dzi-
siaj często używany, kiedy jest mowa o postępie społecznym i ekonomicznym. 
Towarzyszą temu programy i działania państw i wspólnot ponadnarodowych 
zmierzające do poprawy jakości życia w skali lokalnej i globalnej. W polskich 
warunkach budowa nowoczesnych relacji nauka–gospodarka oraz przygotowa-
nie do samozatrudnienia, to całkowicie nowe wyzwanie. Nauka przez cały okres 
powojenny rozwijała się w oderwaniu od praktyki gospodarczej, gdyż przemysł 
z poprzedniej epoki nie był zainteresowany innowacjami. Realizowane już od 
ponad 20 lat zmiany systemowe w niewielkim stopniu dotknęły nauki i sektora  
B + R, stąd można stwierdzić, iż w Polsce biznes akademicki jest na etapie „racz-
kowania”. Przykładowo, w Massachusetts Institute of Technology co czwarta 
osoba ma firmę typu spin, w sumie jest ich ok. 5 tys. na 20 tys. pracowników 
i studentów i generują 237 miliardów dolarów przychodów rocznie. W Belgi na 
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Katolickim Uniwersytecie w Leuven, (Leuven Research&Development) istnie-
je 51 aktywnych spin-offs, które generują 300 mln euro dochodów rocznie (ak-
cje, opłaty licencyjne), zatrudniając ponad 1500 zatrudnionych. Dla porównania 
przez akademicki inkubator przedsiębiorczości przy Politechnice Krakowskiej 
(17,5 tys. studentów) przez ostatnie dwa lata przewinęły się 24 firmy, z czego 
tylko dwie typu spin-out – wynika z raportu Ministerstwa Gospodarki, a w cen-
trum innowacji, transferu technologii i rozwoju uniwersytetu jagielloń-
skiego (Uniwersytet Jagielloński to 15 wydziałów: medyczne, przyrodnicze, 
informatyczne, humanistyczne, ponad 40 tys. studentów i ponad 3000 nauczy-
cieli akademickich) działają 3 firmy typu spin-off. Czas pokaże jak rozwinie się 
idea przedsiębiorczości akademickiej w Polsce – tym bardziej, iż z funduszy UE 
na lata 2007–2013 na wsparcie współpracy biznesu i nauki mamy kilkaset mi-
lionów złotych rozsianych po różnych działaniach i programach. Z pewnością 
znajdą się zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele kadry naukowej, którzy 
chętnie w imię wspólnych interesów podejmą taką współpracę.

Czy polscy przedsiębiorcy wykorzystują potencjał naukowy uczelni? Zda-
niem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. B. Kudryckiej do tej pory 
w niewielkim stopniu. Szacuje się, że tylko 14% całkowitego dorobku nauko-
wego jest bezpośrednio wykorzystywane w gospodarce, to najsłabszy wskaźnik 
w Unii Europejskiej. Zaledwie 30% badań jest finansowanych przez sektor pry-
watny – na świecie niemal dwukrotnie więcej. I tylko jedna trzecia polskich uczo-
nych współpracuje z firmami czy przedsiębiorstwami3. 

Dlaczego biznes nie inwestuje w naukę w Polsce?
Zdaniem prof. Karola Musioła, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego: 

„w Polsce jeszcze nie ma dużego biznesu, który mógłby inwestować w naukę. 
A do tego, żeby przyciągnąć zagranicznych inwestorów, brakuje nam infrastruk-
tury. Środki europejskie co prawda pozwolą nam ją zmienić, ale dopiero za jakieś 
siedem do dziesięciu lat. Biznesmeni nie są działaczami charytatywnymi, chcą 
zarobić. My musimy im pokazać, że mamy takie narzędzia, wyposażenie i mą-
drych ludzi, że jeśli jest problem do rozwiązania, to my to zrobimy lepiej i taniej 
niż jakaś instytucja w Niemczech czy w USA. Stany są bardzo drogie, a mimo to 
większość biznesu woli płacić w Stanach. Musimy się zastanowić dlaczego”4.

3  R. Czeladko, Do wykorzystania są talenty wybitnych informatyków, „Rzeczpospolita” 
z 27.11.2009 r.

4  A. Niewińska, Nauka, społeczeństwo i biznes muszą współdziałać, „Rzeczpospolita” 
z 27.11.2009 r.
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Trzeba mieć nadzieję, że skoro udało się osiągnąć sukces w tej dziedzinie 
w innych krajach to z pewnością i nam się uda biorąc pod uwagę fakt, iż polskie 
firmy są mało innowacyjne, co należy ocenić negatywnie. Dzisiaj Polska jest 
w grupie pięciu krajów członkowskich UE, które wydają najmniej na badania 
i rozwój (zaledwie 0,56% produktu krajowego brutto). Z tego przedsiębiorstwa 
wydają nie więcej niż 30%. Udział eksportu produktów wysokich technologii 
w wartości eksportu ogółem wynosi niewiele ponad 3%, co daje nam ostatnie 
miejsce w UE. Z pewnością budowa nowoczesnych i wzajemnych relacji nauka–
gospodarka może te negatywne tendencje zniwelować.

bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej zostały zaprezentowane 
poniżej5:

A. bariery prawne i organizacyjne
 Polski system prawny, w którym przedsiębiorczość akademicka została umo-

cowana dopiero w 2005 roku, generuje bariery jej rozwoju, ponieważ zawiera 
niespójne przepisy. Ustawa o szkolnictwie wyższym zawiera przepisy mówią-
ce o tym, że szkoły wyższe współpracują z otoczeniem gospodarczym i szerzą 
ideę przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Uczelnie są autonomicz-
ne we wszystkich obszarach swojego działania i mogą wybrać odpowiadające 
im narzędzia rozwoju przedsiębiorczości, które zależą od profilu jej kształce-
nia oraz uwarunkowań regionalnych.

 Zgodnie z ustawą, uczelnia wyższa może ponadto prowadzić działalność go-
spodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podsta-
wowej, jaką stanowi kształcenie studentów i prowadzenie badań. Uczelnie 
mogą także tworzyć Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) oraz 
Centra Transferu Technologii (CTT). Jednostki te mogą przybrać formę jed-
nostek ogólnouczelnianych oraz spółek handlowych lub fundacji.

 Należy także zdawać sobie sprawę z faktu, że rozwój przedsiębiorczości 
w ogóle, w tym tej powstającej na lub przy uczelniach zależy również od ist-
nienia i sprawnego działania ustaw regulujących m.in. zasady ubezpieczeń 
społecznych, działalności gospodarczej, czy ustaw podatkowych. Sytuacja, 
w której przepisy zmieniają się zbyt często, a więc istnieje duża niepewność 

5  E. Stawasz [et al.], Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrze-
bowanie na szkolenia służące jej rozwojowi – raport z badania, PARP, Warszawa 2009.
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prawa, prowadzenie działalności gospodarczej pociąga za sobą dość duże ry-
zyko. Blokuje to rozwój przedsiębiorczości jako takiej, wpływa także na decy-
zje o zakładaniu i prowadzeniu firm typu spin-off czy spin-out.

B. bariery mentalno-kulturowe i psychologiczno-społeczne
 Ta grupa barier jest szczególnie trudna do przełamania, ponieważ wymaga 

zmiany w zakresie sposobu myślenia, spostrzegania przedsiębiorczości oraz 
roli badań naukowych w rozwoju gospodarki. Ograniczeniami rozwoju przed-
siębiorczości akademickiej są: istniejące nadal negatywne nastawienie do po-
dejmowania ryzyka, negatywne reakcje środowiska naukowego do działalności 
komercyjnej (obawy przed podejmowaniem własnej działalności gospodarczej 
i postrzeganie pracy etatowej jako rozwiązanie bardziej korzystne), jak rów-
nież brak zachęt ze strony władz uczelni do podejmowania aktywności gospo-
darczej oraz brak zainteresowania ze strony biznesu. Skutkuje to niskim pozio-
mem transferu wiedzy do gospodarki i słabą współpracą biznesu z ośrodkami 
przedsiębiorczości akademickiej;

C. bariery finansowe
 Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj wiąże się 

z koniecznością poczynienia nakładów finansowych. Skala tych nakładów 
jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
wielkości i lokalizacji firmy. Brak środków finansowych lub trudność w ich 
pozyskaniu może stanowić poważną barierę w rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej; brak mechanizmów współpracy firm typu spin-off z inwesto-
rami instytucjonalnymi (funduszami typu seed capital oraz venture capital) 
i z „aniołami biznesu”.

D. bariery kompetencyjne
 Brak pomysłu na biznes, nieznajomość zasad prowadzenia firmy, brak umie-

jętności marketingowej prezentacji rozwiązań czy nieznajomość zasad ochro-
ny własności przemysłowej, braku wiedzy na temat prawnych uregulowań 
w zakresie komercjalizacji wyników badań.

E. bariery strukturalne
 Rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Polsce jest utrudniony przez 

ograniczenia tkwiące w strukturze polskiego szkolnictwa wyższego. Przede 
wszystkim należy zaznaczyć zbyt małą liczbę studentów kierunków ścisłych 
i technicznych w stosunku do ogólnej liczby studentów. Ponadto, brakuje ści-
słej współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami i władzami samo-
rządowymi. Wzmocnienie współpracy świata nauki ze światem biznesu oraz 
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zwiększenie zainteresowania młodych osób studiami na kierunkach technicz-
nych mogłoby się przyczynić do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

F. bariery informacyjne
 Są to bariery, które w porównaniu z innymi, stosunkowo łatwo przezwycię-

żyć.  Sukces w tym zakresie zależy jednak w znacznej mierze od dokładnego 
zdiagnozowania luk kompetencyjnych.

zakończenie  

Gdzieś, w czyjejś głowie, a może w którymś przedsiębiorstwie pojawił się 
już zapewne lub za chwilę się pojawi pomysł, który będzie zaczynem kolejnego 
przełomu w gospodarce i w społeczeństwie. Może to będzie polskie przedsiębior-
stwo? Aby tak się stało, polskie firmy muszą zmienić podejście do innowacji, do 
badań i do współpracy z sektorem nauki pamiętając, iż ogromną umiejętnością 
jest takie wykorzystanie nauki w życiu, aby przyniosła nam zadowolenie i dobra 
materialne, gdyż w tym obszarze mamy znaczne opóźnienie i wiele do nadro-
bienia w porównaniu chociażby do krajów Europy Zachodniej. 

W państwach zachodnich przez lata wypracowano instrumenty polity-
ki wsparcia, które są silnie zróżnicowane w zależności od kraju i kontynentu. 
Punktem wyjścia jest istnienie i realizacja spójnej polityki w zakresie przedsię-
biorczości akademickiej, obejmującej zarówno elementy legislacyjne i fiskalne, 
jak i organizacyjne oraz społeczne. Należy podkreślić zaawansowane i różnorod-
ne doświadczenia światowe w zakresie aktywizacji przedsiębiorczości technolo-
gicznej ze strony władz regionalnych i rządów (w ramach polityki innowacyj-
nej) oraz organizacji ponadnarodowych. Można już mówić o setkach programów  
i różnorodnych inicjatyw zarządzania rozwojem gospodarczym, podejmowanych 
na różnych poziomach (międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym). 
Łączy je wspólne przesłanie: sukces przedsiębiorczości technologicznej (w po-
staci tworzenia firm odpryskowych), co wymaga równoczesnego wystąpienia 
czterech strumieni zasilających: postaw i umiejętności przedsiębiorczych, tech-
nologii (know-how), kapitału oraz systemu wsparcia.

Polska z pewnością skorzysta z doświadczeń innych krajów, szczególnie 
wyżej rozwiniętych. A skoro udało się im osiągnąć sukces w tej dziedzinie to 
z pewnością i nam się uda. Mamy wiele do zrobienia i trzeba zdać sobie sprawę, 
że w długim okresie czasu potencjał intelektualny daje zwielokrotnione efekty, 
kiedy jest wsparty finansami na inwestycje, wiedzą w dziedzinie rynku i zarzą-
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dzania, kulturą przedsiębiorczości i innowacji, a to jak pokazują doświadczenia 
innych państw można osiągnąć poprzez budowę nowoczesnych i wzajemnych 
relacji nauka–gospodarka. Czas wreszcie zrozumieć, że obie sfery powinny 
działać na zasadzie naczyń połączonych, przyczyniając się do udziału Polski 
w prawdziwym skoku cywilizacyjnym. Ogromny kapitał intelektualny i nauko-
wy może przyciągać kapitał finansowy i inwestycyjny. Z kolei świadomy roli 
nauki w gospodarce, zorientowany na innowacyjność biznes może stymulować 
rozwój badań przekładający się na nasz wspólny sukces. Należy mieć nadzieję, 
że taki efekt synergii jest możliwy i że w niedalekiej przyszłości doczekamy się 
rozpoznawalnej na całym świecie polskiej marki rewolucjonizującej rynek najno-
wocześniejszych technologii czy komunikacji społecznej. 

barriers to the deVeLopment oF academic  
entrepreneurship in poLand

summary

 The aim of this article is to present barriers to the development of academic 
entrepreneurship, barriers limiting willingness to undertake economic initiatives by the 
students and research workers.

Translated by Maciej Tokarski
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sprawozdawczoŚĆ Finansowa podmiotÓw  
prowadzĄcych podatkowĄ księGę przychodÓw  

i rozchodÓw

wstęp 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości przepisy tejże ustawy stosowane są do ma-
jących siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej: spółek handlowych oraz cywilnych, osób fizycznych, spółek cywilnych osób 
fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni 
socjalnych, jeżeli ich przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finan-
sowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej 1 200 000 euro1. Oznacza 
to, iż zmiana wielkości obrotów z 800 000 na 1 200 000 euro zmniejszyła liczbę 
podmiotów gospodarczych, zobligowanych ustawą o rachunkowości do prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. Oznacza to jednocześnie, że coraz więcej podmiotów prowadzi 
ewidencję z wykorzystaniem uproszczonych form ewidencji. 

Jednostki sektora MSP mogą korzystać z uproszczonych form ewidencji, 
jednak w celu wykorzystania funduszy unijnych (i nie tylko) stają przed koniecz-
nością sporządzenia podstawowych elementów sprawozdania finansowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem prezentacji majątku – w bilansie.

zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa 
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów2. 

1  Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., DzU z 2009 r., nr 152, poz. 1223.
2  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów 

i rozchodów z 26 sierpnia 2003 r., DzU z 2003 r., nr 152, poz. 1475.



386 Grażyna Voss

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia księgi, szczegółowe warunki, 
jakim powinna odpowiadać, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zo-
bowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej 
prowadzeniem, a także terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego 
o prowadzeniu księgi. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki 
jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, są obowiązane prowadzić księgę, 
według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W celu ujednoli-
cenia zasad klasyfikacji poszczególnych pozycji w księdze ustawodawca określił 
podstawowe pojęci:
a) towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nie-

przerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyski-
wane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,

b) materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy 
świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materia-
łów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową 
(montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, 
butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, 
palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,

c) materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowy-
mi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio 
oddają wyrobowi swoje właściwości,

d) wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu 
został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, 
prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym tak-
że budowlane,

e) produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabryka-
ty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane 
roboty, usługi przed ich ukończeniem,

f) brakami są nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej 
produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy 
produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia 
lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo 
swą pierwotną wartość,

g) odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na sku-
tek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość 
użytkową.
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Ponadto ujednolicone zostały również metody wyceny i tak stosowana jest:
– cena zakupu – cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, po-

mniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie 
z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek 
akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty opusty, inne po-
dobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze 
darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego 
lub podobnego składnika;

– cena nabycia – cenę zakupu składnika majątku powiększoną o koszty uboczne 
związane z zakupem towarów i składników majątku do chwili złożenia w ma-
gazynie według ich cen zakupu, a w szczególności koszty transportu, zała-
dunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze;

– koszt wytworzenia – wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio 
z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydo-
byciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych 
i usług. 

Warto również przytoczyć takie pojęcia jak:
– przychód – przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku docho-

dowym;
– wyposażenie – rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działal-

nością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, 
do środków trwałych;

– środki trwałe – środki trwałe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku do-
chodowym;

– wartości niematerialne i prawne – wartości niematerialne i prawne w rozu-
mieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym;

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz-
nych oraz spółki partnerskie, o których mowa w § 2 ust. 1, obowiązane do prowa-
dzenia księgi, zwane dalej „podatnikami”, prowadzą: ewidencję środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia.

Ponadto podatnicy mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz 
ewidencji podatku VAT jeśli zgodnie z ustawą są zobowiązani do takiej ewidencji.

Podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadli-
wy, za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.



388 Grażyna Voss

podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są: faktury 
VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, 
dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane 
dalej „fakturami”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepi-
sach, lub inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania 
operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co 
najmniej:
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczest-

niczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodar-

czej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodar-
czej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, je-
żeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji go-
spodarczych – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powią-
zanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz 
zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie, powinien 
zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko właściciela zakładu (na-
zwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z na-
tury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27, 
jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za 
jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego 
cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę „Spis zakończono 
na pozycji...”, podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu 
(wspólników).  Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe 
objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen ryn-
kowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub na-
bycia; spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków 
własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użyt-
kowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, 
wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich 
przydatność do dalszego użytkowania.
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objaŚnienia 
Kolumna 1 przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi. 

W kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stano-
wiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania 
towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży). W kolum-
nie 3 należy wpisywać numer faktury lub innego dowodu. Kolumny 4 i 5 są 
przeznaczone do wpisywania imion i nazwisk (nazw firm) oraz adresów kon-
trahentów (dostawców lub odbiorców), z którymi zawarte zostały transakcje 
dotyczące zakupu surowców, materiałów, towarów itp. lub sprzedaży wyrobów 
gotowych (towarów), gdy transakcje te udokumentowane są fakturami i parago-
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nami. W kolumnie 6 należy wpisać rodzaje przychodów lub wydatków. Okre-
ślenie to powinno zwięźle oddawać istotę dokonanego zdarzenia gospodarczego. 
Kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów 
(towarów handlowych) i sprzedaży usług. Kolumna 8 jest przeznaczona do wpi-
sywania pozostałych przychodów, np. przychodów z odpłatnego zbycia składni-
ków majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika. Kolumna 9 
jest przeznaczona do wpisywania łącznej kwoty przychodów zewidencjonowa-
nych w kolumnach 7 i 8. Kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu 
materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. 11 jest przeznaczona 
do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów doty-
czących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze. Kolumna 
12 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracow-
nikom (w gotówce i w naturze). Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania 
pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10–12), z wyjątkiem 
kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się 
za koszty uzyskania przychodów. Kolumna 14 jest przeznaczona do wpisywania 
łącznej kwoty wydatków wykazanych w kolumnach 12 i 13.

W celu ustalenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym należy na od-
dzielnej stronie księgi: ustalić wartość osiągniętego przychodu w roku podatko-
wym (kolumna 9) i wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzy-
skania przychodów. 

sprawozdanie finansowe

Podmioty gospodarcze prowadzące podatkową księgę przychodów i roz-
chodów nie mają łatwego zadania by na bazie prowadzonej ewidencji sporzą-
dzić bilans. Podstawowymi założeniami jest wykorzystać dane z ewidencji, czyli 
wielkość składników majątkowych – aktywów trwałych ustala się na podstawie 
prowadzonej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz wyposażenia. Aktywa obrotowe to zapasy, których wartość można usta-
lić na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. Elementami niepowiązanymi 
z książką są należności wynikające głównie z faktur sprzedaży z odroczonym 
terminem płatności, a także finansowe aktywa, których wartość można ustalić 
na podstawie informacji pochodzących z wyciągów bankowych (każdy podmiot 
prowadzący działalność zobligowany jest do posiadania rachunku bankowego). 
Po stronie pasywów łatwo jest określić posiadane zobowiązania, gdyż są to kwoty 
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wynikające z niezapłaconych faktów i zaciągniętych kredytów oraz zobowiązań 
wobec urzędu z tytułu niezapłaconych podatków, wobec pracowników z tytułu 
niewypłaconych wynagrodzeń i inne. Dla zachowania równowagi bilansowej, 
brakujące elementy to zysk, który łatwo ustalić na bazie wyliczeń dla celów po-
datkowych, oraz wartość kapitału własnego, czyli tą część majątku, co do której 
podmiot ma prawo własności (metoda szacunkowa).

zakończenie

Wiele podmiotów zaliczanych do małych i średnich nie podejmuje próby 
sporządzania sprawozdania finansowego, co spowodowane jest brakiem wiary 
w sukces, jak również brakiem literatury na ten temat. Na skutek tak skonstru-
owanych zasad dotyczących aplikacji dla funduszy unijnych wiele podmiotów 
nie ubiega się o dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, iż problem sprawoz-
dawczości to tylko jeden z elementów wymagających przez małe podmioty więk-
szych nakładów pracy związanych z ewidencją.

FinanciaL reportinG For smaLL companies usinG incomes  
and outGoinG eXpenses’ books

summary

Many small enterprises leads simplified record, which facilitates accounting for 
taxes. Simplifying had these to facilitate functioning many subjects, however tax requ-
irements this is not only placed before tax-payers. Therefore financial report becomes for 
many more and more frequent element in led activity.

Translated by Grażyna Voss
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wykorzystanie podatkÓw i opłat ekoLoGicznych  
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na przykładzie danii i poLski

system podatków i opłat ekologicznych w danii

Podatki i opłaty związane z ochroną i zużywaniem środowiska naturalnego 
w Danii możemy podzielić na: energetyczne związane z używaniem pojazdów, 
obejmujące produkty szkodliwe dla środowiska, od ograniczonych zasobów i po-
zostałe.

Wśród podatków i opłat energetycznych stosowanych w Danii wymienić 
możemy podatki: węglowy, od ropy naftowej, gazu ziemnego, energii elektrycz-
nej, benzyny bezołowiowej, czy też oleju napędowego. Celem podatków energe-
tycznych jest zachęcanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do oszczęd-
nego zużywania energii. Podstawowe stawki podatku ustalane są w zależności od 
zawartości energetycznej paliwa. Przykładowo, stawka podatku od węgla, ropy 
naftowej lub energii elektrycznej wynosiła w 2009 r. ok. 51 koron duńskich za 
GJ. Natomiast dla podatków od benzyn oraz oleju napędowego stawki ustalane są 
m.in. przy uwzględnieniu istniejących potrzeb w zakresie mobilności mieszkań-
ców oraz poziomu konkurencyjności duńskich przedsiębiorstw. Podatki energe-
tyczne są płacone przez dostawców energii. W duńskich przepisach dotyczących 
podatków energetycznych znajduje się wiele ulg i zwolnień. Przykładowo w po-
datku od energii elektrycznej stosuje się obniżoną stawkę dla energii używanej 
do ogrzewania domów i mieszkań, w których roczne zużycie prądu przekracza 
4000 kWh1. 

1  Energy taxes, The Danish Ministry of Taxation, www.skm.dk.
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Podatki i opłaty związane z używaniem pojazdów przynoszą duńskiemu 
budżetowi 25–30 mld DKK rocznie, z czego ok. 18 mld DKK generowane jest 
przez podatek rejestracyjny. Jest on nakładany na wszystkie pojazdy osobo-
we i ciężarowe, motocykle, taksówki, autobusy itd., w momencie ich pierwszej 
rejestracji na terenie Danii. W przypadku nowych samochodów osobowych, 
podatek rejestracyjny obliczany jest jako 105% części wartości pojazdu podle-
gającej ocleniu do kwoty 76 400 DKK oraz 180% wartości pojazdu powyżej tej 
kwoty. Tak wysoki poziom podatku spowodował, iż wskaźnik ilości posiada-
nych samochodów osobowych na mieszkańca jest o 50% niższy niż w sąsied-
nich Niemczech i Szwecji2. Kwota podatku jest pomniejszana o 4 000 DKK 
za każdy kilometr możliwy do przejechania powyżej 16 km na jednym litrze 
paliwa, w  przypadku samochodów napędzanych benzyną, lub 18 km na litrze 
dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Natomiast osiągi słabsze od powyż-
szych wskaźników zwiększają wymiar podatku rejestracyjnego o 1000 DKK za 
każdy kilometr3. Zasada naliczania podatku dla pojazdów używanych jest taka 
sama jak dla nowych. Zmienia się tylko kwota, przy której następuje przejście 
na wyższy próg opodatkowania. Na przykład dla samochodów 1–2-letnich wy-
nosi 55 400 DKK.

Kolejnym duńskim podatkiem „samochodowym” jest tzw. „zielony” po-
datek od samochodu (Green owner tax). Jest on nakładany na wszystkie duń-
skie pojazdy i płacony przez ich właścicieli raz w roku. Jego wysokość kalku-
lowana jest wyłącznie na podstawie poziomu zużycia paliwa, co pozwala na 
wyższe opodatkowanie pojazdów szczególnie zagrażających środowisku. Do 
pozostałych podatków i opłat zw. z używaniem pojazdów w Danii możemy 
zaliczyć, np. akcyzę, podatek od wagi pojazdu, opłatę wyrównawczą czy też 
opłatę drogową.

Inna grupa podatków i opłat ekologicznych nakładana jest na produkty szko-
dliwe dla środowiska. Przykładem może być podatek od pestycydów, którego ce-
lem jest ograniczenie ich stosowania w rolnictwie oraz publicznym i prywatnym 
ogrodnictwie. Jego wysokość ustalana jest jako procent maksymalnej ceny deta-
licznej danej substancji i różni się w zależności od typu pestycydu. Przykładowo 
wynosi on 3% na środki do konserwacji drewna i 53% w przypadku środków 

2  Ege C., CO2 from cars – the situation in Denmark, Ecocouncil 2008, nr 2, s. 11.
3  OECD environmental performance reviews. Denmark, OECD, Paryż 2007, s. 43.
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owadobójczych4. Do omawianej grupy zaliczyć można również np. podatek od 
gazu CFC (freon), który rozkłada warstwę ozonową oraz podatek od gazów HFC 
(cieplarnianych), które zwiększają efekt cieplarniany. 

Wśród podatków emisyjnych na uwagę zasługuje przede wszystkim poda-
tek od emisji CO2. Podatek został zaprojektowany jako neutralny dochodowo dla 
przedsiębiorstw, co oznacza, iż jest im zwracany w formie np. subsydiów, przy-
czyniając się jednocześnie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez prze-
mysł i handel5. Wysokość podatku zależy od tego, czy energia wykorzystywana 
jest do tzw. procesów lekkich, takich jak: oświetlanie pomieszczeń, maszyny 
biurowe itd., do procesów ciężkich stosowanych przede wszystkim w przemyśle, 
czy też do ogrzewania pomieszczeń. Stawka zmienia się ponadto w zależności 
od tego, czy dane przedsiębiorstwo podpisało dobrowolne porozumienie z pań-
stwem w sprawie oszczędzania energii, co znacznie obniża wymiar podatku. 
Porozumienie takie może zostać zawarte maksymalnie na okres 3 lat i zakłada 
m.in. utworzenie w przedsiębiorstwie działu zarządzania energią oraz przyjęcie 
planów zmierzających do oszczędzania energii6.

Kolejny podatek emisyjny – tzw. podatek siarkowy jest nakładany na 
zawartość siarki w paliwach kopalnianych (produkty ropopochodne, węgiel, 
gaz ziemny), zawierających więcej niż 0,05% siarki oraz na zawartość siarki 
w drewnie, odpadach i innych paliwach spalanych w elektrowniach o mocy 
większej niż 1 megawat7.

Wśród podatków od ograniczonych zasobów wymienić możemy m.in. poda-
tek od wody, którego celem jest zachęcenie do jej oszczędzania, czy też podatek 
od surowców. W Danii istnieje ponadto wiele podatków i opłat ekologicznych, 
których nie da się jednoznacznie przyporządkować do żadnej z powyższych 
grup. Wśród nich są np.: podatek od paliwa lotniczego, od toreb plastikowych 
i papierowych, czy też tzw. podatek wodociągowy płacony przez gospodarstwa 
domowe za zużycie wody powyżej określonej granicy.

4  J.J. Schou, Experiences with taxes/levies on fertilisers and pesticides in European countries, 
National Environmental Research Institute, Kopenhaga 2003, s. 12–14.

5  S. Dyck-Madsen, Instruments for sustainable development, The Danish Ecological Council, 
Kopenhaga 2002, s. 18.

6  H. Larsen, Energy taxes – the Danish model (w:) Environmental taxes: recent developments 
in China and OECD countries, OECD, Paryż 1999, s. 274–280.

7  P. Malaska, Environment-based energy taxation in the nordic countries: comparisons by 
energy source and a review of the Finnish discussion, Finnish Ministry of Environmen, Helsinki 
1997, s. 19.
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podatki i opłaty ekologiczne w polsce

Do grupy  podatków o charakterze proekologicznym w Polsce można zali-
czyć akcyzy na wszelkiego rodzaju paliwa oraz na energię elektryczną8. W usta-
wie o podatku akcyzowym9 wymienione są wyroby, których konsumpcja wy-
wiera wpływ na środowisko naturalne. Do produktów tych zaliczamy: paliwa 
silnikowe (paliwa benzynowe, benzyny bazowe, paliwo lotnicze), oleje napędo-
we, oleje opałowe, gaz płynny i metan do napędu pojazdów samochodowych, 
energię elektryczną10. W 2009 r. stawki podatku akcyzowego na wybrane wyro-
by akcyzowe kształtowały się następująco (w zł za tys. l): za benzyny lotnicze – 
1 822; oleje napędowe – 1 048; lekkie oleje opałowe – 232; ciężkie oleje opałowe 
60; gaz płynny 695; energię elektryczną – za kWh – 0,02 zł.11 Pomimo znacznej 
wydajności fiskalnej podatku akcyzowego ok. 58 mld zł w 2009 roku w Polsce 
podobnie, jak w Danii, funkcjonuje rozwinięty system parapodatków ukryty pod 
nazwą opłat. Są to opłaty za: korzystanie ze środowiska, w tym opłaty za korzy-
stanie z zasobów środowiska, za pobór wód oraz opłaty za wprowadzanie zmian 
w środowisku, tj. za: emisję gazów i pyłów, odprowadzanie ścieków, składowanie 
odpadów, opłaty za usuwanie drzew i krzewów; za substancje zubożające war-
stwę ozonową, za działalność górniczą, produktowe i depozytowe, oraz opłaty 
za brak sieci zbierania pojazdów. Największą grupę opłat ekologicznych w ujęciu 
wartościowym stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska. 

Opłaty ekologiczne obciążają głównie podmioty korzystające ze środowiska. 
Możemy wśród nich wyróżnić opłaty za korzystanie z zasobów środowiska, czyli 
za pobór wód oraz opłaty za wprowadzanie zmian w środowisku, zwane niekie-
dy opłatami emisyjnymi. Opłaty za pobór wód stanowią opłatę za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska, a ich celem jest internalizacja kosztów korzystania 
z zasobów środowiska w działalności gospodarczej, a w efekcie ograniczenie 
korzystania ze środowiska do poziomu pożądanego społecznie. Jednostkowa 

8  P. Małecki, Podatki i opłaty ekologiczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006, 
s. 41.

9  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2009 r., nr 3, poz. 11 i nr 98, 
poz. 819).

10  W. Stodulski, Ekologiczna reforma fiskalna. Uwarunkowania i możliwości wdrożenia w Pol-
sce, Wydawnictwo Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2004, s. 15–17.

11  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2009 r., nr 3, poz. 11 i nr 98, 
poz. 819). 

12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzysta-
nie ze środowiska (DzU z 2008 r., nr 196, poz. 1217).



397Wykorzystanie podatków i opłat ekologicznych jako instrumentu polityki ekologicznej...

stawka opłaty za pobór wody powierzchniowej śródlądowej wynosiła w 2009 r. 
0,047 zł/m3, a wody podziemnej – 0,095 zł/m3. Stawki są niższe w przypadku 
wykorzystania pobranej wody do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia, lub na cele socjalno-bytowe. Stawki za pobór wód uzależnione są 
również od ich jakości oraz deficytu wody na danym terenie. 

Opłaty za emisję gazów i pyłów obejmują substancje wprowadzane do powie-
trza podczas procesów technologicznych i spalania paliw. Stawki opłat za emisję 
masowo wprowadzanych do powietrza substancji przedstawiały się w 2009 roku 
następująco (stawka zł/kg)12: dwutlenek siarki – 0,44; tlenki azotu – 0,44; tlenek 
węgla – 0,11; dwutlenek węgla – 0,30; kadm – 157,91; benzoalfapiren – 315,80. 

Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi obejmują między in-
nymi: wody zużyte na cele gospodarcze (w tym wody chłodnicze) lub bytowe, 
wody ociekowe ze składowisk odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze 
i termalne, wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych oraz wody 
odprowadzane z obiektów chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych. 
Jednostkowa stawka opłaty wynosiły w 2009 r. 3,54 zł/kg., dla zawiesiny – 0,43 zł/kg, 
zaś dla sumy chlorków i siarczanów 0,041 zł/kg13. Stawki są zróżnicowane w za-
leżności od rodzaju ścieków. W odniesieniu do ścieków bytowych i komunalnych 
są one niższe niż dla ścieków przemysłowych. Oddzielnie naliczane są opłaty za 
fenole lotne i metale ciężkie.

Stawka opłat za umieszczanie odpadów na składowisku zależy od rodzaju 
składowanego odpadu. Najwyższa wynosi 194,74 zł/t i objęte są nią urządzenia 
zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne 
składniki, czy też lampy fluorescencyjne oraz inne odpady zawierające rtęć; naj-
niższa stawka wynosi 9,26 kg/t i odnosi się do takich odpadów jak, szlamy z fi-
zykochemicznej przeróbki odpadów nie zawierające substancji niebezpiecznych 
oraz odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych nie zawierają-
cych substancji niebezpiecznych. 

Opłatę eksploatacyjną uiszcza podmiot wydobywający kopalinę ze złoża. 
Jej wysokość wyznaczana jest przez iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju ko-
paliny oraz jej ilości wydobytej w danym okresie. Stawki w 2009 r. kształtowały 
się na poziomie od 0,19 zł/t dla kredy jeziornej do 33,37 zł/t w przypadku ropy 

12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzy-
stanie ze środowiska (DzU z 2008 r., nr 196, poz. 1217).

13  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzy-
stanie ze środowiska (DzU z 2008 r., nr 196, poz. 1217).
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naftowej. Wydobycie wód termalnych oraz metanu z węgla kamiennego zostało 
zwolnione z opłat14. 

Opłaty koncesyjne pobierane są w związku z poszukiwaniem lub rozpo-
znawaniem złóż kopalin oraz bezzbiornikowym magazynowaniem substancji 
i składowaniem odpadów w górotworze. W przypadku magazynowania sub-
stancji lub składowania odpadów opłatę określa odpowiednio iloczyn stawki 
opłaty i ilości substancji oraz iloczyn stawki opłaty i ilości odpadów. Opłaty za 
brak sieci zbierania pojazdów nazywane recyklingowymi, obowiązują od 2005 r. 
Nakładane są na podmioty gospodarcze wprowadzające  pojazdy na polski ry-
nek, które nie zapewnią sieci zbiórki wyeksploatowanych pojazdów. Opłata taka 
obliczana jest jednorazowo na rok. Jednostkowa stawka opłaty wynosi 500 zł. 
Wymóg zapewnienia sieci zbiórki nie dotyczy podmiotów, które wprowadzają 
na terytorium kraju nie więcej niż tysiąc pojazdów rocznie. Nie zwalnia ich 
to jednakże z obowiązku uiszczania jednorazowej opłaty od każdego pojazdu, 
również wynoszącej 500 zł15.

W Polsce stosuje się opłaty produktowe od 2002 r.16. Obowiązkiem od-
zysku i recyklingu objęte są: opakowania wykonane z takich materiałów jak, 
tworzywa sztuczne, aluminium, stal, papier i tektura, szkło gospodarcze (poza 
ampułkami) oraz drewno, akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-żelazowe, 
baterie i ogniwa galwaniczne (oraz ich części), lamp, wyładowcze, z wyłącze-
niem świetlówek kompaktowych, oleje smarowe, opony – zarówno nowe, uży-
wane, jak i bieżnikowane. Obowiązek dotrzymywania określonych poziomów 
odzysku i recyklingu określony jest jako odsetek wielkości wprowadzonych 
na rynek opakowań i produktów pod rygorem uiszczenia opłaty produktowej. 
W tabeli 1 przedstawiono wymagane poziomy odzysku i recyklingu oraz jed-
nostkowe stawki opłat produktowych. 

14  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksplo-
atacyjnych (DzU z 2008 r., nr 215, poz. 1357).

15  P. Małecki, Podatki i opłaty…, op.cit., s. 30–31.
16  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowe i opłacie depozytowej (DzU z 2001 r., nr 63, 
poz. 639 ze zm.).
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Tabela 1. Wymagany poziom odzysku i recyklingu oraz jednostkowe stawki opłat  
produktowych dla wybranych opakowań i produktów w 2009 r.

Rodzaj opakowania lub produktu Poziom 
odzysku w %

Poziom 
recyklingu w %

Stawka 
jednostkowa

opakowania z aluminium - 43 1,37 zł/kg
opakowania z papieru i tektury - 50 0,65 zł/kg
opakowania z drewna - 15 0,33 zł/kg
akumulatory niklowo kadmowe 
(wielkogabarytowe) 60 60 27,51 kg/szt.

baterie i ogniwa galwaniczne 20 20 0,04 – 3,26 kg/szt.
opony 75 15 0,10 – 4,08 kg/szt.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych pozio-
mów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DzU z 2007 r., 
nr 109 poz. 752) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. 
w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (DzU z  2007 r., nr 247, 
poz. 1840).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych stawek opłat produktowych (DzU z  2007 r., nr 247, poz. 1840).

Opłata depozytowa nakładana jest na produkty szczególnie szkodliwe dla 
środowiska i podlega zwrotowi w momencie przekazania tego produktu (jako 
odpadu) do recyklingu. W Polsce dotyczy ona wyłącznie akumulatorów kwaso-
wo-ołowianych. Wysokość opłaty wynosi 30 zł za sztukę17.

wnioski dla polskiej polityki gospodarczej z wykorzystania podatków 
i opłat ekologicznych w danii

Synchronizację polityki proekologicznej z fiskalną poprzedziło w Danii 
konsekwentne, wieloletnie, pobudzanie świadomości proekologicznej i połącze-
nie jej z instrumentami fiskalnymi. Wraz z redukcją stawek PIT zastosowano 
wiele rozwiązań kompensacyjnych dla osób o niskich dochodach, dla których ko-
rzyści wynikające z redukcji stawek nie pokryły kosztów związanych z wprowa-
dzeniem podatków ekologicznych. Gospodarstwa domowe, które mogły ponieść 

17  P. Małecki, Podatki i opłaty…, op.cit., s. 36.
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najwyższe koszty reformy, skorzystały na niej dzięki zmniejszeniu opodatkowa-
niu pracy o 2,2% PKB, a krańcowych stawek PIT nawet o 10%18.

W dalszej kolejności, zastosowano bodźce zmierzające do ekologiczne-
go opodatkowania przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie podatku siarkowego 
oraz reformę podatku od emisji CO2. Przychody z opodatkowania emisji CO2 
i SO2 były częściowo zwracane przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym 
w formie: subwencji, w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii; 
utworzenia funduszu wspierania małych firm i gospodarstw rolnych oraz reduk-
cji stawek ubezpieczenia społecznego.

Skala stosowania zwrotów była pod koniec lat 90-tych bardzo duża. Przy-
kładowo w roku 1999 całkowite przychody z podatków od emisji CO2 i SO2 
w Danii wyniosły 2 mld 220 mln koron, z czego oddano z powrotem prawie 
97%19. Dzięki wprowadzeniu podatków i opłat ekologicznych stan środowiska 
naturalnego w Danii uległ w ciągu ostatnich 15 lat znacznej poprawie. W ciągu 
8 ostatnich lat ilość śmieci poddanych recyklingowi zwiększyła się z 21% do 50% 
ogółu odpadów. Ilość toksycznych odpadów zmniejszyła się w ciągu 2–3 lat co 
najmniej o 15%20. Obniżeniu uległa zdecydowana większość wskaźników emisji 
szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, czy też użycia niebezpiecznych dla 
środowiska substancji. Poprawa stanu środowiska nastąpiła bez wywierania ne-
gatywnego wpływu na duńską gospodarkę. Poprawie uległy również wskaźni-
ki produkcji przemysłowej o 38%, produkcji rolnej o 1%21, a bezrobocie spadło 
z 12,4 % w 1993 roku do 3,1% w 200722. Podatki i opłaty ekologiczne mają po-
nadto pozytywny efekt fiskalny, w 2007 r. osiągnęły najwyższy w UE poziom 
5,91% w relacji do PKB, przy średniej w całej UE 2,45% i 2,44% w Polsce23.

Zauważyć przy tym trzeba, że polityka proekologiczna prowadzona przez 
władze duńskie była i jest „neutralna” dla wszystkich podmiotów nią objętych. 
Korzyści z jej prowadzenia odnoszą zarówno obywatele, przez poprawę jako-
ści środowiska, w którym żyją i zmniejszenie obciążeń fiskalnych oraz przed-
siębiorstwa, premiowane instrumentami fiskalnymi. Brak tego rodzaju bodźców 

18  M. Giergiczny, J. Śleszyński, Ekologiczna reforma podatkowa w krajach Unii Europejskiej. 
W pracy zb. pod red. J. Śleszyńskiego, Ekologiczna reforma podatkowa, Wydawnictwo Ekonomia 
i Środowisko, Białystok 2004, s. 69–70.

19  H. Hansen, J. Holger, Green Tax Reform in Denmark w  pracy zb. pod red. K. Schlegelmilcha, 
Green budget reform in Europe: countries at the forefront. Wyd. Springer, Berlin 1999, s. 60.

20  http://zb.eco.pl/zb/112/ekonomia.htm z 01/06/2009.
21  OECD environmental performance reviews. Denmark, OECD, Paryż 2007, s. 120.
22  World economic outlook, International Monetary Fund, Waszyngton 2008, s. 34.
23  http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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adresowanych do polskich producentów skutkuje zmniejszeniem udziału wydat-
ków bieżących na ochronę środowiska w relacji do PKB z 0,74% w 2001 roku 
do 0,54% w 2007 r oraz nakładów inwestycyjnych z 0,34% do 0,29%, (w tym 
samym okresie)24. Zmniejszenie restrykcyjności polityki fiskalnej w zakresie 
ochrony środowiska, przejście od systemu kar do dobrowolnych porozumień za-
wieranych pomiędzy przemysłem a podmiotami prowadzącymi politykę ochro-
ny środowiska, konsekwentna „organiczna praca” skierowana do społeczeństwa, 
połączona z bodźcami fiskalnymi, efektywne gospodarowanie środkami kra-
jowymi i pozyskanymi z UE, może dać odczuwalną poprawę warunków życia 
społeczeństwa, pomimo zmniejszenia udziału wydatków na ochronę środowiska 
w relacji do PKB z 0,76% w  2000 r. do 0,44% w 2007 r.25

 

die nutzunG das steuerinstrumenten  
und ÖkoLoGischenzahLunGen zum reaLisierunG  

des ÖkoLoGische poLitik auF dem poLnischen  
und dÄnischen beispieL

zusammenfassung

In diesen Artikel wurden die Steuerinstrumenten und Ökologischenzahlungen zum 
dem Schutz des Umwelt in Polen und Dänemark gezeigt. Wurden die Etappe des Reali-
sierung dieses Politik in Polen und Dänemark besprochen. Gute Politik ist Grund zum 
effektive Nutzung der öffentliche und EU Mittel. Aber die Steuer Politik soll in Interesse 
alle Partner realisieren sein. 

Übersetzt von Bogusław Walczak

24  http://epp.eurostat.ec.europa.eu
25  http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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konFLikty w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych  
– wyniki badaŃ

wprowadzenie

Funkcjonowanie na rynku w zmiennych warunkach, pokonywanie barier 
w realizacji celów dotyczy każdego przedsiębiorstwa. Różnicą w funkcjono-
waniu firm rodzinnych i nierodzinnych są konsekwencje dla członków rodziny 
w razie niepowodzeń. W firmach rodzinnych, dających utrzymanie członkom 
rodziny w kilku pokoleniach, wykorzystuje się efekt synergii działań, starań 
i gotowości do poświęceń skutkujących większym zaangażowaniem i lojalnością 
wobec firmy. Firmy te mimo to są narażone na pojawienie się sytuacji konflikto-
wych o skomplikowanym, mieszanym, rodzinno-biznesowym podłożu.

komunikacja jako fundament zdrowej firmy rodzinnej

Warunkiem sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest umiejętna komunikacja, 
zarówno zewnętrzna (z klientami, konkurentami i instytucjami), jak i wewnętrz-
na (z pracownikami). Komunikacja obejmuje zarówno przekazywanie, jak i ro-
zumienie przekazu zgodnie z intencją uczestników komunikatu. „Komunikacja 
to proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem 
symbolicznych komunikatów”1. Komunikacja, a właściwie zaburzenia w komu-
nikacji w najmniejszych organizmach rynkowych, takich jak mikrofirmy, mają 
zwielokrotniony negatywny wpływ na ich wyniki, stosunki międzyludzkie i per-

1  J. Stoner, E. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 508.
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spektywę rozwoju. Zarówno w rodzinie, jak i w organizacji komunikacja speł-
nia cztery podstawowe funkcje2: 
• informowanie: przekazywanie danych potrzebne do ustalania oceny rozwią-

zań branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez członków rodziny 
i przedsiębiorstwa;

• wyrażanie uczuć: pozwala na uwolnienie emocji i zaspokojenie potrzeb spo-
łecznych członków rodziny i pracowników;

• motywowanie: informowanie pracowników o tym, co mają robić, oraz w jaki 
sposób mogą zwiększyć swoją efektywność;

• kontrolowanie: formalne – p przez reguły postępowania i procedury, niefor-
malne – przez bezpośredni kontakt z pracownikami.

Tam, gdzie grupa (firma) liczy więcej niż trzy osoby, zasadniczego znacze-
nia nabierają kanały przepływu informacji. Struktura komunikowania się, jaką 
przyjmują członkowie rodziny jako pracownicy przedsiębiorstwa, wyznacza sto-
pień łatwości i możliwości przekazywania informacji. W grupie istnieje zróżni-
cowanie ze względu na ilość informacji docierających do poszczególnych osób. 
Ta różnorodność dotyczy również kanałów informacyjnych. Niektórzy pracowni-
cy częściej komunikują się z innymi, pozostali są gorzej poinformowani. W ba-
daniach nad strukturami komunikacyjnymi analiza przekazywania informacji 
w grupach badanych doprowadziła do wyodrębnienia różnych rodzajów struktur 
komunikacyjnych. Ich graficzne przedstawienie stanowi rysunek 1. 

Rys. 1. Rodzaje struktur komunikacyjnych
Źródło: S. Mika, 1981, s. 476.

2  S. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 248.
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Sieć typu „gwiazda” polega na tym, że tylko jedna osoba porozumiewa się 
z innymi członkami grupy i nie dochodzi do dyskusji pomiędzy pozostałymi 
członkami sieci3. Sieci typu „rak” i „łańcuch” przypominają odgórny przekaz 
decyzji, a komunikacja odbywa się w górę i w dół hierarchii z nieznacznym po-
minięciem szczebli. W przypadku „koła” informacje przekazywane są w sposób 
hierarchiczny, ale zawsze wracają do nadawcy. W sieci „zintegrowanej” wszyscy 
członkowie grupy stale porozumiewają się ze sobą nawzajem4. 

W badanej próbie 141 mikroprzedsiębiorstw rodzinnych oceniono system 
komunikacji wewnętrznej, wyznaczając ilość kontaktów między poszczególnymi 
pracownikami i członkami rodziny. Rozkład uzyskanych typów przedstawiono 
na rysunku 2.

Rys. 2. Rozkład stosowanych struktur komunikacyjnych w badanej próbie5

Źródło: opracowanie własne.

konflikty jako przeszkoda lub motywator rozwoju firmy 

Pojęcie konfliktu wywodzi się z łacińskiego słowa conflictus, co oznacza 
„zderzenie”. Konflikt stanowi zatem zderzenie sprzecznych interesów, celów, dą-
żeń lub poglądów jednostek funkcjonujących w jednym miejscu i czasie. Biorąc 
pod uwagę taką interpretację należy zwrócić uwagę na „miejsce i czas”, w przed-
siębiorstwie rodzinnym członkowie zarówno rodziny i przedsiębiorstwa w więk-
szości spełniają obie role, dzieląc i miejsce i czas pomiędzy firmę i rodzinę, co 
może zwiększać intensywność konfliktów. Konflikty przybierają różne formy 

3  A. Czerwiński, M. Grzybowski, Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania, Wyższa 
Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 1996, s. 68–72.

4  S. Mika, Psychologia społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, s. 476.
5  Próba obejmowała 141 mikrofirm rodzinnych – badania przeprowadzono w październiku 

i listopadzie 2009.
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i natężenie, od konfliktów niegroźnych, dających się rozwiązać polubownie, do 
konfliktów antagonistycznych, których rozwiązanie następuje przez eliminację, 
zniszczenie lub podporządkowanie jednej ze stron. Klasyfikację konfliktów zi-
dentyfikowanych w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Klasyfikacja konfliktów

Kryterium Rodzaje konfliktów w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych

Przedmiot 
konfliktu

ekonomiczne – wynikają z zasad podziału pracy, płacy, ze stosunków 
własnościowych;
socjalne – dotyczą spraw bytowych, warunków pracy;
organizacyjne – dotyczą zależności służbowych i rodzinnych;
wartości i celów, jakie mogą być realizowane przez pracowników   
i członków rodziny;
cel – rozbieżność celów członków rodziny i pracowników spoza rodziny;

Podłoże 
konfliktu

racjonalne – wynikają z rzeczowych, racjonalnych podstaw;
irracjonalne – wynikają z przyczyn fikcyjnych, pozornych, z podejrzliwości, 
zawiści, ze stereotypów społecznych;

Formy 
konfliktu

jawne – pracownicy otwarcie wskazują na przyczynę;
ukryte – uwidaczniają się pośrednio, a ich przyczyny są ukryte;

Źródło: opracowanie na podstawie E. Więcek-Janka, s. 102.

Reprezentanci szkoły stosunków międzyludzkich wierzyli, że konflikt jest 
w każdej grupie zjawiskiem naturalnym i nieuniknionym6. Nie musi być czymś 
złym, a nawet może się stać pozytywną siłą, zwiększającą efektywność grupy. 
W sferze praktycznej zalecali akceptację konfliktu i szukali uzasadnień jego wy-
stępowania. Według przyjętego obecnie interakcyjnego punktu widzenia konflikt 
jest nie tylko siłą pozytywną, ale w pewnym stopniu jest absolutnie konieczny do 
skutecznej działalności pracowników7. Uzasadnia się to w ten sposób, że grupa 
(rodzina) harmonijna, pokojowa i współpracująca bywa statyczna i apatyczna 
i może nie reagować na konieczność wprowadzania zmian. Biorąc pod uwagę 
wnioski wynikające z interakcyjnego sposobu myślenia, zachęca się do podtrzy-
mywania ciągłego niewielkiego poziomu konfliktu po to, by utrzymać w grupie 
żywotność, samokrytycyzm i kreatywność. 

Przedsiębiorstwa rodzinne, zwłaszcza te najmniejsze mają codzienny 
kontakt z sytuacjami konfliktogennymi nie tylko w sferze biznesu, ale także 

6  S. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 293.
7  E. Więcek-Janka, Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
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w rodzinie. Głównymi przyczynami konfliktów są najczęściej relacje ze strefy 
współdziałania firmy i rodziny. Autorki opracowania postawiły tezę iż prawidło-
wa komunikacja w rodzinie wpływa na umiejętność rozwiązywania konfliktów 
w sposób racjonalny.

metodyka badań

Realizowane badanie jest kontynuacją zainteresowań autorek nad adaptacją 
narzędzi badawczych, prezentowanych w Family Business Rewiew do warunków 
polskich. Celem prac badawczych było zastosowanie testu Q. Fleminga – Family 
business checklist (kafeteria biznesu rodzinnego) na próbie mikroprzedsiębiorstw 
rodzinnych w Wielkopolsce.

W celu zweryfikowania postawionych w badaniu hipotez, wykorzystano 
zaadoptowaną kafeterię Q. Fleminga. Narzędzie zawierało listę 30 stwierdzeń, 
które respondenci oceniali zgodnie ze skalą od 1 do 9, gdzie ocena 1 oznaczała 
brak występowania danej cechy zaś ocena 9 (bardzo wysoka) występowanie ce-
chy. Dokonano (zgodnie z oryginalną instrukcją) obliczenia średniej arytmetycz-
nej z uzyskanych wyników i przyporządkowano mikrofirmy do jednej z trzech 
grup: firm z poważnymi problemami, firm o średniej kondycji oraz firm o bar-
dzo dobrej kondycji. 

Wyniki badań pozwoliły przeanalizować wpływ konfliktów na ogólną kon-
dycję firm biorąc pod uwagę dwa elementy: komunikację między rodziną i kon-
flikty w przedsiębiorstwie. Próba badana wyniosła 141 mikroprzedsiębiorstw 
rodzinnych zbadanych na terenie Wielkopolski. Kwestionariusz, wśród 30 pytań, 
zawierał sześć pytań dotyczących sytuacji konfliktowych na styku relacji przed-
siębiorstwa i rodziny. Dotyczyły one: poziomu komunikacji pomiędzy różnymi 
pokoleniami, poziomu zgody między członkami rodziny konstruktywności roz-
wiązywania konfliktów wewnątrz własnej firmy, poszukiwaniu zadowalających 
rozwiązań konfliktów.

W opracowaniu postawiono następujące hipotezy: 
1) konstruktywne rozwiązywanie problemów zależy od dobrej komunikacji mię-

dzypokoleniowej w rodzinie;
2) rozwiązywanie kryzysów biznesowych tak, aby zachować jedność rodziny za-

leży od poziomu zgody między członkami rodziny; 
3) uzyskany średni wynik w badaniu rośnie wraz z oceną poziomu komunikacji 

w pokoleniach;
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4) uzyskany średni wynik rośnie wraz z poziomem zgody między członkami rodziny;
5) uzyskany średni wynik w teście rośnie wraz w wynikami rozwiązywania kry-

zysów biznesowych uwzględniających dobro rodziny.
Rozkład odpowiedzi dla każdego z tych pytań pokazano poniżej.

Rys. 3.  Rozkłady odpowiedzi dla poszczególnych pytań dotyczących konfliktów na sty-
ku rodzina-firma 

Źródło: opracowanie własne.
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Wszystkie rozkłady charakteryzują się lewoskośnością, a wyniki kumulują 
się w obszarze odpowiedzi od 7 do 9. Ponad 50% ankietowanych firm określa 
poziom komunikacji pomiędzy różnymi pokoleniami w rodzinie i w firmie jako 
bardzo dobry (oceny od 7 do 9). Firmy rodzinne wysoko oceniają (ponad 50% 
badanych) poziom zgodny między członkami rodziny zaangażowanymi w fir-
mę. W sytuacjach kryzysowych i problematycznych członkowie rodziny starają 
się nie obwiniać siebie nawzajem. Ponad 70% ankietowanych firm deklaruje, że 
członkowie rodziny działają jako zespół i wspólnie rozwiązują bieżące proble-
my. Powyższe rozkłady potwierdza rozkład średniego wyniku uzyskanego przez 
respondentów. Na rysunku poniżej widać, że aż 78% przedsiębiorstw uzyskało 
średnią określoną jako wynik wysoki (średnia z przedziału 7–9), 21% należy do 
klasy średniej (przedział 6-4) i tylko 1% firm uzyskało średnią z przedziału od 
3–1, co zilustrowano na rysunku 4.

Rys. 4. Rozkład średnich uzyskanych w badaniu
Źródło: opracowanie własne.

W celu zbadania istotności zależności zapisanych w tezach badawczych 
przeprowadzono test chi-kwadrat dla tabel dwudzielczych przy poziomie istot-
ności α = 0,05. Wyznaczono również wskaźnik C Pearsona w celu analizy siły 
związku (dla poniższej analizy maksymalna wartość współczynnika C Pearsona 
wynosi 0,98). 

Wyniki analizy istotności zależności poziomu komunikacji pomiędzy róż-
nymi pokoleniami (pytanie 3) a  konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów 
wewnątrz własnej firmy (pytanie 6) zaprezentowano w tabeli 2. Mała wartość 
prawdopodobieństwa statystyki testu wskazuje na istotność związku i dużą jego 
siłę (wartość współczynnika C Pearsona równa 0,93).
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Kolejna analiza dotyczyła związku pomiędzy poziomem zgody między 
członkami rodziny a sposobem rozwiązywania kryzysów biznesowych w taki 
sposób, aby podtrzymały jedność i wartości w rodzinie (tabela 3). Mała wartość 
prawdopodobieństwa statystyki testu wskazuje na istotność związku i dużą jego 
siłę (wartość współczynnika C Pearsona równa 0,95).

Tabela 2. Wyniki testów chi-kwadrat

statystyka
Statystyka: Pytanie 3(9) x Pytanie 6(9) 

Chi-kwadr. p
Chi-kwadrat 92,24 p = 0,01198
C Pearsona 0,93

Tabela 3. Wyniki testów chi-kwadrat

statystyka
Statystyka: Pytanie 5(8) x Pytanie 19(8) 

Chi-kwadr. p
Chi-kwadrat 89,45 p = 0,00037
C Pearsona 0,95

Wyniki analizy wpływu poziomu komunikacji w pokoleniach wpływa na 
uzyskany średni wynik w badaniu, co pokazano w tabeli 4. Mała wartość praw-
dopodobieństwa statystyki testu wskazuje na istotność związku i dużą jego siłę 
(wartość współczynnika C Pearsona równa 0,89).

Tabela 4. Wyniki testów chi-kwadrat

statystyka
Statystyka: Pytanie 3(9) x Wynik(3)

Chi-kwadr. p
Chi-kwadrat 38,02 p = 0,00151
C Pearsona 0,89

 Tabela 5. Wyniki testów chi-kwadrat

statystyka
Statystyka: Pytanie 5(8) x Wynik(3) 

Chi-kwadr. p
Chi-kwadrat 83,82 p = 0,00000
C Pearsona 0,95
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Podobne wyniki analizy wskazują badania istotności związku pomiędzy 
poziomem zgody między członkami rodziny a średnim wynikiem (tabela 5) oraz 
pomiędzy sposobem rozwiązywania kryzysów biznesowych uwzględniających 
dobro rodziny na średni wynik (tabela 6).

Tabela 6. Wyniki testów chi-kwadrat

statystyka
Statystyka: Pytanie 19(8) x Wynik(3) 

Chi-kwadr. p
Chi-kwadrat 58,57316 p = 0,00000
C Pearsona 0,93

podsumowanie

Autorki postawiły sobie dwa główne cele: zbadanie problematyki konfliktu 
w relacjach rodzina i przedsiębiorstwo w mikrofirmach rodzinnych oraz ocenę 
przydatności zaadaptowanego (przez autorki) narzędzia Q. Flaminga – Family 
business checklist do badania biznesu rodzinnego w warunkach polskich. Dla 
realizacji celu pierwszego postawiono hipotezy i zweryfikowano je uzyskując 
satysfakcjonujące wyniki. Okazało się, że po pierwsze, przejrzysta komunikacja 
w rodzinach przyczynia się do rozwiązywania konfliktów w sposób racjonalny 
oraz zgodny z wartościami rodziny i poszczególnych jej członków, po drugie, 
badana komunikacja i sposoby rozwiązywania konfliktów (poprzez mediacje, 
negocjacje) wpływa na pozytywną kondycję przedsiębiorstwa. 

Drugi cel także został osiągnięty, badaczki uzyskały zadowalający poziom we-
wnętrznej spójności zaadaptowanego narzędzia badawczego w zakresie badającym 
konflikty. Na rysunku 5 przedstawiono wyniki graficzne rozkładu 3 z 30 pytań za-
wartych w narzędziu badawczym oraz średnią uzyskaną w badaniu (klasyfikującą 
przedsiębiorstwo do jednej z trzech kategorii). Wyznaczone rozkłady normalne dla 
wybranych pytań i średniej mają skorelowany zakres przebiegu, co pozwala autor-
kom na prowadzenie w przyszłości badań nad innymi grupami pytań, w celu szcze-
gółowej analizy obszarów działalności mikroprzedsiębiorstw rodzinnych.
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Rys. 5.  Rozkłady dla pytań i średniej wyników uzyskanych w badaniu zaadaptowanym 
do warunków polskich testu Q. Fleminga

Źródło: opracowanie własne.

FamiLy micro-enterprises conFLicts e 
– the resuLts oF researches

summary

The article presents the possibility of using the Q Fleming test - Family business 
checklist for tests based on Polish family micro-enterprises. The authors adapted this test 
and evaluated its suitability for the study of conflicts and their impact on the overall con-
dition of family micro-enterprises. In paper there is also described testing tool to verify 
the hypotheses raised in a sample of 141 family micro-enterprises, presented analysis of 
collected material and final conclusions.
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 wstęp

Sukcesja w rodzinnym przedsiębiorstwie, obok optymalizacji struktury 
źródeł finansowania, profesjonalizacji zarządzania oraz umiejętności łagodzenia 
negatywnego wpływu konfliktów na funkcjonowanie firmy, uznawana jest za 
ważny czynnik jego dalszego rozwoju. Planowanie sukcesji jest złożonym pro-
cesem opracowywania i realizacji strategicznego planu przekazania własności 
i władzy przez aktualnego właściciela (lub właścicieli) firmy rodzinnej wybrane-
mu następcy, który będzie w stanie zapewnić kontynuację i rozwój rodzinnego 
przedsięwzięcia zgodnie z ustaloną strategią. Chociaż własność i władza są to 
dwie oddzielne kwestie, należy je rozważać jednocześnie. Z transferem własności 
i władzy wiążą się nierozerwalnie takie zagadnienia, jak: rozwiązanie kwestii 
podatkowych (podatek od darowizn, spadku lub przyrostu kapitału), zabezpie-
czenie finansowo-emerytalne wycofującego się właściciela czy określenie jego 
roli w nowych okolicznościach. Ponieważ proces selekcji i szkolenia właściwego 
następcy oraz techniczne, organizacyjne i prawne rozwiązania kwestii podatko-
wych, zabezpieczeń emerytalnych i własnościowych wymagają czasu, planowa-
nie sukcesji należy rozpocząć z dużym wyprzedzeniem.

przekazanie własności i władzy 

Problem sukcesji – zarówno w aspekcie przekazania własności, jak i po-
wierzenia kierownictwa – stanowi punkt krytyczny w każdej, nawet najlepiej 
funkcjonującej firmie rodzinnej. Sposób przekazania firmy następnemu poko-
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leniu jest decyzją o charakterze strategicznym, rozstrzygającą o jej przyszłości 
i ciągłości. Stanowić może zatem czynnik rozkwitu firmy, jak też przyczynić się 
do upadku przedsiębiorstwa.

W swojej pracy nad przygotowaniem przyszłej kadry kierowniczej S. Gold-
stein z Hubler-Swartz Institute w Minneapolis wyróżniła cztery fazy występu-
jące w procesie sukcesji władzy:1 inicjację – okres czasu, w którym dzieci lub 
nowi pracownicy zapoznają się z firmą rodzinną; selekcję – proces dokonywania 
oceny i selekcji przyszłych liderów młodego pokolenia w oparciu o prezento-
wane kompetencje, sumienność, zaangażowanie; edukację – proces rozwijania 
umiejętności niezbędnych następcom; sukcesję właściwą – proces przekazywa-
nia władzy (praw i obowiązków). Wymienione fazy sukcesji władzy powinny być 
zintegrowane z sukcesją własności. W zakresie transferu własności właściciele 
podejmują decyzje co do: ilości nowych sukcesorów i struktury ich udziałów; 
sposobu przeprowadzenia transferu własności (darowizna, spadek, wykup 
przez grupę wewnętrzną, dystrybucja udziałów wśród pracowników, sprzedaż 
osobom trzecim).

W rozwiniętych gospodarkach rynkowych wprowadzono różnorodne kom-
pleksowe rozwiązania organizacyjno-prawne, ułatwiające realizację (w tym sfi-
nansowanie) transferu własności, a jednocześnie wpływające pozytywnie na 
przekazanie władzy2. 

A. darowizna
Przekazanie firmy rodzinnej w postaci udziałów (akcji) lub aktywów ma-

terialnych w formie darowizny (jak i spadku) wiąże się z koniecznością zapła-
ty wysokich podatków. Stawki podatku od darowizn i spadków mają charakter 
progresywny i zależą od stopnia pokrewieństwa i wielkości przekazywanego 
majątku. W USA 55% stawka obowiązuje najbliższą rodzinę i ma zastosowanie 
do kwot przekraczających 1,5 mln dolarów, a więc stanowiących równowartość 
małych, średnich i dużych firm rodzinnych.

Wysokość wymienionych podatków w USA i wielu krajach UE zniechęca 
właścicieli firm rodzinnych do przekazywania swoich przedsiębiorstw sukce-
sorom jeszcze za życia w drodze darowizny. Jednakże w niektórych systemach 

1  M. Cohn, Passing The Torch: Succession, Retirement, &Estate Planning in Family-Owned 
Businesses, McGraw-Hill, Inc., New York 1992, s. 26–27. 

2  Więcej na ten temat w: J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo ro-
dzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004, s. 59–75.



415Finansowe aspekty sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych...

podatkowych istnieją pewne legalne możliwości redukcji lub całkowitego unik-
nięcia płacenia uciążliwych podatków. Do tych rozwiązań należą:
1. trusty – umowy powiernicze, na podstawie których postronne osoby lub or-

ganizacje (banki, towarzystwa powiernicze) przejmują prawo do dysponowa-
nia powierzonym im majątkiem na warunkach określonych przez fundatora 
trustu i na rzecz osoby wskazanej przez niego.

2. polisa ubezpieczeniowa na życie – dochody z prawidłowo skonstruowanej 
polisy przeznaczane są na pokrycie podatku od spadku.

3. rozwiązania organizacyjne – podział firmy macierzystej na mniejsze jed-
nostki (split-off ) lub wyodrębnienie z niej (spin-off ) jednostek charakteryzu-
jących się dynamicznym wzrostem celem transferu ich w pierwszej kolejno-
ści, przy wykorzystaniu istniejących ulg podatkowych, bonifikat związanych 
z wyceną wartości firmy oraz z zamiarem ochrony przyszłego przyrostu war-
tości aktywów przed podatkiem od spadku.

4. bonifikaty – stosowane przy wycenie wartości niektórych firm, zwłaszcza tych 
nienotowanych na giełdach kapitałowych. Pomniejszają one wartość firmy lub 
udziałów, która stanowi podstawę opodatkowania z tytułu mniejszościowego 
charakteru udziałów lub niskiego stopnia zbywalności tych udziałów lub firmy. 
Łączna stawka wspomnianych bonifikat może przekroczyć nawet 40%.

5. komandytowa spółka rodzinna (FLp – Family Limited partnership). 
Ostatnio komandytowa spółka rodzinna zyskuje rosnącą popularność jako 
efektywne narzędzie planowania sukcesji i unikania wszelkich zagrożeń 
związanych z tym procesem. Wielu właścicieli firm rodzinnych i ich dorad-
ców podatkowych zainteresowało się pomysłem, który pozwala na wprowa-
dzenie wszystkich aktywów rodziny, w tym firmy rodzinnej, nieruchomości, 
innych papierów wartościowych do spółki komandytowej. Umożliwia to prze-
prowadzenie efektywnej sukcesji z punktu widzenia rodziny, firmy, sukcesora  
i odchodzącego właściciela.

komandytowa spółka rodzinna złożona jest z partnera (lub partnerów) 
generalnego oraz komandytariuszy. Partner generalny, dotychczasowy właściciel 
firmy rodzinnej i dysponent pozostałego majątku, posiada pełną kontrolę nad 
firmą, ale ponosi także całą odpowiedzialność za jej funkcjonowanie, podczas 
gdy komandytariusze nie mają prawa głosu i odpowiadają jedynie do wysokości 
posiadanych udziałów. Udziały w spółce podzielone są na dwie kategorie: sto-
sunkowo niewielki procent kapitału, najczęściej 1%, reprezentuje 100% udziału 
z prawem głosu oraz pozostały kapitał – 99% reprezentują udziały bez prawa 
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głosu. Na początku funkcjonowania spółki partner generalny dysponuje wszyst-
kimi udziałami. W miarę upływu czasu może on rozdać (np. w formie darowizn 
wolnych od podatku) wszystkie udziały bez prawa głosu członkom rodziny, tym 
aktywnie zaangażowanym w biznes rodzinny, jak i tym utrzymującym się z in-
nych źródeł, zachowując sobie 1% uprzywilejowanego udziału i pełną kontrolę 
nad spółką, majątkiem i rodziną. Porozumienie udziałowców przewiduje, że bez 
zgody partnera generalnego żaden komandytariusz nie może nikomu przekazać 
ani sprzedać swoich udziałów. Najczęściej rolę partnera generalnego pełni spe-
cjalnie utworzona na te potrzeby jednostka (np. spółka z o.o.), na czele której stoi 
aktualny właściciel. W korporacji mają swoje udziały komandytariusze ze spół-
ki rodzinnej i tam też pracują. Pełnienie roli partnera generalnego przez osobę 
prawną pozwala na realizację dwóch zamierzeń: zapewnienia ciągłości istnienia 
takiego układu bez względu na długość życia osoby pełniącej rzeczywistą rolę 
partnera generalnego dzięki posiadaniu większości (51%) udziałów w korporacji 
oraz ograniczenia jego odpowiedzialności materialnej.

Komandytowa spółka rodzinna oferuje następujące korzyści: konsoliduje 
majątek rodziny, ułatwia sukcesję własności, zapewnia kontynuację rodzinnego 
charakteru firmy, umożliwia właścicielowi kontrolę nad firmą i pozostałym ma-
jątkiem rodzinnym, nawet po przekazaniu praw własności do nich sukcesorom, 
chroni rodzinny majątek przed wierzycielami i ewentualnym podziałem wy-
wołanym rozwodem, umożliwia racjonalny podział dochodu bieżącego między 
członkami rodziny w celu uniknięcia podatku dochodowego związanego z wyż-
szymi progami. Dla lepszej ochrony kapitału przed wierzycielami i ex-członkami 
rodziny udziały są w posiadaniu trustów.

Właściciele firm rodzinnych w Europie Zachodniej korzystają z niektó-
rych rozwiązań amerykańskich w procesie planowania sukcesji. Zwłaszcza 
jest to widoczne w przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie forma trustu jest bar-
dzo popularna i powszechnie stosowana. W Wielkiej Brytanii sukcesorzy 
firm rodzinnych są całkowicie zwolnieni od płacenia podatku od darowizn lub 
spadków, a w Hiszpanii podatek ten jest rzędu tylko 5%, co w porównaniu  
z innymi krajami, gdzie wynosi on aż 50–80% przekazywanej wartości, jest nie-
wątpliwą oznaką polityki wspierania rodzinnej przedsiębiorczości.

B. przejęcie firmy rodzinnej w drodze spadku
Ta forma transferu własności, która ma miejsce dopiero po śmierci właści-

ciela, jest niekorzystna z punktu widzenia interesów sukcesora, jak i samego 
przedsiębiorstwa rodzinnego i jest stosowana w ostateczności. W pewnych oko-
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licznościach rozwiązanie to może satysfakcjonować tylko samego właściciela, 
ponieważ pozwala mu odłożyć na „czas nieokreślony” drażliwe kwestie związane 
z odchodzeniem na emeryturę, ze śmiertelnością i dylematami w sprawie kryte-
riów podziału masy majątkowej wśród najbliższych. Wielu właścicielom wyda-
je się, że sprawy majątkowe wystarczy uregulować w drodze testamentu. Takie 
rozporządzenie po śmierci właściciela wymaga w USA i większości krajów eu-
ropejskich przeprowadzenia sprawy spadkowej, potwierdzającej jego wiarygod-
ność, ale ciągnącej się długi okres czasu, nie sprzyjającej prywatności rodziny 
i łączącej się z wysokimi opłatami sądowymi. Ponadto przejęcie firmy dopiero 
w drodze spadku nie tylko nie zwalnia sukcesora (lub sukcesorów) z obowiązku 
uiszczenia wcześniej wspomnianego podatku, ale naraża go na konflikty z aktu-
alnym właścicielem na tle naturalnych różnic pokoleniowych.

Płynność aktywów wchodzących w skład firmy rodzinnej pozostawionej 
w spadku sukcesorom jest na tyle mała (co zresztą stanowi cechę charaktery-
styczną finansów firm rodzinnych), a podatki tak wysokie, że często koniecznym 
okazuje się zaciągnięcie kredytu w banku, mobilizacja majątku osobistego byłego 
właściciela (który najczęściej przeznaczany jest dla członków rodziny nie pracu-
jących w firmie) lub w najgorszym razie sprzedaż części aktywów samej firmy 
(co z kolei nie pozostaje bez wpływu na jej funkcjonowanie, rozwój, rentowność 
i wartość). Podobnie jak w przypadku darowizn można zredukować bądź unik-
nąć płacenia podatków spadkowych pod warunkiem zaplanowania sukcesji ze 
stosownym wyprzedzeniem. 

C. wykup firmy przez grupę wewnętrzną: członków rodziny, zarząd  
 lub zespół pracowniczy 

Ta opcja transferu jest najtrudniejsza i wymagająca najwięcej wysiłku, 
ostrożności i zrozumienia, ale jednocześnie najlepsza, satysfakcjonująca wszyst-
kie strony i pozwalająca uniknąć tych zagrożeń, które wiążą się z poprzednimi 
opcjami. Wykup firmy przez grupy wewnętrzne: członków rodziny, członków 
zarządu nienależących do rodziny lub pracowników, drogą wykorzystania „me-
chanizmu dźwigni”, polega na tym, że własność i kontrola nad firmą przechodzą 
na nowych właścicieli na podstawie jednej tylko transakcji, której towarzyszy 
szereg innych umów związanych z przekazaniem należności byłemu właścicie-
lowi (równowartości nabywanego przedsiębiorstwa), źródłem których będą ak-
tywa lub przyszłe dochody osiągane w nabywanym przedsiębiorstwie. A zatem 
wykup firmy na zasadach dźwigni łączy się z zaciągnięciem długoterminowego 



418 Alicja Winnicka-Popczyk

zobowiązania finansowego u właściciela z zamiarem nabycia jej na warunkach 
spłat ratalnych. Z transakcją główną związane są umowy towarzyszące, które 
zapewniają sprzedawcy otrzymanie świadczeń, stanowiących nieformalną (ukry-
tą) drugą część należności za firmę, podlegającą korzystniejszej procedurze po-
datkowej. Wymienione umowy towarzyszące mają także na celu zabezpieczenie 
regularnych dochodów byłym właścicielom, którzy zdecydowali się wycofać. 

D. dystrybucja udziałów firmy rodzinnej wśród pracowników
Istnieje kilka przyczyn podjęcia decyzji przez właściciela firmy rodzinnej  

o uruchomieniu programu rozdzielenia udziałów między pracowników nienale-
żących do rodziny. Wśród najważniejszych są: stworzenie systemu motywacji 
pracowników do efektywnej i wydajnej pracy w drodze dopuszczenia ich do 
finansowego i psychologicznego udziału w sukcesie firmy, zatrzymanie najbar-
dziej wartościowych i potrzebnych firmie pracowników, powierzenie wybranym 
pracownikom funkcji tymczasowego zarządzania firmą do czasu osiągnięcia 
dojrzałości zawodowej przez sukcesorów rodzinnych, wykorzystanie dystrybucji 
udziałów firmy jako wynagrodzenia, a przez to lepsze wykorzystanie kapitału 
(gotówki) podczas pierwszego etapu rozwoju firmy, zebranie niezbędnego kapi-
tału w drodze emisji nowych udziałów lub akcji w celu realizacji poważniejszych 
zamierzeń strategicznych, np. typu przejęcie innej firmy, realizacja strategii wy-
cofania kapitału przez właściciela lub właścicieli, zwłaszcza w firmach nieno-
towanych na giełdach, celem przejścia na emeryturę lub poczynienia inwestycji 
w innych dziedzinach.

Programy dystrybucji udziałów mogą obejmować udziały lub akcje już ist-
niejące oraz wyemitowane w tym celu nowe walory. W przypadku dystrybucji 
nieodpłatnej źródłem finansowania programów są zasoby kapitałowe samej firmy 
lub zaciągnięty kredyt. Istnieją także programy, które umożliwiają tylko odpłatne 
nabycie walorów firmy przez jej pracowników na ściśle określonych warunkach. 
Ma to miejsce w przypadku firm znanych, dynamicznych, o dużym potencjale 
wzrostu i wysokiej rentowności.

W zależności od wytyczonych celów pracownicze programy dystrybucji 
udziałów lub akcji firm mogą przybierać następujące formy: terminowych opcji 
kapitałowych (ISO, NSO), premii kapitałowych (bezwarunkowych, warunko-
wych), pracowniczych towarzystw powierniczych (ESOP lub ESOTs), gwaranto-
wanych programów uczestnictwa w zyskach – APSS (approved profits sharing 
schemes), odpłatnych programów nabywania udziałów. 
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E. sprzedaż firmy rodzinnej osobom trzecim
Ta forma transferu jest najprostsza, satysfakcjonująca właściciela, człowieka 

często w podeszłym wieku, pod warunkiem, że jest taki nabywca, który widzi in-
teres w zakupie firmy. Bez względu na osobę nabywcy właściciel, sprzedając swoje 
udziały w firmie, musi liczyć się z koniecznością opłaty podatku od przyrostu kapi-
tału. W zależności od kraju waha się on w granicach 0% – 60% (średnio 20%). 

I. podstawy prawne sukcesji firm rodzinnych w polsce
Uregulowania Kodeksu Cywilnego rozstrzygają, że w pierwszej kolejności 

powołany jest z mocy ustawy do spadku małżonek spadkodawcy oraz jego 
dzieci. dziedziczą oni w częściach równych, jednakże część przypadająca 
małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (art. 931 
par. 1 Kodeksu Cywilnego, Księga IV, tytuł II), przy czym przedmiotem spadku 
jest połowa wspólnej własności małżonków (tzn. ta należąca do zmarłego mał-
żonka, druga połowa nadal pozostaje wyłączną własnością żyjącego małżonka). 
uprzywilejowanie jednego z dzieci, np. wyznaczonego następcy w firmie, 
wymaga zatem odpowiednich zapisów w testamencie.     

Od 1 stycznia 2007 r. uregulowania prawne w zakresie obowiązujących 
w Polsce podatków od spadków i darowizn nie stanowią istotnej bariery sukcesji. 
Zmiana w ustawie o podatku od spadków i darowizn jest wyrazem liberalizacji 
przepisów podatkowych i zmianą zdecydowanie korzystną dla podatników3. Jak 
zauważa E. Matyszewska, podatnik, który odziedziczy firmę po członku najbliż-
szej rodzinny, nie zapłaci podatku od spadków i darowizn po spełnieniu określo-
nych warunków. To, jakie to są warunki, zależy od daty śmierci spadkodawcy. 
Możemy mieć tu do czynienia z dwoma przypadkami:
• gdy śmierć nastąpiła do końca 2006 roku, aby od otrzymanej w spadku fir-

my nie zapłacić podatku, trzeba ją prowadzić przez pięć lat w niepogorszo-
nym stanie. Ze zwolnienia skorzystać może tylko żona i zstępni spadkodawcy 
(dzieci, wnuki itd.), 

• gdy firma została odziedziczona po 1 stycznia 2007 r., spadkobiercy nie zapła-
cą podatku, jeśli zgłoszą odziedziczenie firmy w urzędzie skarbowym. Obec-
nie nie ma już wymogu kontynuacji działalności w zakładzie przez pięć kolej-
nych lat przez spadkobierców lub obdarowanych, by uniknąć podatku od firmy 
otrzymanej w spadku. Aby skorzystać ze zwolnienia, konieczne jest jedynie 

3  Ustawa z 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (z późn. zmianami). Stan prawny 
na dzień 1.01.2009 r., DzU z 2008 r. nr 203, poz. 1267.
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zgłoszenie do urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia uprawomocnie-
nia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku4.

„Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby doszło do podziału przedsiębior-
stwa i spadkobiercy prowadzili dwie odrębne działalności na własny rachunek. 
Z drugiej strony może się okazać, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie pro-
wadzenie działalności w formie spółki cywilnej, skoro są to członkowie rodzi-
ny. Wszystko zależy od woli spadkobierców, jak zadecydują o rozdysponowaniu 
składników odziedziczonego majątku”5. K. Górczak podnosi natomiast kwestię, 
że „po odziedziczeniu rodzinnego biznesu spadkobierca ma dwa wyjścia. Może 
taką odziedziczoną firmę zlikwidować albo zdecydować się na jej prowadzenie. 
W sytuacji gdy działalność ma być kontynuowana przez następcę prawnego, ma 
on obowiązek zarejestrowania się jako odrębny podmiot gospodarczy, ponieważ 
przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi-
kacji podatników i płatników (DzU nr 142, poz. 702, z późn. zm.) nie przewidują 
możliwości kontynuowania działalności za zmarłego podatnika, który prowadził 
działalność jednoosobowo. W konsekwencji, aby następca prawny mógł kontynu-
ować działalność po śmierci podatnika, musi przede wszystkim dopełnić formal-
ności w zakresie rejestracji. Będzie w takim przypadku odrębnym podmiotem 
prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachu-
nek. Wymagane zatem będzie zarówno zgłoszenie dla potrzeb VAT, jak i wybór 
formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Chyba że spadkodawca prowa-
dzi już inną działalność na własne imię i nazwisko. Wówczas będziemy mieli do 
czynienia jedynie z rozszerzeniem prowadzonej już działalności gospodarczej”6.

W porównaniu z praktyką wielu gospodarek zachodnich Polska należy do 
krajów o korzystnych uregulowaniach prawnych związanych z sukcesją firm ro-
dzinnych, zarówno w kwestii dziedziczenia ustawowego, jak również obowiązu-
jących podatków od spadków i darowizn (całkowite zwolnienie z tego podatku). 
Brak jest natomiast kompleksowych rozwiązań organizacyjnych, które ułatwia-
łyby sukcesję od strony przekazania własności (zarządzanie darowizną, podział 
masy spadkowej, korzystna sprzedaż) oraz wybrania, wykształcenia i wdrożenia 
odpowiednich następców.     

4  E. Matyszewska, Dla rodziny firma bez podatku, www.gazetaprawna.pl, artykuł z dnia 
12.09.2008. 

5 E. Matyszewska, Odziedziczoną firmę można podzielić i nie płacić podatku, www.gazeta-
prawna.pl, artykuł z 25.11.2009 r.

6  K. Górczak, Spadkobierca musi zarejestrować odziedziczoną firmę jako nowy, odrębny pod-
miot gospodarczy, www.gazetaprawna.pl, artykuł z dnia 6.02.2009 r.
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FinanciaL aspects oF succession in FamiLy business  
(the deVeLoped market economy and poLish practices)

summary

The paper explains the notion of succession in family business and its significan-
ce for the further business development. It presents organizational, legal and financial 
solutions and practices applied in the developed market economy. Finally it refers to the 
Polish reality in this field.                  

         Translated by Alicja Winnicka-Popczyk
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rozwÓj małych i Średnich przedsiębiorstw w poLskiej 
Gospodarce – zmiany, tendencje, proGnoza 

wstęp

Przedmiotem artykułu jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
Celem opracowania jest określenie zmian, tendencji i prognozy w zakresie roz-
woju małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie analizy dostępnych da-
nych statystycznych określających rozwój MŚP.

określenie stopnia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej 
gospodarce

Stopień rozwoju MŚP w polskiej gospodarce można określić badając nastę-
pujące wskaźniki:
– liczba aktywnie działających MŚP,
– udział MŚP w tworzeniu PKB,
– udział MŚP w wielkości zatrudnienia,
– udział MŚP w eksporcie,
– zakres inwestycji prowadzonych przez MŚP.

Kształtowanie się tych wskaźników w poszczególnych latach pokazuje 
zmiany i tendencje rozwojowe zachodzące wśród MŚP. Analiza tych wskaźni-
ków pozwoli na dokonanie oceny ich rozwoju oraz prognozy jej na przyszłość.
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Liczba aktywnie działających małych i średnich przedsiębiorstw

Liczba aktywnie działających MŚP przedstawia rzeczywiście funkcjonują-
ce niewielkie przedsiębiorstwa w gospodarce. Liczbę aktywnie funkcjonujących 
przedsiębiorstw przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Liczba aktywnie działających małych, średnich i dużych przedsiębiorstw  
w latach 2000–2007

Źródło:  Raporty o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach od 2000/2001 
do 2007/2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002–2009.

W omawianym okresie liczba aktywnych przedsiębiorstw zwiększyła się o 11003 
podmiotów, zaś firm z sektora MŚP przybyło 10828, a dużych podmiotów 175. Ozna-
cza to, że głównie sektor MŚP przyczynił się do ogólnego wzrostu liczby firm. 

Liczba aktywnie działających MŚP ulegała znacznym wahaniom pomię-
dzy poszczególnymi latami. Od 2000 r. do 2005 r., z wyjątkiem 2002 r., spadała 
liczba MŚP. Relatywnie najgorsza sytuacja miała miejsce w latach 2004–2005, 
w których liczba MŚP obniżyła się, przyrost zaś wystąpił u dużych podmiotów. 
Z kolei w latach 2006–2007 nastąpiło odwrócenie tendencji – wzrosła liczba 
MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw.
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Przechodząc do prognozy kształtowania się liczby MŚP w pierwszej ko-
lejności należy mieć na uwadze kryzys gospodarczy od 2008 r., który – należy 
przypuszczać – zahamuje ten wzrost. W związku z tym w 2008 r. liczba MŚP 
powinna utrzymać się lub nieznacznie obniżyć się w stosunku do 2007 r. W roku 
2009 i 2010 powinien nastąpić dalszy spadek liczby MŚP. Natomiast od 2011 r., 
zakładając poprawę koniunktury, należy spodziewać się wzrostu liczby MŚP.

udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu pkb

Kolejnym wskaźnikiem określającym stopień rozwoju MŚP jest ich udział 
w tworzeniu PKB. Jednym z podstawowych celów gospodarczych państwa jest 
uzyskanie wysokiego rozwoju gospodarczego w kraju. Wysoki rozwój gospo-
darczy przynosi wymierne pozytywne skutki dla samego państwa (np. wyższe 
dochody budżetowe), podmiotów gospodarczych (np. większy popyt krajowy) 
i ludności (np. niższa stopa bezrobocia). Podstawowym miernikiem określającym 
stopień rozwoju gospodarczego kraju jest poziom produktu krajowego brutto. 
Największy udział w tworzeniu produktu krajowego brutto mają przedsiębior-
stwa. Dlatego kształtowanie się udziału MŚP w tworzeniu PKB pokazuje stopień 
rozwoju tego sektora. Wzrost wartości PKB oraz udział poszczególnych grup 
przedsiębiorstw w jego tworzeniu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Wzrost wartości PKB oraz udział poszczególnych grup przedsiębiorstw 
w jego tworzeniu w latach 2000–2007

Źródło:  Raporty o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach od 2000/2001 
do 2007/2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002–2009.

MŚP posiadają 48% udział w tworzeniu PKB. Poziom ten nie ulega więk-
szym zmianom od 2000 r. Należy zatem przyjąć, że MŚP rozwijają się w stopniu 
odpowiadającym wzrostowi PKB w gospodarce, niezależnie od tego ile wynosi. 
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Z uwagi, że w latach 2000–2007 przyrost PKB był na średnim poziomie, nale-
ży również przyjąć, że MŚP rozwijały się na średnim poziomie. Można także 
zauważyć, że od 2001 r. udział dużych firm w tworzeniu PKB systematycznie 
rośnie, co świadczy o tym, że duże firmy rozwijają się nieco szybciej od sektora 
MŚP. Taka sytuacja dodatkowo potwierdza średni poziom rozwoju sektora MŚP. 
Należy założyć, że udział MŚP w PKB nie będzie ulegał większym zmianom 
w najbliższych latach, gdyż taka sytuacja ma miejsce nieprzerwanie od 2000 r.

udział małych i średnich przedsiębiorstw w wielkości zatrudnienia

Kolejnym wskaźnikiem określającym kształtowanie się rozwoju MŚP jest ich 
udział w wielkości zatrudnienia. Zatrudnianie pracowników to podstawowy cel spo-
łeczny, jaki realizują przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie. Wzrost zatrudnienia 
w sektorze przedsiębiorstw obniża stopę bezrobocia w kraju, ale również świadczy 
o rozwoju ich działalności. Dane na temat wysokości stopy bezrobocia oraz udziału 
poszczególnych przedsiębiorstw w zatrudnieniu prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Liczba pracujących w gospodarce narodowej, z wyjątkiem rolnictwa,  
leśnictwa, rybołówstwa oraz rybactwa w latach 2000–2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów: Raporty o stanie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce w latach od 2000/2001 do 2007/2008, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2002–2009.
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Wzrasta rola sektora MŚP w zatrudnieniu. W latach 2000–2007 MŚP 
zwiększyły liczbę pracujących o 9,3% (657 730 osób) oraz udział w zatrudnieniu 
o 2,5%. MŚP stają się coraz bardziej znaczącymi podmiotami na rynku pracy, 
posiadając 68% udział w zatrudnieniu. W przekroju całego analizowanego okre-
su MŚP znacznie się rozwinęły patrząc przez pryzmat wielkości zatrudnienia.

Rosnąca dynamika zmian liczby pracujących w MŚP wskazuje na wyższą 
liczbę nowo przyjętych pracowników od osób zwolnionych w MŚP. Niewielkie 
podmioty odgrywają najważniejszą rolę w zmniejszaniu poziomu bezrobocia 
oraz przyjmowaniu nowych pracowników. Wiele osób zwolnionych z dużych 
przedsiębiorstw znajduje zatrudnienie w sektorze MŚP.

Sytuacja pod tym względem unormowała się od 2002 r. W ostatnich kilku 
latach udział wszystkich grup firm w zatrudnieniu pozostaje na zbliżonym pozio-
mie. Prognozując liczbę pracujących w MŚP należy założyć, że w najbliższych 
latach naznaczonych kryzysem gospodarczym rola MŚP w zatrudnieniu będzie 
wzrastać, podobnie jak to miało miejsce w okresie spowolnienia gospodarczego 
w latach 2001–2003. Taka sytuacja powinna występować w latach 2008–2010. 
Kolejne lata będą oznaczać utrzymanie wyższego odsetka zatrudnionych w MŚP 
lub niewielki spadek.

udział małych i średnich przedsiębiorstw w eksporcie

Skalę rozwoju MŚP obrazuje również ich udział w eksporcie. Działalność 
eksportowa wymaga podjęcia dużego wysiłku, aby ją wprowadzić, utrzymać 
i rozwijać. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością sprostania warunkom 
panującym na rynkach zagranicznych. Zmiany związane z działalnością eks-
portową najczęściej służą rozwojowi przedsiębiorstwa. Dlatego należy przyjąć 
ogólnie, że przedsiębiorstwa eksportujące są bardziej rozwinięte od działających 
tylko na rynku krajowym. Porównywalne dane o działalności eksportowej pol-
skich firm za lata 2000–2004 przedstawia tabela 4.
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Tabela 4. Wielkość eksportu przedsiębiorstw w latach 2000–2004

Źródło:  Raporty o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach od 2000/2001 
do 2002/2003, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 1998–2004, 
Analiza i ocena handlu zagranicznego małych i średnich przedsiębiorstw w 2004 roku 
 na tle lat 2002 i 2003, Ministerstwo Gospodarki, Departament Przedsiębiorczości, War-
szawa 2005, s. 17 i 22.

W omawianym okresie wielkość eksportu MŚP zwiększyła się o ponad 
121%, co przy ogólnym wzroście eksportu o 133% należy uznać za średni wynik. 
Wielkość eksportu MŚP systematycznie rośnie, dynamika przyrostu jest wysoka, 
szczególnie w 2003 i 2004 roku. Jednakże wzrost eksportu u dużych przedsię-
biorstw jest większy niż u MŚP, w konsekwencji obniżył się udział MŚP w eks-
porcie o blisko 2,5%. Natomiast wzrost eksportu miał miejsce przede wszystkim 
wśród średniej wielkości podmiotów. Fakt ten pokazuje, że wśród MŚP szczegól-
nie ta grupa firm rozwinęła swoją działalność.

zakres prowadzonych inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Następnym wskaźnikiem określającym poziom rozwoju MŚP jest zakres 
prowadzonych przez nie inwestycji. Inwestycje są jednym z najważniejszych 
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sposobów realizacji rozwoju firmy. Sytuacja taka wynika głównie stąd, że bez in-
westowania nie jest możliwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa we współczesnych 
warunkach społeczno-gospodarczych. Konieczność prowadzenia inwestycji wy-
musza rosnąca konkurencja na rynku, ciągłe zmiany w otoczeniu przedsiębior-
stwa, pojawiające się nowe wyzwania do sprostania, rosnące oczekiwania klien-
tów. W dobie szybkiego postępu technicznego i konkurencji na rynku, szansę 
przetrwania i rozwoju zapewniają przedsiębiorstwom takie cechy jak, nowocze-
sność, innowacyjność, elastyczność i adaptacyjność. Temu wszystkiemu powinny 
służyć inwestycje, zapewniać przedsiębiorstwu utrzymanie się na rynku i sku-
teczną walkę z konkurencją. Wielkość inwestycji, udział poszczególnych grup 
przedsiębiorstw oraz dynamika prowadzonych przez przedsiębiorstwa inwestycji 
w latach 2000–2007 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Wielkość, udział oraz dynamika prowadzonych inwestycji  
przez przedsiębiorstwa w latach 2000–2007

Źródło: Raporty o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach od 
2000/2001 do 2007/2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002–
2009.
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MŚP przeznaczyły w przedstawionym okresie na realizację inwestycji po-
nad 375 500 mln zł, w ten sposób posiadają ponad 47% udziału w inwestycjach 
ogółu przedsiębiorstw. Dane te potwierdzają znaczącą rolę nakładów inwestycyj-
nych przy prowadzonej działalności gospodarczej przez MŚP.

Można zauważyć negatywne tendencje dotyczące kształtowania się wiel-
kości inwestycji w sektorze MŚP oraz znaczne ich wahania z ostatnich kilku lat. 
Od 2000 r. maleje dynamika inwestycji. Malejąca tendencja miała miejsce do 
2002 r., a w szczególności w 2001 r. i 2002 r. zanotowano jej spadek, oznacza-
jący nominalną obniżkę wielkości prowadzonych inwestycji. W 2003 r. ta ne-
gatywna tendencja została zahamowana, nastąpił niewielki wzrost inwestycji, 
z kolei w 2004 r. miał miejsce znaczny przyrost inwestycji, zaś w 2005 r. ich 
spadek. Następne dwa lata to duża aktywność inwestycyjna MŚP i wysoka dyna-
mika inwestycji. Taka zmienność świadczy o nieustabilizowanej sytuacji w MŚP 
w zakresie polityki inwestycyjnej, która może wynikać między innymi z możli-
wości finansowania inwestycji, ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, postawy 
MŚP wobec działań inwestycyjnych. 

Wśród tych czynników należy zwrócić uwagę na sytuację gospodarczą 
w kraju – zauważalna jest tendencja, że w okresie niewielkich wzrostów PKB 
spada wielkość inwestycji MŚP, odpowiednio przy wysokim wzroście PKB po-
ziom inwestycji znacząco rośnie. W związku z tym należy prognozować, że 
w najbliższych latach nastąpi spadek zaangażowania inwestycyjnego MŚP, przy 
czym w 2008 r. nie powinien on być znaczący, zaś w 2009 i 2010 roku wyższy. 
Z kolei od 2011 r. wraz z poprawą koniunktury gospodarczej powinien nastąpić 
przyrost inwestycji.

podsumowanie

MŚP w niewielkim stopniu rozwinęły działalność gospodarczą w latach 
2000–2007. Udział MŚP w tworzeniu PKB obniżył się o 1,1%, w liczbie pracują-
cych wzrósł o 2,5%, w eksporcie i inwestycjach spadł o 2,5%, zaś liczba aktyw-
nie działających MŚP wzrosła o 11003 podmiotów. 

Przechodząc do prognozy rozwoju MŚP od 2008 r. – jak przy wyżej prze-
prowadzonej analizie – należy uwzględnić kryzys gospodarczy, który ma miej-
sce właśnie od 2008 r. i najprawdopodobniej spowoduje zahamowanie wzrostu 
widoczne w latach 2006–2007. Prognozując wzrost w latach 2008–2010 spad-
nie liczba MŚP, udział MŚP w tworzeniu PKB pozostanie na zbliżonym pozio-
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mie, zmniejszą się wydatki inwestycyjne MŚP, wzrośnie ich udział w liczbie za-
trudnionych. Z kolei w latach następnych, wraz z poprawą koniunktury, liczba 
oraz wielkość inwestycji MŚP powinny wzrosnąć, zaś udział w tworzeniu PKB 
i w liczbie zatrudnionych pozostać na podobnym poziomie.

deVeLopment oF smaLL and medium enterprises in  
the poLish economy – chanGes, trends, outLook 

summary

SME business developed slightly in the years 2000–2007. The participation of 
SMEs to GDP fell by 1.1%, in the number of employees rose by 2.5%, in export and 
in the investments fell by 2.5%, while the number of active SMEs increased by 11003. 
Re-development of SMEs is visible in the years 2006–2007, but currently it is difficult 
to assess its durability. The economic crisis which has occurred since 2008 will probably 
slow it down. 

Translated by Robert Wolański
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przedsiębiorczość i mikroprzedsiębiorczość

Przedsiębiorczość jako zjawisko i kategoria ekonomiczna posiada wiele róż-
norodnych znaczeń i postrzegana jest w różnych kontekstach poznawczych. Zja-
wisko przedsiębiorczości przeważnie analizowane jest z punktu widzenia funkcji 
pełnionych przez osobę przedsiębiorcy lub też opisywane jest poprzez wskazanie 
efektów finalnych uzyskiwanych w efekcie gospodarowania. Wśród funkcji reali-
zowanych przez przedsiębiorcę wyróżnia się między innymi: ponoszenie ryzyka, 
dostarczanie kapitału finansowego, wprowadzanie innowacji, podejmowanie de-
cyzji, przywództwo, kierowanie, organizowanie i koordynowanie, posiadanie za-
sobów, zatrudnianie czynników produkcji, arbitraż, a także alokację zasobów w al-
ternatywny sposób1. Natomiast istotę samego „procesu przedsiębiorczości” wyraża 
się jako aktywność prowadzącą do: tworzenia bogactwa, tworzenia przedsiębiorstw, 
motywowania, wprowadzania zmian, tworzenia miejsc pracy, kreowania wartości 
i wzrostu w sensie ekonomicznym oraz wykorzystywania okazji2. Przywołane 
powyżej, przykładowe bogactwo różnorodnych pojęć kojarzonych z osobą przed-
siębiorcy oraz efektami procesu gospodarowania (bycia przedsiębiorczym) nastrę-
czają określonych problemów definicyjnych, utrudniających zwięzłe i ogólne oraz 
oddające istotę rzeczy określenie istoty „przedsiębiorczości”. 

W definicji zaproponowanej przez Ewę Jarocką, przedsiębiorstwo to oso-
ba fizyczna, osoba prawna, a także nieposiadająca osobowości prawnej spółka 
prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu i na własne ryzyko 

1  R. Gabryszak, MSP w teoriach ekonomicznych, w: Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii 
i praktyce, red. S. Piocha, R. Gabryszak, Difin, Warszawa 2008, s. 13–14.

2  Ibidem, s. 15.
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podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą3. W innych koncepcjach podkre-
śla się, że przedsiębiorstwo jest podmiotem dającym się wyróżnić pod względem 
organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym4. Zbliżone jest ujęcie wyodrębniają-
ce przedsiębiorstwo pod względem organizacyjnym i majątkowym5, co z kolei 
pozwala traktować je jako podmiot prawa, mogący zawierać umowy i zaciągać 
zobowiązania. Od strony funkcjonalno-organizacyjnej przedsiębiorstwem na-
tomiast jest podmiot gospodarczy, prowadzący na własny rachunek działalność 
produkcyjną lub usługową, w celu maksymalizacji nadwyżki ekonomicznej 
(osiągnięcia określonych dochodów), zatrudniający w tym celu różne czynniki 
produkcji6. Zgodnie natomiast z definicją prawną, przedsiębiorstwo jest zorgani-
zowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym 
do prowadzenia działalności gospodarczej7.

Na tle przedstawionych definicji mikroprzedsiębiorstwa wpisują się najpeł-
niej w sens przedsiębiorczości na poziomie jednostkowym, gdzie istota przed-
siębiorczości sprowadzana jest do indywidualnej czujności, obejmującej różne 
aspekty wyobraźni i kreatywności, związanej z niepewnością co do kształtu 
zdarzeń w przyszłości, gdzie oczekiwany zysk stanowi podstawowy bodziec do 
uruchomienia owej czujności8. Formalna klasyfikacja przedsiębiorstw, wyróż-
niająca także podmioty „mikro”, została wprowadzona do prawa europejskiego 
rekomendacją wydaną przez Komisję Europejską w maju 2003 r. (2003/361/EC). 
W wielokryterialnej klasyfikacji przyjęto tam, iż mikroprzedsiębiorstwo to pod-
miot zatrudniający do 9 osób, którego roczne obroty oraz suma bilansowa nie 
przekraczają 2 mln euro, a nadto jest niezależne, w tym sensie, że udział inne-
go podmiotu nie przekracza 25% wartości jego kapitału podstawowego lub 25% 
liczby głosów9. Zbliżona definicja mikroprzedsiębiorcy implementowana została 
do polskiego ustawodawstwa10. Mikroprzedsiębiorstwa objęte zostały szczegól-

3  E. Jarocka, Finanse, Difin, Warszawa 2001, s. 45.
4  J. Kramer, Podmioty rynku dóbr konsumpcyjnych, w: Zachowania podmiotów rynkowych, 

red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1999, s. 36.
5  M. Sławińska, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego, Wydawnictwo AE w Po-

znaniu, Poznań 1995, s. 14.
6  Por. M. Księżyk, Podstawowe zagadnienia ekonomii, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kra-

ków 2000 r., s. 57.
7  Art. 55 Ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (DzU 64.16.93 z późn. zm.).
8  Por. Method, process and Austrian economics: Essays In honour of Ludvig von Mises, red. 

I.M. Kirzner, Mass, Lexington 1990, s. 93.
9  http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf
10  Ustawa z 27.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 173 poz. 1807).
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ną opieką i wsparciem władz, jako domniemane antidotum na bezrobocie i jed-
nocześnie katalizator kreatywności oraz miejsce samospełnienia biznesowego 
(mikro i małe przedsiębiorstwa stanowią dominującą pod względem liczebności 
formę prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, a ich 
liczba i potencjał uznawane są za jedną z miar wzrostu gospodarczego11). 

Wśród głównych powodów skłaniających ludzi do samozatrudnienia, ba-
dani przedsiębiorcy europejscy wskazywali najczęściej na chęć wzięcia odpo-
wiedzialności za swoją przyszłość (53% badanych), uzyskiwanie satysfakcji 
z prowadzenia własnej firmy (52%), chęć bycia szefem dla samego siebie (48%) 
oraz czerpanie inspiracji z posiadania oryginalnego pomysłu (43%)12. Znacznie 
mniejszy odsetek respondentów wśród czynników motywacyjnych wskazał na 
chęć posiadania większej ilości pieniędzy (28%), niezadowolenie z obecnej pracy 
(19%), chęć pracy w wymiarze elastycznym (8%) oraz samozatrudnienie jako 
antidotum na bezrobocie (6%)13. Zbliżone czynniki, będące jednocześnie cela-
mi zakładania firm przez polskich przedsiębiorców przywołane zostały przez 
Krzysztofa Safina, który wskazuje, że są nimi: chęć spełnienia się, samorealiza-
cji, a w przyszłości wzrost, rozwój firmy oraz maksymalizacja zysku. Według 
niego własne przedsiębiorstwo daje możliwość do osiągnięcia lepszego statusu 
materialnego, poprawy warunków życia, stanowi pole realizacji ambicji i daje 
satysfakcję14. Praktyka pokazuje jednocześnie, że „bycie” przedsiębiorcą nie jest 
rynkową idyllą. Obok ewidentnych korzyści przedsiębiorcy natrafiają na cały 
szereg barier, których trzy główne grupy wyróżnione zostały w pracy pod redak-
cją Mariana Strużyckiego, tj.: 15

1. bariery rynkowe i otoczenia, które wiążą się z problemami ogólnej sytuacji 
gospodarczej – wahaniami koniunktury, obciążeniami podatkowymi, polityką 
państwa w zakresie eksportu, importu, systemem ceł, dopłatami, małymi nakła-
dami inwestycyjnymi, brakiem inwestorów, słabością gospodarczą regionów,

2. braki kapitałowe i ograniczony dostęp do kredytów bankowych,

11  A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydaw-
nictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 8.

12  Shell Live WIRE Young Enterpreneurs of the Yer Awards, Finanlist Report 2004, Financial 
Times z 9 listopada 2004 r., s. 8.

13  Ibidem.
14  K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan-

gego, Wrocław 2002, s. 176–177.
15  Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, Polskie Wydaw-

nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 116–119.
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3. problemy wynikające z niewystarczającej wiedzy i umiejętności przedsiębior-
ców i kadry zarządzającej.

Na analogiczne bariery zaobserwowane w trakcie prowadzenia małych 
i średnich firm, zwrócono także uwagę w raporcie Home & Market16, w którym 
w świetle badań 2/3 respondentów za główną przeszkodę uznało biurokrację, 
nieomal połowa (48%) – niejasne przepisy prawne, a około 41% – brak finan-
sów, 38% – brak reguł rozwoju MSP oraz 37% – brak kapitału początkowego. 
Czynniki o charakterze technicznym, ludzkim, organizacyjnym, czy rynkowym 
stanowiły na tym tle utrudnienia o znaczeniu drugorzędnym.

Inercja polskiej gospodarki oraz statyczność systemu prawodawstwa sprawia-
ją, że zaobserwowane przeszkody od lat skutecznie zniechęcają wielu kreatywnych 
uczestników rynku do podejmowania wyzwań w ramach własnej działalności go-
spodarczej. Przekłada się to zarówno na zawyżenie wskaźnika bezrobocia, jak 
i osłabienie sił sprawczych w gospodarce. Stąd też szereg instytucji otoczenia biz-
nesu, agend rządowych i pozarządowych, instytucji dochodowych oraz non pro-
fit, a także regulatorów rynku pracy, podejmuje działania, których nadrzędnym 
celem jest wspieranie rozwoju oraz kreowanie przedsiębiorczości. Szczególną rolę 
w tym procesie odgrywają w ostatnich latach formy wsparcia posiadające zaple-
cze finansowe w Programach Operacyjnych Unii Europejskiej, w tym w szcze-
gólności w ramach programu Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka. 

W dalszej części opracowania, na tle ogólnych uwarunkowań związanych 
z kreowaniem przedsiębiorczości, zarysowana została skuteczność tego rodzaju 
procesów realizowanych w ramach lubelskiego projektu „Inicjatywa jest kobietą. 
ABC przedsiębiorczości”17.

kreowanie przedsiębiorczości

W praktyce polskiej gospodarki wyodrębnić można kilka typowych grup 
instytucji otoczenia biznesu, wywierających w mniejszym bądź większym stop-
niu sprawczy wpływ na rozwój różnorodnych form przedsiębiorczości. Należą do 
nich18: jednostki administracji centralnej (np. Polska Agencja Wspierania Przed-
siębiorczości), jednostki samorządu terytorialnego (jednostki wyodrębnione 

16  P. Piłat., Lista barier-lista zarzutów, Home & Market nr 7–8/2003 za: Wyniki badań IPSOS-
Demoskop z 2001 r. na zlecenie Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

17  www.inicjatywajestkobieta.lublin.pl
18  Por. B. Filipiak, J. Ruszyła, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, 

Difin, Warszawa 2009, s. 75 i nast.



437Skuteczność kreowania mikroprzedsiębiorczości na przykładzie projektu „inicjatywa jest kobietą”

przez samorządy), spółki publiczno-prywatne, powołane przy zaangażowaniu 
organizacyjnym i finansowym władz publicznych (np. agencje rozwoju lokalne-
go), jednostki zaplecza badawczo-rozwojowego (np. ośrodki badawcze, jednostki 
Polskiej Akademii Nauk), organizacje pracodawców i pracobiorców, izby i sto-
warzyszenia producenckie, instytucje szkoleniowo-doradcze, sektor szkolnictwa 
wyższego, instytucje wspierające przedsiębiorczość (inkubatory przedsiębior-
czości, parki przemysłowe, fundacje i stowarzyszenia realizujące programy roz-
woju przedsiębiorczości), sieci wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności 
(np. Krajowy System Usług, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczenio-
wych, instytucje doradcze i konsultingowe oraz podmioty rynku finansowego).

Wskazane powyżej instytucje ukierunkowane są na realizację przynajmniej 
dwóch z czterech celów, tj.: zakładanie nowych przedsiębiorstw, przyciąganie ka-
pitału z zewnątrz, wspieranie rozwoju istniejących firm oraz rozwój innowacji 
i przedsiębiorczości19. Przy tym praktyka pokazuje, że wszystkie z nich zajmują 
się wsparciem procesów związanych z zakładaniem nowych firm oraz wspiera-
niem rozwoju istniejących podmiotów.

W rzeczywistości formy wsparcia przyjmują formę różnorodnych projektów 
o charakterze jednostkowym (incydentalnym), powtarzalnym lub organizowa-
nym w formule otwartej (ciągłej). Część inicjatyw ma charakter wyłącznie inte-
lektualny, dających różnokierunkową pomoc merytoryczną oraz motywujących 
do podejmowania inicjatyw przedsiębiorczych. Wśród nich wskazuje się na two-
rzenie punktów informacyjnych dla mikro i małych przedsiębiorstw, oferowa-
nie usług konsultacyjnych i doradczych, podnoszenie jakości zasobów ludzkich 
w przedsiębiorstwach, kojarzenie partnerów biznesowych, wspieranie budowy 
klastrów i łańcuchów dostaw, budowę sieci współpracy, tworzenie centrów trans-
feru technologii, tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków przemy-
słowych i technologicznych20. 

Znacznie bardziej efektywne i inspirujące wydają się być jednak inicjatywy 
oferujące obok doradztwa, również pomoc finansową dla osób, które przekro-
czyły próg skłonności do ryzyka i podjęły wyzwanie związane z uruchomieniem 
własnego biznesu. Przy tym wyróżnić można dwie grupy finansowych produk-
tów i instrumentów wspierających wstępne fazy rozwoju przedsiębiorczości, 

19  W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, W. Tomalak, Wspieranie 
przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000, s. 14.

20  B. Filipiak, J. Ruszyła, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie..., op.cit., s. 63.
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tj. zwrotne oraz bezzwrotne. W ramach instrumentów zwrotnych dodatkowo 
wyodrębnić można podgrupę produktów komercyjnych (np. kredyt) oraz prefe-
rencyjnych (np. niskooprocentowana pożyczka). Z punktu widzenia własności 
(pochodzenia) wskazać można na finansowanie z wykorzystaniem środków pu-
blicznych, prywatnych oraz wygenerowanych w ramach partnerstwa prywatno-
publicznego21. 

Moment wejścia Polski do Unii Europejskiej otworzył dostęp do szerokie-
go wachlarza możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorczości za pośred-
nictwem dotacji. Będąc źródłem finansowania dotacja oferowana w ramach tzw. 
„programów unijnych”, jest instrumentem relatywnie „wymagającym”. Sam 
moment uzyskania poprzedzony jest skomplikowaną procedurą administracyj-
ną, jak również późniejszy proces rozliczenia opatrzony jest szczegółową proce-
durą analityczną, mającą na celu weryfikację zgodności faktycznych wydatków 
z celami zdefiniowanymi na etapie wnioskowania. Złożoność procedur jednakże 
nie przeszkadza osobom zdeterminowanym do sięgania po tego rodzaju środki 
wspierające moment biznesowego startu.

istota projektu „inicjatywa jest kobietą”

Przykładem projektu z założenia wpisującego się w system kreowania mi-
kro przedsiębiorczości w Polsce jest cykliczny program o nazwie „Inicjatywa 
jest kobietą. ABC przedsiębiorczości”. Projekt finansowany jest ze środków w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienia. Instytucją wdrażającą projekt jest Wojewódzki Urząd Pracy 
w Lublinie, podmiotem zarządzającym natomiast przebiegiem całości wsparcia 
jest Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt skie-
rowany został do kobiet zameldowanych na terenie województwa lubelskiego, za-
mierzających rozpocząć działalność gospodarczą i należących do jednej z grup:
1. bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy,
2. nieaktywni zawodowo (niepracujący niezarejestrowani w Urzędzie Pracy),
3. nieaktywni zawodowo – uczący się,

21  A. Kłopotek, Źródła finansowania wdrożeń innowacyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce, 
w: Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, red. A. Sokołowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, 
J. Brdulak, A. Rutkowska-Brdulak, K. Żbikowska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2005, s. 89.
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4. rolniczki lub domowniczki gospodarstw rolnych,
5. niepełnosprawni niepracujący.

Szczególna atrakcyjność projektu wynika z bogactwa instrumentów wspar-
cia, na jaki mogą liczyć osoby uczestniczące. Otóż w ramach oferty pomocowej, 
wszyscy uczestnicy otrzymują bardzo szerokie wsparcie doradczo-szkoleniowe 
(cykl szkoleń kompetencyjnych „Jak założyć własną firmę” w wymiarze 40 go-
dzin, warsztaty „Moja pierwsza firma” w wymiarze 12 godzin oraz doradztwo 
indywidualne z zakresu przygotowania biznesplanu – 4 godziny). Ponadto, co 
stanowi najbardziej pożądaną przez uczestniczki wartość projektu, część z nich 
(około 2/3) może liczyć na:
1. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
2. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej, 
3. wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych usług doradczo-szkoleniowych.

Dodatkowo uczestniczkom przysługuje wsparcie w postaci: zwrotu kosz-
tów opieki nad dzieckiem, materiałów szkoleniowych i dostępu do platformy 
e-learningowej, ubezpieczenia NW w czasie trwania szkoleń, możliwości korzy-
stania ze stanowiska StartUp w celu przygotowania biznesplanu, promocji za-
łożonych przez uczestniczki projektu firm, poczęstunku podczas zajęć, a także 
zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia22.

Z katalitycznego punktu widzenia najbardziej istotnym elementem wsparcia 
jest oczywiście, wspomniane wcześniej, dofinansowanie. Ubiegać się o nie mogą 
te uczestniczki projektu, które przygotują biznesplan przedsięwzięcia według na-
rzuconego wzorca i których pomysł na biznes uzyska pozytywną rekomendację 
komisji oceniającej, składającej się z przedstawicieli WUP w Lublinie, Fundacji 
UMCS oraz niezależnych ekspertów. Poziom dofinansowania, zgodnie z zało-
żeniami, nie może przekroczyć kwoty 40 000,00 zł lub 20 000,00 zł na osobę 
w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej23 (z wyjątkiem I-wszej edy-
cji programu, gdzie wszystkie zakwalifikowane wnioskodawczynie otrzymały 
nieomal jednakowe wsparcie w kwocie około 12 000,00 zł). Dodatkowo benefi-
cjentki, które rozpoczęły działalność, ubiegać się mogą o wsparcie pomostowe. 
Jego wysokość nie może przekraczać równowartości minimalnego wynagrodze-

22  Szerzej patrz: http://inicjatywajestkobieta.lublin.pl.
23  Punkt 4, podpunkt 4.1. Regulaminu uczestnictwa w projekcie wersja druga z 15.05.2009 

„Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości”, http://inicjatywajestkobieta.lublin.pl/ijk2/
docs/Regulamin.pdf.
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nia w gospodarce, obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji24. Przedstawio-
ne powyżej czynniki wsparcia spowodowały, iż program uzyskał szybko duże 
uznanie i wzbudził zainteresowanie wśród potencjalnych beneficjentek. Dotych-
czas zakończona została I edycja programu, dwie kolejne są w trakcie realizacji. 
Instytucja finansująca i zarządzająca planują również kolejne odsłony programu 
w przyszłości.

efektywność projektu jako kreatora przedsiębiorczości

Skuteczność programu „Inicjatywa jest kobietą” ocenić można najpełniej 
analizując efekty pierwszej edycji programu. Edycja druga i trzecia są w trakcie 
realizacji i w ich przypadku podać można wyłącznie efekty cząstkowe oraz in-
formację co do potencjalnych oczekiwań. Dane statystyczne obrazujące efektyw-
ność zakończonej edycji projektu zostały zamieszczone w tabeli 1.

Nadmienić należy, że mimo relatywnie skromnej akcji promocyjnej i in-
formacyjnej do pierwszej edycji projektu zgłosiło się nieomal trzysta chętnych 
kobiet, zarówno z grupy bezrobotnych, jak i pracujących. Wstępną weryfikację 
formalną (ocenę spełnianych kryteriów administracyjnych) oraz merytoryczną 
(ocena a priori stopnia jakości planowanej aktywności gospodarczej) zakończyło 
pozytywnie 120 osób.

Tabela 1. Efekty poszczególnych szczebli I-szej edycji programu  
„Inicjatywa jest kobietą”

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Fundacji UMCS w Lublinie.

24  Ibidem, punkt 5, podpunkt 5.3.
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Tyle samo także ukończyło wsparcie doradcze, natomiast 77 z nich przygo-
towało dla swoich przedsięwzięć zgodny z zasadami formalnymi i racjonalny-
mi biznesplan oraz zostało pozytywnie ocenionych przez komisję. Wszystkie te 
osoby otrzymały wsparcie finansowe mniej więcej w równych kwotach po około 
12 000,00 zł. Wszystkie uruchomione w lutym 2008 r. przedsiębiorstwa, według 
danych monitoringowych Fundacji UMCS w Lublinie, funkcjonują do chwili 
obecnej (dłużej niż wynosił minimalny, zakładany czas trwałości poszczegól-
nych przedsiębiorstw, ustalony na 12 miesięcy), realizując się w bardzo różnych 
„biznesach” (rysunek 1).

Rys. 1.  Rodzaje działalności uruchomione w ramach I-szej edycji programu „Inicjaty-
wa jest kobietą”

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Fundacji UMCS w Lublinie.

Zauważono nadto dodatkowy efekt synergiczny, mianowicie poszczególne 
beneficjentki w ramach własnych działalności często kooperują ze sobą, zapew-
niając sobie wzajemne wsparcie.

W kolejnych edycjach programu zmienione zostały zasady regulujące pozio-
mu przyznawanego wsparcia. Otóż zadecydowano, że dofinansowanie przyzna-
ne zostanie mniejszej liczbie osób, jednocześnie jego wysokość będzie nieomal 
dwukrotnie wyższa do wartości środków przyznawanych w I edycji. Informacje 
o dotychczasowych i oczekiwanych efektach kolejnych edycji programu zamiesz-
czono w tabeli 2.
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Tabela 2. Planowane efekty II i III edycji programu „Inicjatywa jest kobietą”

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Fundacji UMCS w Lublinie.

Wnioskodawczynie II i III edycji programu, na etapie wstępnej weryfikacji 
deklarowały również rodzaje planowanych do uruchomienia przez siebie przed-
siębiorstw. Wśród nich występowały: biura projektowe, aranżacje wnętrz, biura 
rachunkowe, projektowanie ogrodów, studia pielęgnacji (usługi kosmetyczne), 
fryzjerstwo, gabinety psychologiczne (warsztaty, szkolenia miękkie, akademie 
rozwoju osobistego), restauracje, kawiarnie, bary, usługi finansowo-księgowe, 
kluby maluszka, sale zabaw dla dzieci, działalność artystyczna (projektowanie 
biżuterii, obrazy, organizowanie imprez plenerowych, kulturalnych). Typy dzia-
łalności nie odbiegały więc zasadniczo od przedsiębiorstw uruchomionych w za-
kończonym cyklu.

Przygotowana jest również procedura, której celem będzie finansowa ocena 
efektywności programu (nakłady poniesione na realizację programu, a efekty ge-
nerowane przez powstałe podmioty).

podsumowanie

Najlepszą rekomendacją dla zarysowanego powyżej przedsięwzięcia jest 
fakt, iż uzyskało ono w konkursie „Dobre Praktyki EFS 2009” organizowanym 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tytuł „Najlepsza inwestycja w czło-
wieka 2009”. Stanowi więc inicjatywę, postrzeganą jako efektywną i przyczynia-
jącą się aktywnie do kreowania mikroprzedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
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wirksamkeit der schaFFunG Von mikro unternehmerischen 
am beispieL der projekt „initiatiVe ist eine Frau”

zusammenfassung

Der Artikel beschreibt die Probleme, die mit dem Erstellen von Unternehmen und 
unternehmerische Initiative verbunden sind. In Insbesondere konzentriert sich auf Pro-
blemen, die mit der Errichtung und Betrieb von Mikro-Unternehmen zusammenhangen 
wurden. Präsentiert wurden die größten Hindernisse, auf die die Unternehmer in der 
Mikroebene stoßen. Am Ende wies darauf hin, die Wirksamkeit des Projekts auf die 
Unterstützung der Gründung von Kleinstunternehmen in der Provinz Lubelskie „Initia-
tive ist eine Frau”.

Übersetzt von Robert Zajkowski
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koncepcje opodatkowania dochodÓw mŚp  
we wspÓłczesnej poLityce podatkowej unii europejskiej

wstęp

Znaczący wpływ rozwiązań podatkowych na funkcjonowanie sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej staje się coraz bardziej wi-
doczny. Skutkuje to zwiększaniem nacisku organów unijnych, na realizowanie 
programów służących redukowaniu najważniejszych podatkowych barier, zwią-
zanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i rozwojem MŚP. Programy te, których 
opis i analiza stanowią przedmiot niniejszego artykułu, stanowią ważny element 
współczesnej europejskiej polityki podatkowej UE. Jednym z podstawowych 
składników unijnej polityki podatkowej wobec MŚP jest program zmniejszenia 
podatkowych kosztów przystosowawczych małych i średnich przedsiębiorstw. 
Komplementarny charakter wobec tego programu posiadają koncepcje związane 
z opodatkowaniem dochodów podmiotów gospodarczych: program opodatkowa-
nia zysku przedsiębiorstwa według zasad państwa macierzystego (Home State 
Taxation for SME, HST) oraz koncepcja wspólnej, skonsolidowanej podstawy 
podatkowej (Common Consolidated Tax Base, CCTB). 

nowa europejska polityka podatkowa

Ostatnie lata XX wieku oraz początek wieku XXI obfitowały w szereg 
istotnych sukcesów Unii Europejskiej, takich jak stworzenie wspólnego rynku, 
utworzenie strefy Euro oraz znaczące rozszerzenie Unii o kraje Europy Środko-
wo-Wschodniej. Wydarzenia te zakończyły ważny etap funcjonowania Unii Euro-
pejskiej, a także wielu polityk unijnych, których podstawowe cele – zmierzające 
między innymi do uformowania wspólnego rynku oraz wdrożenia wspólnej wa-
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luty europejskiej – zostały zrealizowane. Jednocześnie z celami podstawowymi, 
realizowane były cele wspomagające, między innymi wiążące się z polityką po-
datkową. Wraz z likwidacją barier handlowych i celnych, najważniejszy cel eu-
ropejskiej polityki podatkowej XX wieku – harmonizacja podatków pośrednich 
– został osiągnięty. Jednak koniec jednego etapu, oznaczał jednocześnie początek 
nowego rozdziału w pracach organów unijnych – okres kreowania nowych celów, 
zadań i wyzwań. Wraz ze zmianami w podstawowych politykach unijnych: poli-
tyce gospodarczej i społecznej czy też w polityce ochrony środowiska, nastąpiły 
także przewartościowania celów i zadań unijnej polityki podatkowej. W efekcie 
prowadzonych dyskusji, na tle tworzącego się zarysu nowego, polizbońskiego 
etapu w polityce społecznej i gospodarczej UE, doszło do wykreowania zrębów 
nowej unijnej strategii podatkowej. Najbardziej kompletny zarys tej strategii 
przedstawia dokument „Tax policy in the European Union – Priorities for the 
years ahead”1. Dokument ten, zwieńczając dotychczasową dyskusję, formułuje 
szereg generalnych postulatów wobec unijnej polityki podatkowej oraz wskazuje 
metody realizacji tych celów; precyzuje on także kierunki ewolucji polityk wobec 
poszczególnych podatków. 

Postulaty nowej strategii podatkowej UE wiążą się m.in. ze specyfikacją 
celów, jakie stawia się przed krajowymi systemami podatkowymi – muszą one 
służyć zwiększaniu potencjału dochodów podatkowych, tworzyć przestrzeń dla 
redukowania podatkowego obciążenia pracy; powinny sprzyjać reformom rynko-
wym, wzrostowi gospodarczemu, a reformy podatkowe w krajach członkowskich 
muszą być zintegrowane z potrzebami wzrostu poziomu inwestycji publicznych 
i utrzymania dyscypliny budżetowej. Systemy te powinny wspierać politykę roz-
woju technologicznego i innowacyjność gospodarek państw członkowskich; mu-
szą także wyzwalać szanse wynikające z wprowadzenia wspólnego rynku; nie 
mogą natomiast tworzyć barier dla rozwoju aktywności zawodowej i przedsię-
biorczości. Powinny być one elastyczne oraz zachować zdolność do dostosowy-
wania się do nowych potrzeb, wynikających ze wzrastającego poziomu integracji 
gospodarek krajowych w UE; muszą one wspomagać podstawowe cele Strate-
gii Lizbońskiej. Jednym z kluczowych postulatów wobec krajowych systemów 
podatkowych, o największym znaczeniu dla funkcjonowania MŚP, jest wymóg 
konsekwentnego reformowania w kierunku dalszego upraszczania – tak, aby re-
dukowane były podatkowe koszty przystosowawcze. 

1  Komisja Europejska – „Tax policy in the European Union – priorities for the years ahead”, 
COM (2001) 260, final, Bruksela 2001. 
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programy likwidacji barier podatkowych dla mŚp w nowej polityce  
podatkowej unii europejskiej

Małe i średnie podmioty gospodarcze są najbardziej narażone na skutki 
istnienia barier prawno-administracyjnych, głównie w zakresie przestrzegania 
przepisów podatkowych, a także w zakresie kosztów przystosowania się pod-
miotów gospodarczych do spełnienia wymogów wynikających z tych przepisów. 
Poziom kosztów regulacyjnych (liczony w wielkościach bezwzględnych) jest 
wprawdzie w małych i średnich przedsiębiorstwach mniejszy niż w dużych fir-
mach, jednak w wielkościach względnych (procentowych) wysokość ciężarów 
administracyjnych jest dla małych i średnich przedsiębiorstw nieproporcjonalnie 
wyższa. Zgodnie z analizami unijnymi, przeciętna firma europejska zatrudniająca 
do 10-ciu osób ponosi na jednego pracownika ciężar regulacyjny około dwukrotnie 
większy niż firmy zatrudniające 10–20 pracowników i około trzykrotnie większy 
niż firmy o zatrudnieniu 20–50 osób; poziom obciążenia firm dużych na pracow-
nika jest średnio 5–10 razy mniejszy, niż w małych podmiotach gospodarczych2. 
Koszty administracyjne, a także koszty dostosowania podatkowego małych 
i średnich przedsiębiorstw europejskich stanowią ponad 50% wszystkich kosztów 
tego typu3. Liczne badania wskazują, iż koszty te mają szczególnie destrukcyjny 
wpływ na poziom aktywności i efektywność funkcjonowania MŚP4, a istnienie 
nadmiernych barier administracyjnych, stanowi jedną z trzech największych 
(obok ograniczeń popytowych oraz dostępności i kosztów kapitału ludzkiego) 
przeszkód w rozwoju MŚP w Unii Europejskiej5. Na bariery tego typu zwracają 
uwagę także liczne badania polskich małych i średnich przedsiębiorstw6.

Program redukcji przystosowawczych kosztów podatkowych, prowadzony 
w ramach realizacji polityki podatkowej Unii Europejskiej ma charakter komplek-
sowy, obejmując szeroką paletę zadań o różnorodnym charakterze. Najważniejsze 
grupy zadań, związanych z podatkami dochodowymi, przedstawia rysunek nr 1. 

2  Komisja Europejska – “Simplified Tax Compliance Procedures for SMEs. Final Report of 
Export Group”, Bruksela, 2007, s. 12.

3  Komisja Europejska, „Measuring administrative costs and reducing administrative burdens 
in UE”, COM (2006) 691, Bruksela 2006, s. 1. 

4  Komisja Europejska, European Tax Survey 2004 – SEC (2004) 1128/2, Bruksela 2004.
5  Komisja Europejska, The Gallup Organization - Observatory of European SME 2007. Suma-Suma-

ry. Flash Eurobarometer 196., Bruksela, 2007, s. 7.
6  Np. badania Agencji Badań Rynku „Opinia” – „Raport z badania warunków dla funkcjo-

nowania firm sektora MŚP”, Krajowa Izba Gospodarcza 2006, wskazują wśród czterech najważ-
niejszych barier, z jakimi stykają się MŚP: złą jakość prawa i jego niestabilność, a także bariery 
wynikające z przepisów prawa podatkowego. 
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Rys. 1.  Podstawowe obszary zaleceń UE dotyczących upraszczania procedur podatko-
wych dla MŚP w zakresie podatków dochodowych

Źródło: S. Zarębski, „Podatkowe procedury uproszczone dla małych i średnich firm usługowych 
w Polsce na tle zaleceń Unii Europejskiej”, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego; Konferen-
cja „Usługi w Polsce 2007”, t. 1, s. 427. 

Aktywizacja małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących na te-
renie Unii Europejskiej, stanowi jeden zasadniczych celów polityki ekono-
miczno-społecznej UE i stanowi ważny czynnik wpływający na założenia jej 
polityki podatkowej. Szczególnie ważnym elementem tej polityki jest bowiem 
tworzenie warunków sprzyjających międzynarodowej aktywności podmiotów 
gospodarczych i eliminowanie barier ograniczających transgraniczną ekspan-
sję przedsiębiorstw.

koncepcja wspólnej, skonsolidowanej podstawy podatkowej 

Koncepcja wspólnej, ujednoliconej podstawy opodatkowania7, ma za za-
danie umożliwić firmom stosowanie tych samych zasad obliczania podstawy 

7  Komisja Europejska – „Company Taxation: Towards a common consolidated corporate tax 
base, the European Commission presents a progress report and outlines the next steps”, IP/06/448, 
Bruksela, 2006. 
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opodatkowania dla całkowitej ich działalności, obejmującej aktywność gospo-
darczą na terenie UE. Celem wdrożenia tej koncepcji ma być usunięcie prze-
szkód podatkowych dla spółek działających na wewnętrznym rynku europejskim 
i umożliwienie im zwiększenia swojej efektywności, poprawa konkurencyjności 
i zmniejszenie kosztów dostosowawczych, związanych z przestrzeganiem prze-
pisów podatkowych. Efektem programu ma być znacząca redukcja kosztów ad-
ministracyjnych. 

Idea CCTB służy wypracowaniu założeń głębokiej reformy systemów po-
datkowych państw członkowskich, która stanowiłaby kompleksowe rozwiązanie 
usuwania lub redukowania, występujących w praktyce przeszkód podatkowych 
dla spółek prowadzących działalność transgraniczną w ramach rynku wewnętrz-
nego UE. Podstawowe cele reformy dotyczą redukowania kosztów dostosowaw-
czych przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego 
oraz minimalizacji problemów związanych z cenami transferowymi i elimino-
wania zjawiska podwójnego opodatkowania. Podstawowe założenia dla plano-
wanego systemu CCTB obejmują: 1) tworzenie prostego i jednolitego systemu 
ogólnoeuropejskiego; 2) nakierowanie projektu na ujednolicenie podstawy opo-
datkowania dochodów przedsiębiorstw we wszystkich państwach członkowskich; 
3) nadanie systemowi charakteru fakultatywnego dla przedsiębiorstw; 4) stwo-
rzenie zasad obliczania CCTB jako niezależnych i (formalnie) niepowiązanych 
z międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Główne kierunki reformy wypracowywane są przez specjalnie powołany 
Komitet Roboczy, którego dyskusje obejmują m.in. następujące zagadnienia: 
1) struktury i skali odliczeń podatkowych (głównie dotyczących składek spo-
łecznych i podatków innych niż podatki od dochodów przedsiębiorstw, obejmu-
jących także sposoby dokonywania tych odliczeń; 2) zasad opodatkowania rezy-
dentów i unikania podwójnego opodatkowania; 3) zdefiniowania „grupy CCTB” 
dla celów konsolidacji, a także opracowanie zasad dotyczących mechanizmów 
tej konsolidacji; 4) amortyzacji i metod kwalifikacji (podziału i łączenia akty-
wów dla celów amortyzacji); 5) odliczeń z tytułu rezerw; 6) ogólnej metody kal-
kulacji podstawy opodatkowania (poprzez odniesienie do porównania otwarcia 
i zamknięcia bilansów lub przez odniesienie do zysku i strat przedsiębiorstwa); 
7) podatków lokalnych i ich odliczeń; 8) dochodów zagranicznych (które mogą 
być albo całkowicie wyłączone z CCCTB, albo mogą być do nich włączone, co 
z kolei wymaga rozwiązania zagadnienia metody konsolidacji); 9) zdefiniowania 
i ujednolicenia pojęcia grupy podatkowej; 10) szczegółowych zagadnień, związa-
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nych z transakcjami dokonywanymi wewnątrz grupy podatkowej, w powiązaniu 
z problematyką cen transferowych8. 

Program CCTB należy traktować jako wkład polityki podatkowej do szer-
szych programów europejskich, związanych z promocją przedsiębiorczości i słu-
żących zwiększeniu konkurencyjności firm, wspieraniu wzrostu gospodarczego 
i tworzeniu nowych miejsc pracy. Implementacja celów związanych z CCTB wią-
że się z realizowaniem założeń nowej unijnej polityki podatkowej, zgodnie z któ-
rą, uproszczenia i zwiększenia przejrzystości systemów podatkowych państw 
członkowskich prowadzą do promowania uczciwej i otwartej konkurencji podat-
kowej w Unii Europejskiej. Koncepcja ta wiąże się także – choć nie w sposób 
bezpośredni – z od dawna postulowaną przez Komisję Europejską ideą harmoni-
zacji stawek podatkowych w zakresie krajowych podatków korporacyjnych. 

koncepcja opodatkowania według kraju macierzystego

Koncepcja opodatkowania według kraju macierzystego stanowi spójną 
koncepcję ujednolicenia warunków otoczenia podatkowego małych i średnich 
przedsiębiorstw na obszarze całej Unii Europejskiej. Głównym założeniem pre-
zentowanej koncepcji, jest ułatwienie działalności małym i średnim podmiotom 
gospodarczym, prowadzących działalność na terenie kilku państw członkow-
skich UE. Ułatwienie to polega na eliminacji konieczności podporządkowywania 
się reżimom prawnym państw innych niż kraj pochodzenia danego podmiotu go-
spodarczego, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Firmy prowadzące działalność w innych niż macierzysty krajach UE, mo-
głyby wyliczać podlegające opodatkowaniu zyski spółki dominującej oraz swoich 
spółek zależnych i zakładów w innych państwach członkowskich według zasad 
wyliczania podstawy opodatkowania, jakie obowiązują w ich państwie pocho-
dzenia. Podstawa opodatkowania byłaby kalkulowana zgodnie z regułami przed-
stawianej koncepcji, jednak podatek nie trafiałby w całości do macierzystego 
kraju podatnika, gdyż sposób podziału obciążeń podatkowych na poszczególne 
państwa członkowskie, byłby wynikiem ich udziału w ogólnych dochodach tego 
podmiotu, a każde państwo członkowskie nakładałoby następnie odpowiednią 
krajową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Programem objęte zo-

8  Komisja Europejska – Implementing the Community Programme for improved growth and 
employment and the enhanced competitiveness of EU business; Common Consolidated Corporate 
Tax Base; Brussels, 2.5.2007, COM(2007) 223 final, s. 9–10.
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stałyby małe i średnie podmioty gospodarcze, prowadzące działalność na teryto-
rium więcej niż jednego państwa członkowskiego, kwalifikowane według oficjal-
nej unijnej definicji MŚP i określane w oparciu o zasady państwa macierzystego. 
Jedynym podatkiem objętym przez program miałby być podatek dochodowy od 
osób prawnych. Każde z przedsiębiorstw objętych programem obliczałoby swój 
dochód podlegający opodatkowaniu według zasad systemu obowiązującego 
w państwie macierzystym spółki dominującej lub siedziby zarządu („państwo 
macierzyste” grupy MŚP jest określone jako państwo rezydencji spółki domi-
nującej, bądź siedziby jej zarządu). Poszczególne państwa członkowskie utrzy-
małyby prawo do obciążania podatkiem swojej część udziału w zyskach grupy 
z działalności prowadzonej na jego terytorium i czyniłyby to według krajowej 
stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Obowiązki sprawozdawcze 
spółek uczestniczących w projekcie powinny ograniczać się wyłącznie do skła-
dania deklaracji podatkowych jedynie w państwie macierzystym. Łączne zyski 
grupy byłyby wyliczane przez spółkę dominującą, zgodnie z zasadami państwa 
macierzystego, w którym jest rezydentem. Podział zysków wewnątrz grupy był-
by dokonywany między jej członków zgodnie z ustalonym wzorem, co byłoby 
zgłaszane władzom podatkowym zainteresowanych państw członkowskich. Po-
datek uiszczany byłby wyłącznie w państwie rezydencji. Sprawy sporne toczy-
łyby się zgodnie z reżimem prawnym państwa macierzystego. Ustalona zgodnie 
z zasadami państwa macierzystego podstawa opodatkowania powinna być dzie-
lona pomiędzy poszczególne państwa członkowskie, np. poprzez wykorzystanie 
formuły opartej na wynagrodzeniach lub liczbie pracowników lub na bazie trzech 
czynników (wynagrodzenie, obroty i majątek przedsiębiorstw) 9. 

System opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw według zasad 
kraju pochodzenia posiada wiele zalet: 1) krajowe systemy podatkowe – przynaj-
mniej w krótkim i średnim okresie – nie musiałyby być zmieniane, podobnie jak 
system obowiązujących w danym państwie członkowskim międzynarodowych 
umów podatkowych (z zastrzeżeniem konieczności wprowadzenia do systemu 
zasad repartycji dochodów, wynikających z przyjęcia programu); w dłuższej 
natomiast perspektywie, system wspomagałby konwergencję krajowych sys-
temów podatkowych w zakresie podatków dochodowych od przedsiębiorstw; 
2) utrzymane zostałyby krajowe stawki podatkowe oraz systemy opodatkowa-

9  Szerzej na ten temat: Sławomir Zarębski, Koncepcja opodatkowania według zasad państwa 
macierzystego a program obniżania podatkowych kosztów przystosowawczych MŚP w Unii Eu-
ropejskiej, Zeszyty Naukowe US, „Mikrofirma 2009”, s. 427.
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nia dywidendy; 3) system umożliwiłby pogłębienie współpracy operacyjnej po-
między poszczególnymi administracjami podatkowymi państw członkowskich; 
4) w przypadku problemów z uzyskaniem zgody wszystkich państw UE na 
realizację programu (zasada jednomyślności decyzji w sprawach podatkowych) 
możliwe byłoby wdrożenie systemu poprzez system porozumień dwustronnych 
między poszczególnymi państwami członkowskimi UE; 5) system – zakładając 
przyjęcie prawidłowych zasad repartycji dochodów podatkowych między pań-
stwami – zachowywałby w zasadzie międzynarodową neutralność tych docho-
dów; 6) program ułatwiłby wdrażanie innych programów europejskich (np. spół-
ki europejskiej). Podstawowe wady systemu opodatkowania według zasad kraju 
pochodzenia to: konieczność zmian krajowych regulacji prawnych i niezbędność 
uzgodnień o charakterze międzynarodowym jeszcze przed wdrożeniem systemu, 
brak uregulowania kwestii ewentualnego rozliczenia strat, złożoność procesów 
repartycji pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

Koncepcja opodatkowania według kraju macierzystego jest ważnym ele-
mentem nowej polityki podatkowej UE, gdyż wspomaga ona eliminowanie lub 
redukcję wielu najpoważniejszych podatkowych kosztów przystosowawczych 
MŚP, co stanowi jeden z głównych postulatów tej polityki. Cele te realizowane są 
poprzez m.in.: zwiększenie stabilności przepisów podatkowych, znaczne reduk-
cje złożoności i różnorodności systemów podatkowych, ułatwienia w relacjach 
z administracją podatkową, bardziej zrozumiały język przepisów i formularzy 
podatkowych, zmniejszenie zawiłości procedur zwrotu podatku, obniżenie kosz-
tów administracyjnych oraz kosztów przygotowania dokumentacji księgowej10. 

wnioski

1. Podstawowe cele nowej polityki podatkowej Unii Europejskiej silnie po-
wiązane są z kreowaniem przyjaznego środowiska dla małych i średnich przed-
siębiorstw, jako elementu kluczowego dla efektywnej polityki społeczno-gospo-
darczej każdego z państw członkowskich. 

2. Ważnym aspektem polityki wobec MŚP jest redukowanie podatkowych 
kosztów funkcjonowania małych podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej 
(którego egzemplifikacją jest ogólnoeuropejski program upraszczania procedur 
podatkowych dla MŚP (Simplified Tax Compliance Procedures Program for 

10  Na wagę tych problemów dla funkcjonowania przedsiębiorstw zwraca uwagę m.in. raport 
„Simplified Tax Compliance Procedures for SMEs”, Komisja Europejska, Bruksela 2007. 
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SMEs). Programy dotyczące sposobów opodatkowania dochodów małych pod-
miotów gospodarczych, które prowadzą międzynarodowa działalność gospodar-
czą na terenie UE, koncentrują się natomiast wokół dwóch ogólnych koncepcji: 
idei wspólnej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania (The Common Consoli-
dated Tax Base) oraz koncepcji opodatkowania według przepisów państwa rodzi-
mego dla małych i średnich przedsiębiorstw (Home State Taxation for Small and 
Medium Sized Enterprises).

3. Działania Komisji Europejskiej w zakresie regulacji podatkowych dla 
MŚP mają specyficzny charakter, gdyż – zgodnie z podstawowymi założeniami 
polityki podatkowej Unii Europejskiej – rozwiązania podatkowe dotyczące po-
datków bezpośrednich, w tym podatku korporacyjnego (podatek CIT) znajdują 
się w gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii. Wypracowywane w ra-
mach Komisji Europejskiej rozwiązania mają więc jedynie charakter ogólnych 
wytycznych i wskazówek, nie stanowiąc elementu tzw. „twardego prawa” UE, 
w postaci wiążących dyrektyw czy rozporządzeń. Implementacja poszczegól-
nych rozwiązań do porządków prawnych państw członkowskich zależy przede 
wszystkim od decyzji poszczególnych władz krajowych.   

concepts oF reducinG taX adjustment costs and proGrams 
oF taX reVenue For sme in contemporary eu taX poLicy

summary

Article presents those aspects of the new tax policy of the European Union, which 
relate to activity of the small and medium-sized enterprises. These programs are aimed 
at reducing the tax adjustment costs for SMEs, and the new arrangements for taxing the 
income of small businesses. Basic assumptions of selected programs are analyzed at the 
background of the guiding principles of modern tax policy of the EU.

Translated by Sławomir Zarębski
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płeĆ właŚcicieLa/menedŻera jako czynnik  
kształtujĄcy rozwÓj małej Firmy  

– aspekty teoretyczne i wyniki badaŃ empirycznych

Nie ma wątpliwości, że jedną z najważniejszych determinant rozwoju ma-
łych firm jest sama osoba właściciela firmy, który w większości przypadków 
pełni też rolę menedżera. Podejmowanie decyzji o kluczowym znaczeniu dla 
funkcjonowania firmy i bieżące zarządzanie nią, implikuje silne nacechowanie 
struktury firmy przez osobę właściciela, a jego osobowość, wykształcenie, umie-
jętności, kompetencje, czy wreszcie sposób postrzegania bliższego i dalszego 
otoczenia decydują o tym, jak firma reaguje na zmiany w otoczeniu oraz czy 
podejmuje działania prorozwojowe, czy też nie1. 

O ile większość cech charakteryzujących przedsiębiorcę była od dawna 
przedmiotem badań naukowców zajmujących się problematyką MSP, o tyle za-
gadnienie płci przez kilka dekad było zupełnie pomijane. Chęć nadrobienia tych 
zaległości i wypełnienia badawczych „białych plam” zaowocowała nie tylko po-
wstaniem periodyków zajmujących się wyłącznie problematyką kobiecą, jak np. 
„European Journal of Women’s Studies”, ale także rosnącą liczbą publikacji na ła-
mach tak renomowanych czasopism, jak „Entrepreneurship Theory and Practice”, 
„Journal of Business Venturing” czy „Journal of Small Business Management”. 

Zrozumienie specyfiki kobiecej przedsiębiorczości jest istotne z co naj-
mniej dwóch względów. Po pierwsze, liczba kobiet decydujących się na rozpoczę-
cie własnej działalności gospodarczej nieprzerwanie rosła w ostatnich dekadach, 
a zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach każą mniemać, że trend 
ten nie ulegnie odwróceniu w dającej się przewidzieć przyszłości. Po drugie, nie 

1  K. Zięba, Osoba właściciela-menedżera i jego rola w intencyjnym modelu wzrostu firmy, 
w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw: MIKROFIRMA 2009, 
red. A. Bielawska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
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ulega wątpliwości, że firmy zakładane przez kobiety są generalnie mniejsze, rza-
dziej osiągają znaczący wzrost i mają większe trudności w utrzymaniu się na 
rynku2. Oznacza to, że wraz ze wzrostem powszechności kobiecej przedsiębior-
czości sektor MSP będzie doświadczał problemów na coraz większą skalę chyba, 
że uda się poprawić jakość funkcjonowania firm prowadzonych przez kobiety. Do 
tego jednak potrzebne jest zrozumienie ich specyfiki: powiązanie teoretycznych 
aspektów kobiecej przedsiębiorczości z uzyskanym na drodze empirycznej obra-
zem kobiecych firm. Temu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy tekst.

przedsiębiorczość kobieca

Specyfika kobiecej przedsiębiorczości polega m.in. na tym, że kobiety pro-
wadzą zazwyczaj mniejsze firmy i rzadziej je rozwijają. Wpływ płci na funkcjo-
nowanie firmy jest dwoisty. Z jednej strony płeć odciska swoje piętno na samym 
procesie założycielskim. Przykładem jest tu wybór sektora czy umiejętności 
właściciela, często wynikające z obranej wcześniej ścieżki rozwoju zawodowego 
oraz wykształcenia. Wiadomo, że kobiety są z reguły lepiej wykształcone, a ich 
awans zawodowy bywa ograniczany w wyniku dyskryminacji. Z drugiej strony, 
sam sposób prowadzenia przez kobiety działalności gospodarczej i zarządzania 
firmą jest inny niż w przypadku mężczyzn3. Wynika to m.in. z uwarunkowań 
kulturowych, w ramach których kobiety są inaczej wychowywane i przyjmują 
inną hierarchię wartości4. Można więc np. oczekiwać, że kobiety spędzają w fir-
mie mniej czasu niż mężczyźni ze względu na obowiązki domowe, które – tra-
dycyjnie – bywają im przypisane. Tłumaczy to, dlaczego kobiety często wybie-
rają działalność usługową – wymaga ona zazwyczaj mniejszego zaangażowania 
i bywa prowadzona w miejscu zamieszkania. Taki dualny sposób oddziaływania 
płci na losy firmy został opisany w literaturze w kontekście zagadnień czysto 

2  I. Verheul, R. Thurik, Start-up Capital: Does Gender Matter?, „Small Business Economics” 
2001, no. 16, s. 329–345.

3  S.-M. Mukhtar, Differences in Male and Female Management Characteristics: A Study of 
Owner-Manager Businesses, „Small Business Economics” 2002, no. 18, s. 289–311.

4  Patrz np. P. Chu, The characteristics of Chinese female entrepreneurs: Motivation and per-
sonality, „Journal of Enterprising Culture” March 2000, vol. 8, no.1, s. 67–84, czy J. Watson, 
Comparing the Performance of Male- and Female-Controlled Businesses: Relating Outputs to 
Inputs, „Entrepreneurship Theory and Practice” Spring 2002, s. 91–100.
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finansowych5, ale daje się on łatwo uogólnić na całokształt specyfiki funkcjono-
wania firm kobiecych. 

Kobiety jako przedsiębiorcy często lepiej komunikują się z innymi ludźmi, 
charakteryzują się wyższym poziomem empatii, co ułatwia zarządzanie persone-
lem i negocjowanie. Z drugiej jednak strony, kobiety są mniej pewne siebie, czę-
ściej polegają na zdaniu innych i w mniejszym stopniu kierują się paradygmatem 
maksymalizacji zysku6. 

Opisując fenomen kobiecej przedsiębiorczości, nie sposób jest abstrahować 
od problematyki motywacji przedsiębiorczych. Samo podjęcie decyzji o zało-
żeniu firmy jest efektem oddziaływań natury socjologicznej, psychologicznej 
i ekonomicznej7. Motywacje, które legły u podstaw decyzji założycielskiej, mają 
następnie wpływ na wybór celu działalności, sposób jego osiągania, a w osta-
tecznym rozrachunku – na sukces, bądź porażkę przedsiębiorcy. Motywy, który-
mi kierują się przedsiębiorcy, zwykło się dzielić na pozytywne (tzw. pull factors) 
oraz negatywne (push factors). Zazwyczaj tym pierwszym przypisuje się lepsze 
rezultaty osiągane przez przedsiębiorców. To, na ile przedsiębiorcy kierują się 
pozytywnymi i negatywnymi motywami i jakie ma to skutki, w szczególności 
w odniesieniu do przedsiębiorców będących kobietami, jest do dziś przedmiotem 
nierozstrzygniętej do końca debaty8.

Zaprezentowane powyżej aspekty eksponują pewną szczególną charakte-
rystykę kobiecej przedsiębiorczości, znacząco różną od tej prezentowanej przez 
mężczyzn. Jednak zróżnicowane zachowania kobiet i mężczyzn w funkcji przed-
siębiorcy nie są powszechnie uznane. Wprost przeciwnie, na łamach czasopism 
naukowych trwa nadal debata nad tym, na ile kobieca przedsiębiorczość jest spe-
cyficzna, a na ile pewien model przedsiębiorczości ma charakter uniwersalny9. 
Debata ta uzasadnia konieczność podejmowania dalszych badań empirycznych 
nad przedsiębiorczością kobiecą w celu dokonania ostatecznych rozstrzygnięć 
w obrębie tej problematyki. 

5  I. Verheul, A. Stel, R. Thurik, Explaining the entrepreneurship activity rate of women and 
men. A macro-level perspective, materiały konf. XVII RENT, Łódź, 20–21 listopada 2003.

6  E.J. Gatewood, K.G. Shaver, J.B. Powers, W.B. Gartner, Entrepreneurial Expectancy, Task 
Effort, and Performance, “Entrepreneurship Theory and Practive”, Winter 2002, s. 187–206.

7  B. Ducheneaut, M. Orhan, Women Entrepreneurs in France: Motivations for Creating a Busi-
ness, materiały konf. RENT XII, Lyon, 26–27 listopada 1998.

8  K.D. Hughes, Pushed Or Pulled? Women’s Entry into Self-Employment and Small Business 
Ownership, “Gender, Work and Organization” August 2003, vol. 10 no. 4, s. 433–454.

9  H. Mizgajska, Specyfika sposobu zarządzania przedsiębiorstwem przez kobiety na przykła-
dzie Wielkopolski, „Organizacja i kierowanie” 2008, nr 3 (133), s. 83–93.
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charakterystyka badanej próby i wyniki badań

Próbę badawczą stanowiły mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa10 biorące 
udział w drugiej edycji Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego (POG II)11. 

Przedsiębiorstwa, których właścicielami są kobiety, stanowiły łącznie 27% 
wspomnianej próby. Jeśli jednak wyodrębnić w ramach badanej próby mikrofir-
my oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, widocznym staje się, że firmy kobiece są 
generalnie mniejsze. Wynika to nie tylko z mniejszego przeciętnego zatrudnienia, 
które analizowane na poziomie całej próby wynosi 18 osób dla firm prowadzo-
nych przez kobiety i 29 osób w przypadku firm prowadzonych przez mężczyzn. 
Dodatkowym potwierdzeniem jest nadreprezentacja firm kobiecych w grupie mi-
krofirm (37%) wobec wyraźnie niższego udziału w grupie małych firm (25%); 
wśród przedsiębiorstw średnich, te prowadzone przez kobiety stanowią zaledwie 
14%. Przeciętna wielkość zatrudnienia w poszczególnych kategoriach przedsię-
biorstw jest zaprezentowana w tabeli 1. Co ciekawe, w odniesieniu do grupy firm 
małych, różnica w wielkości przeciętnego zatrudnienia jest bardzo niewielka. 

Twierdzenie o tym, jakoby firmy prowadzone przez kobiety doświadczały 
większych trudności w utrzymaniu się na rynku, znajdują pośrednie potwierdze-
nie w rozkładzie wieku badanych przedsiębiorstw, przedstawionym na wykre-
sie 1. Przedsiębiorstwa prowadzone przez mężczyzn są zdecydowanie starsze. 
Aż jedna trzecia spośród nich została założona jeszcze przed rozpoczęciem pro-
cesu transformacji polskiej gospodarki w kierunku gospodarki rynkowej12.

Tabela 1. Przeciętna wielkość zatrudnienia w zależności od płci właściciela

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

10  Podstawą podziału na mikro-, małe i średnie firmy była – zgodnie z powszechnie przyjętą 
konwencją – wielkość zatrudnienia.

11  POG II zrealizowano w 2008 roku. Spośród 764 przedsiębiorstw, w odniesieniu do 166 firm 
udało się określić płeć właściciela i właśnie ta grupa firm jest przedmiotem dalszej analizy.

12  Jednoznaczne określenie daty rozpoczęcia tego procesu nie jest łatwe; wedle niektórych 
ekonomistów za początek przemian należałoby uznać tzw. ustawę Wilczka, liberalizującą dzia-
łalność gospodarczą w Polsce. Autor przyjął jednak za umowną datę rozpoczęcia transformacji 
moment uchwalenia pakietu ustaw, znanego pod nazwą planu Balcerowicza, a więc przełom 
1989 i 1990 roku.
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Niewiele mniej niż jedna trzecia, to firmy założone w pierwszych latach 
przekształceń gospodarczych. Wyraźnie widoczna jest przewaga firm prowadzo-
nych przez kobiety wśród firm założonych relatywnie niedawno. Pomimo tego, 
w Polsce nie obserwuje się znaczącego wzrostu udziału żeńskich właścicieli 
w ogóle przedsiębiorców, co prowadzi do prostej konstatacji, że przedsiębiorstwa, 
których właścicielami są kobiety, charakteryzują się mniejszą przeżywalnością. 
W świetle wyników badań w innych krajach13, może to świadczyć o tym, że ko-
biece firmy doświadczają w Polsce jakichś specyficznych trudności. Od dawna 
zresztą wiadomo, że trudności te bywają różne w różnych krajach14.

Wykres 1. Rok założenia badanych przedsiębiorstw w podziale na płeć ich właścicieli
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Dane GUS pokazują nieodmiennie, że kobiety są generalnie lepiej wykształ-
cone niż mężczyźni. Tak też jest w badanej grupie przedsiębiorców: wyższym 
wykształceniem legitymuje się 40% kobiet i jedynie 22% mężczyzn. Jeśli wy-
kształcenie właściciela uznać za przejaw inteligencji, zdolności przyswajania wie-
dzy i – pewnej mierze – kompetencji, to fakt, że nie pomaga ono w przetrwaniu 
firmy, każe szukać źródeł porażek gdzie indziej. Pewnych wskazówek dostarcza 
analiza doświadczeń zawodowych poprzedzających rozpoczęcie własnej działal-
ności i motywacji, którymi właściciele kierowali się, zakładając swoją firmę.

13  Por. S.C. Perry, A Comparison of Failed and Non-failed Small Businesses in the United 
States: Do Men and Women Use Different Planning and Decision Making Strategy?, „Journal of 
Developmental Entrepreneurship” December 2002, vol.7, no 4, s. 415–428.

14  L. Kolvereid, S. Shane, P. Westhead, Is it equally difficult for female entrepreneurs to start 
business in all countries?, “Journal of Small Business Management” October 1993, s. 42–51.
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Praktyczna wiedza z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej jest 
niewątpliwie ważna, szczególnie w początkowej fazie rozwoju firmy, kiedy to 
prawdopodobieństwo porażki jest najwyższe (w pierwszym roku upada ok. 35–
40% firm15). Wiedzę taką zdobywają właściciele małych firm, mogą nią dyspono-
wać kierownicy-menedżerowie, a także – do pewnego stopnia – przedstawiciele 
wolnych zawodów. Jeśli spojrzeć na zawód wykonywany przed założeniem obec-
nej firmy, to we wszystkich trzech wymienionych kategoriach przewagę mają 
mężczyźni. Ponad połowa (53%) badanych kobiet przed rozpoczęciem własnej 
działalności było pracownikami najemnymi; w przypadku mężczyzn odsetek ten 
jest o ponad połowę mniejszy, co pokazuje tabela 2. 

Chęć poprawy swojej sytuacji finansowej jest bardzo istotnym motywa-
torem, gdy mowa o zakładaniu firmy i w badanej próbie nie ma w tej kwestii 
większych różnic między kobietami a mężczyznami. W odniesieniu do innych 
czynników, skłaniających do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej róż-
nice takie występują, co pokazuje wykres 2. 

Brak innej pracy, jako typowy push factor, nie jest dobrą motywacją do 
rozpoczynania własnej działalności, a bardzo częste wśród kobiet pragnienie 
realizacji własnych marzeń poprzez założenie własnej firmy sugeruje, że decy-
zja ta może być podejmowana w oparciu o nierealistyczne założenia, nadmier-
ny optymizm i przy lekceważeniu potencjalnych barier i zagrożeń. Jeśli jest tak 
w istocie, to może to tłumaczyć niższą przeżywalność firm, gdzie właścicielami 
są kobiety.

Tabela 2. Zawód wykonywany bezpośrednio przed założeniem obecnej firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

15  PARP, Raport na temat stanu sektora MSP w latach 2006–2007, Warszawa 2008.
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Wykres 2. Motywacje do założenia własnej firmy16

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

We wspomnianej wcześniej literaturze przedmiotu spotyka się pogląd, ja-
koby przedsiębiorstwa założone przez kobiety były bardziej pasywne i w więk-
szym stopniu nastawione na utrzymanie status quo, niż na rozwój. Tłumaczy 
się to m.in. innymi rolami społecznymi, które pełnią kobiety i mężczyźni. Te 
pierwsze traktują często własną firmę jako miejsce pracy, a nie realizację wła-
snych ambicji. Stanowisko to nie potwierdza się jednak w odniesieniu do badanej 
próby, bowiem deklarowane przez przedsiębiorców cele działania ich firm nie 
różnią się znacząco między kobietami i mężczyznami. 73% kobiet i 75% męż-
czyzn zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat rozwijać firmę, a do zachowania 
w tym okresie status quo dążyć będzie po 22% respondentów zarówno wśród 
kobiet, jak i wśród mężczyzn.

Cele rozwojowe, tak powszechnie deklarowane w badanej próbie, wymagają 
konkretnych działań w celu ich realizacji. Respondenci byli pytani o działania po-
dejmowane przez firmę w ciągu ostatnich dwóch lat oraz planowane na najbliższe 
dwa lata, a widoczne zróżnicowanie między kobietami a mężczyznami pokazuje 
tabela 3. 

16  Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać dwie odpowiedzi.
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Tabela 3. Działania podjęte przez firmy w ciągu ostatnich dwóch lat i planowane  
na najbliższe dwa lata

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Kobiety jako przedsiębiorcy skupiają się raczej na innowacjach produkto-
wych i procesowych oraz poprawie jakości oferowanych produktów. W więk-
szym stopniu niż mężczyźni dbają też o podnoszenie kwalifikacji pracowników. 
Prawidłowości te widoczne są zarówno w sferze faktycznie zrealizowanych dzia-
łań, jak i też planów na przyszłość.

Nieco światła na potencjalne problemy firm, wynikające z płci właściciela, 
rzuca analiza źródeł finansowania ich działalności. Jak widać w tabeli 4, męż-
czyźni zdecydowanie częściej korzystają z rozmaitych alternatywnych źródeł 
finansowania, co z pewnością może przekładać się na wyższą efektywność eko-
nomiczną prowadzonych przez nich firm. 

Kobiety dwa razy rzadziej korzystają z leasingu, który wszakże jest dość 
rozpowszechnioną formą finansowania. Dwa razy rzadziej korzystają z dotacji 
unijnych, ale też i dwa razy rzadziej się o nie ubiegają (w ostatnich dwóch latach 
zrobiło to 11% kobiet i 22% mężczyzn). 

Tabela 4. Źródła finansowania działalności firmy17

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

17  Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
odpowiedź.
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Pewną poszlaką, potwierdzającą pośrednio istnienie dyskryminacji jest fakt, 
że 11% kobiet postrzega uzyskanie kredytu jako rzecz trudną. Takiego zdania jest 
zaledwie 5% mężczyzn. To nie jedyne badania dowodzące większych trudności 
w uzyskaniu kredytu przez kobiety18.

Podsumowując, należy stwierdzić, że badana próba wykazuje istotne różnice 
między charakterystyką firm prowadzonych przez przedsiębiorców obu płci, m.in. 
w odniesieniu do wieku firmy i jej wielkości mierzonej poziomem zatrudnienia. Do-
świadczenie zawodowe i motywacje przedsiębiorcze są też zróżnicowane, a zróż-
nicowanie to przemawia raczej na korzyść firm prowadzonych przez mężczyzn. 
Choć deklarowane cele działalności gospodarczej nie różnią się między kobieta-
mi i mężczyznami, to już działania służące realizacji tych celów wykazują zróżni-
cowanie. Być może działania podejmowane przez mężczyzn, poparte szerszym wa-
chlarzem wykorzystywanych źródeł finansowania, zapewniają im tę domniemaną 
przewagę nad firmami prowadzonymi przez kobiety. Jedno nie ulega wątpliwości: 
w świetle wyników badań drugiej edycji Pomorskiego Obserwatorium Gospodarcze-
go kobieca przedsiębiorczość odróżnia się od przedsiębiorczości męskiej.

owner’s Gender as a Factor inFLuencinG Growth  
in smaLL business: theoreticaL aspects and empiricaL  

research resuLts

summary

In this article the problem of female entrepreneurship is analysed. The author has 
identified some potential sources of differences in managing companies owned by men 
and women on the basis of the results from Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II. 
On the basis of the above-mentioned research the following conclusions can be drawn: 
1) firms owned by women are often smaller and younger; 2) female owners are often bet-
ter educated than male owners; 3) women more often start their businesses to fulfil their 
dreams; 4) goals of activities are the same, although actions taken are different among 
men and women; 5) male owners more often use diversified sources of financing than 
their female counterparts. 

Traslated by Krzysztof Zięba

18  Por. S. Coleman, Constraints Faced by Women Small Business Owners: Evidence from the 
Data, „“Journal of Developmental Entrepreneurship” August 2002, vol. 7, no. 2, s. 151–174, oraz 
T.R. Lituchy, M.A. Reavley, Women Entrepreneurs: A Comparison of International Small Busi-
ness Owners in Poland and the Czech Republic, “Journal of International Entrepreneurship” 2004, 
no. 2, s. 61–87.
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Modele scoringowe1 (punktowe), określane często w literaturze przed-
miotu modelami Z-Score, służącymi prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw 
przyjęły się również w polskiej praktyce analitycznej, jako metody umożliwia-
jące pogłębienie przeprowadzanych okresowo analiz ekonomiczno-finansowych 
przedsiębiorstw2. Pewnym skrótem myślowych używanym przez praktyków jest 
sformułowanie, iż służą one prognozowaniu upadłości (bankructwa, czy też nie-
wypłacalności) przedsiębiorstw. W rzeczywistości bowiem, modele oparte na 
analizie dyskryminacyjnej, które wykorzystywane są de facto do oceny przy-
szłego standingu ekonomiczno-finansowego podmiotu oraz określenia poziomu 
ryzyka zagrożenia upadłością przedsiębiorstw, stanowią w istocie jedne z metod 
efektywnej klasyfikacji analizowanych dwóch grup obiektów (jednostek gospo-
darczych), będącej wynikiem eksploracji danych (pochodzących z ich sprawoz-
dań finansowych). W praktyce wykorzystywane są przede wszystkim do mode-
lowania ryzyka kredytowego, stanowiącego „drugi – obok ryzyka rynkowego, 

1  Zgodnie z podziałem metod scoringowych, dokonanym przez A. Matuszyk wyróżniamy: 
(1) metody statystyczne (do których w szczególności zaliczyć możemy: analizę dyskryminacyjną, 
regresję liniową, regresję logistyczną, drzewa klasyfikacyjne, metodę najbliższego sąsiedztwa), 
a także (2) metody niestatystyczne (wśród których wymienić można: programowanie matematyczne 
– liniowe oraz całkowitoliczbowe, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne oraz systemy eksperckie).  
A. Matuszyk, Wykorzystanie modeli scoringowych w kredytowaniu gospodarstw rolniczych, 
Roczniki Naukowe (Tom VII, Zeszyt 5) Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 
s. 62.

2  Wykorzystywane są w głównej mierze do oceny jednostek gospodarczych działających na 
pełnej rachunkowości, a zatem dla których możliwe jest generowanie podstawowych sprawozdań 
finansowych w postaci bilansów oraz rachunków zysków i strat.
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podstawowy rodzaj ryzyka finansowego”3. Celem niniejszego artykułu jest okre-
ślenie algorytmu estymacji funkcji dyskryminacyjnej, tworzonej na potrzeby 
dychotomicznej klasyfikacji poddawanych analizie podmiotów gospodarczych, 
do jednej z dwóch klas jednostek: przedsiębiorstw wypłacalnych (w horyzoncie 
1 roku), a także zagrożonych niewypłacalnością (upadłością). Analiza literatury 
przedmiotu stanowi wstępny etap do badań empirycznych na grupie przedsię-
biorstw, które zostały postawione w stan upadłości w Polsce w latach 2007–2009. 
W dalszej części artykułu omówione zostały ponadto syntetyczne wyniki badań 
autorskich nad charakterystyką zmiennych egzogenicznych funkcji dyskrymina-
cyjnych stosowanych w polskich modelach prognozowania upadłości przedsię-
biorstw. Jest to źródło wiedzy na temat proponowanych przez twórców modeli 
najlepszych predyktorów upadłości.

problemy na poziomie doboru próby i wyboru zmiennych egzogenicznych 

Jedną z najczęściej stosowanych metod w praktyce prognozowania upa-
dłości przedsiębiorstw jest jednowymiarowa4 lub wielowymiarowa5 (MDA – 
Multiple Discriminant Analysis) analiza dyskryminacyjna6. Wielowymiarowa 
statystyczna analiza dyskryminacyjna, jak zauważa K. Jajuga7, polega na „przy-
dzieleniu obiektów należących do tzw. próby rozpoznawanej do z góry zdefinio-
wanych klas, przy czym klasy te określone są na podstawie danych z przeszłości, 
zawartych w tzw. próbie uczącej”. Pomimo iż problematyka estymacji funkcji 
dyskryminacyjnych jest przedmiotem licznych opisów literaturowych (nie tylko  

3  K. Jajuga, Metody statystyczne w finansach, Materiały StatSoft Polska, Kraków 2003, s. 14–
16; Zgodnie z opinią autora, ogół metod statystycznych, umożliwiających określanie ryzyka nie-
spłacenia przez dłużnika kredytu, można podzielić na dwie grupy: (1) modele niedotrzymania 
warunków (default models), „które mają za zadanie ocenę prawdopodobieństwa niedotrzymania 
warunków bądź przydzielenie ocenianego podmiotu do konkretnej klasy odzwierciedlającej moż-
liwość niedotrzymania warunków przez ten podmiot” – w grupie tych modeli znajduję się w szcze-
gólności: metody scoringowe, metody analizy dyskryminacyjnej, metody sieci neuronowych; 
(2) modele rynkowe (market models), „które mają za zadanie oszacowanie straty wynikającej  
z możliwego niedotrzymania warunków”.

4  W przypadku jednowymiarowej analizy dyskryminacyjnej przeprowadzany jest (jak zauwa-
żają autorzy) test dychotomiczny, podczas którego dokonywana jest klasyfikacja obiektów na pod-
stawie wartości jednej zmiennej.

5  Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna (najczęściej właśnie przy zastosowaniu tej me-
tody estymowane są funkcje) pozwala na klasyfikację analizowanego obiektu do odpowiedniej 
klasy w wyniku analizy wielu jego atrybutów.

6  A. Hołda, B. Micherda, Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upa-
dłością, Wyd. KIBR, Warszawa 2007, s. 102–103.

7  K. Jajuga, Metody statystyczne…, op.cit., s. 15.
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w bibliografii anglojęzycznej), ale również w opracowaniach polskich ośrodków 
naukowo-badawczych, w realizowanych pracach związanych z tworzeniem róż-
nych modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw autorzy napotykają na 
liczne problemy. Już na etapie gromadzenia materiału statystycznego, który na 
drodze dalszej analizy wyeksponuje te zmienne, które w istocie różnicują dwie 
próby badawcze8, może dojść do istotnych zniekształceń i błędów prowadzących 
w konsekwencji do obniżenia zdolności predykcyjnych (klasyfikacyjnych) esty-
mowanej na ich podstawie postaci funkcji dyskryminacyjnej. Niereprezentatyw-
ność próby badawczej, brak właściwej eliminacji danych odstających (outliers9), 
zbyt duża korelacja10 pomiędzy zmiennymi egzogenicznymi wprowadzanymi do 

8  Na etapie poprzedzającym wybór zmiennych do modelu dokonywany jest reprezentatywny 
bądź celowy dobór przedsiębiorstw, które stanowią próbę jednostek gospodarczych charaktery-
zujących się dobrą kondycją ekonomiczno-finansową oraz zbiór podmiotów gospodarczych, które 
zostały postawione w stan upadłości. Retrospektywna analiza (ex post) ich sprawozdań finanso-
wych (za rok obrotowy poprzedzający sądowe ogłoszenie upadłości) będzie stanowiła punkt wyj-
ściowy do zbudowania bazy danych dla tej grupy obiektów. Drugą grupę będą stanowiły jednostki 
o dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej.

9  Dane istotnie różniące się od pozostałych (przyjmuje się, iż są to jednostki odchylające się 
o więcej niż +/– 3 odchylenia standardowe od wartości średniej). Według P. Dittmann, E. Sza-
bela-Pasierbińska, I. Dittmann, A. Szpulak, Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009, s. 41; „za obserwacje odstające uważa się 
obserwacje większe od Q3 + 1,5RQ lub mniejsze od Q3 – 1,5RQ, zaś za ekstremalne – obserwacje 
większe od Q3 + 3RQ lub mniejsze od Q3 + 3RQ, gdzie: Q1 i Q3 to dolny i górny kwartyl szeregu 
czasowego, a RQ – rozstęp międzykwartylowy (RQ = Q3 – Q1). Outliers stanowią tzw. jednost-
ki nietypowe, których występowanie wynika (jak zauważa: M. Pęczkowski, Analiza skupień, 
w pracy zbiorowej red. E. Frątczak, „Wielowymiarowa analiza statystyczna. Teoria – przykłady 
zastosowań z systemem SAS”, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s. 145) z dwóch powo-
dów: (1) pewne kategorie obiektów występujące w populacji nie są dostatecznie reprezentowane 
w próbie; (2) pewne kategorie obiektów rzadko występują w populacji i dlatego tylko niewielka 
ich liczba przypadkowo znalazła się w próbie. Najczęściej artykułowane jest wśród badaczy sta-
nowisko, że dane takie należy „rozważnie” usuwać ze zbioru danych bazowych. Jednak są rów-
nież autorzy, którzy podtrzymują zasadność ich wyodrębniania ( fixed points clusters) w celu kon-
strukcji mierników (breakdown points), pozwalających na identyfikację nietypowych obiektów. 
Jeżeli tego typu wartości odstające można byłoby zaklasyfikować jako wartości charakterystycz-
ne dla, np. wskaźników finansowych występujących w wybranym sektorze działalności przed-
siębiorstw, oznaczałoby to, iż istnieje statystycznie istotne zróżnicowanie poziomu wskaźników 
finansowych w podmiotach z różnych sektorów, co umożliwiłoby w konsekwencji opracowanie 
odrębnych modeli dla przedsiębiorstw o różnym profilu działalności.

10  Zgodnie z T. Panek, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wyd. SGH 
w Warszawie, Warszawa 2009, s. 277; „zmienne dyskryminacyjne nie są ze sobą skorelowane, 
a tym samym nie powielają informacji o badanych obiektach, przenosząc jednocześnie informa-
cje zawarte w zmiennych wejściowych. Funkcje dyskryminacyjne są wyznaczane w taki sposób, 
aby maksymalizować stosunek zróżnicowania międzygrupowego zmiennych wejściowych do ich 
zróżnicowania wewnątrzgrupowego, czyli dążą do optymalnego podziału obiektów na grupy.
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modelu Z-Score, czy w końcu brak czytelnego11 opisu zastosowanej metodologii 
(dla przyszłych użytkowników modelu), to tylko nieliczne z wielu pułapek, jakie 
musi pokonać analityk (statystyk) na drodze estymacji funkcji dyskryminacyjnej. 
Nierespektowanie tych podstawowych założeń w konsekwencji osłabia zdolność 
klasyfikacyjną modelu oraz ogranicza (bądź całkowicie eliminuje) możliwości 
jego stosowania w praktyce.

dobór próby badawczej 

Dobór próby badawczej stanowi podstawę do dalszego właściwego wniosko-
wania statystycznego12. Jak zauważa A. Feruś13, liczba badanych podmiotów nie 
powinna być zbyt mała14, ale też nie powinna stanowić zbyt dużej (wówczas czę-

11  Pomimo iż mogłoby się wdawać, że autorzy modeli służących prognozowaniu upadłości 
przedsiębiorstw doskonale zdają sobie sprawę z fundamentalnych zasad analizy finansowej, 
w wielu opracowaniach nie określają precyzyjnie sposobu obliczania wskaźników finansowych 
stanowiących wnętrza modeli dyskryminacyjnych. Istotnym problemem w takich analizach staje 
się właściwe obliczanie wskaźników opartych z jednej strony, na statycznych danych bilanso-
wych (zasobowo-kapitałowych), z drugiej zaś strony na danych dynamicznych – pochodzących 
z rachunków zysków i strat (przedstawiających narastająco od początku roku obrotowego po-
szczególne kategorie przychodów, kosztów oraz realizowanych wyników). Zestawienie takich da-
nych we wskaźnikach oznacza (z ekonomicznego oraz logicznego punktu widzenia) konieczność 
wprowadzania bilansowych wartości w ujęciu średniorocznym. Taka procedura obowiązuje prze-
cież w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Jednak niewielu autorów modeli dyskryminacyj-
nych zwraca uwagę na konieczność stosowania wartości uśrednianych. Rodzi się zatem pytanie 
o poprawność dokonywanych przy wykorzystaniu ich modeli obliczeń. Jeżeli zarówno obliczana 
wartość indeksu Z-Score, jak również sam cut-off point (wartość brzegowa modelu) podawane są 
niejednokrotnie w przybliżeniu do setnych, a nawet tysięcznych części ułamka, to równie istotne 
staje się określenie tego, czy autor na etapie gromadzenia danych wskaźnikowych dla zidentyfiko-
wanych grup przedsiębiorstw posługiwał się poprawnym sposobem uwzględniania średniorocz-
nych wartości bilansowych, czy też przyjmował je na moment zamknięcia ksiąg rachunkowych 
(w dniu zakończenia roku obrotowego). Jak się w praktyce okazuje, brak jasnych założeń meto-
dologicznych może stanowić duży problem dla praktyków, chcących we właściwy sposób zastoso-
wać wybraną metodę punktowej oceny zdolności przetrwania przedsiębiorstwa na rynku.

12  Wnioskowaniem statystycznym nazywamy dział statystyki zajmujący się problemami uogól-
niania wyników badania próby losowej na całą populację oraz szacowania błędów wynikających 
z takiego uogólnienia.

13  A. Feruś, Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsię-
biorstw, „Bank i Kredyt”, lipiec 2006, s. 48.

14  Zbyt mała liczebność próby może oznaczać niewłaściwe, przypadkowe i niereprezentatywne 
dla populacji podmiotów zaklasyfikowanie jednostek „zdrowych” do grupy podmiotów niewy-
płacalnych, bądź analogicznie określenie przedsiębiorstwa będącego de facto upadłym do grupy 
firm wypłacalnych. Miarami pozwalającymi oszacować sprawności i błędy klasyfikacyjne są: 
(1) sprawność i błąd I stopnia (SPI, BI), charakteryzujące poprawność / błąd klasyfikacji przed-
siębiorstw uznanych a priori za „bankrutów”; (2) sprawność i błąd II stopnia (SPII, BII), które 
charakteryzują cząstkową sprawność modelu w odniesieniu do klasyfikacji podmiotów uznanych 
za wypłacalne. Szerzej: P. Antonowicz, Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finanso-
wej przedsiębiorstw, Wyd. ODDK, Gdańsk 2007, s. 38–39.
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sto niejednorodnej) próby15. W odniesieniu do konstrukcji modeli Z-Score naj-
częściej przyjmuje się dobór próby, uwzględniający z jednej strony zgromadzenie 
danych dotyczących jednostek gospodarczych postawionych w stan upadłości16, 
z drugiej zaś – podmiotów im przeciwstawnych („zdrowych”), charakteryzują-
cych się wypłacalnością. Dobrze jest dysponować możliwie dużą liczbą przy-
padków w obu grupach, gdyż poza próbą wykorzystywaną do estymacji funkcji 
będzie trzeba jej skuteczność poddać testom (na grupie innych jednostek, niż te 
które służyły jej opracowaniu). W literaturze przedmiotu spotkać można niemal 
wyłącznie modele konstruowane dla ogółu przedsiębiorstw (czasami autorzy do-
konują podziału na jednostki P/H/U). Warto byłoby jednak uszczegółowić bada-
nia, decydując się na opracowanie oddzielnych modeli dla podmiotów należących 
do różnych sektorów gospodarki. 

dobór zmiennych do modelu dyskryminacyjnego

 W analizie dyskryminacyjnej stosowane we wnętrzu funkcji zmienne 
ilościowe stanowi zbiór wytypowanych wskaźników finansowych, opartych naj-
częściej na danych bilansowych oraz danych pochodzących z rachunków zysków 

15  Przyjęcie zbyt dużej próby uczącej może determinować niebezpieczeństwo braku homoge-
niczności jednostek wchodzących w jej skład. W takiej sytuacji może okazać się, że wskaźniki 
finansowe opisujące obie zbiorowości jednostek mogą na tyle odstawać w obu grupach, że trudny 
będzie ich obiektywny wybór jako najwłaściwszych predyktorów (zmiennych) wprowadzanych do 
modelu. 

16  Warto w tym miejscu jednak zwrócić uwagę, iż wybór tych podmiotów w istocie jest bardzo 
skrajny. W 2007 roku udział jednostek upadłych w ogólnej liczbie podmiotów zlikwidowanych (wy-
rejestrowanych z REGON) wynosił 0,18%, podczas gdy w pierwszym półroczu 2008 r. wskaźnik 
ten jeszcze bardziej obniżył się, uzyskując poziom 0,16%. (Szerzej na ten temat: P. Antonowicz, 
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r., Wyd. Assembly, Nowy 
Sącz 2009). Dane te odzwierciedlają fakt, iż instytucja upadłości dotyczy bardzo niewielkiej grupy 
jednostek gospodarczych. Przykładowo liczba wyrejestrowanych z REGON osób fizycznych pro-
wadzących działalność gospodarczą w 2007 roku wynosiła 225 633, podczas gdy w tym samym 
czasie zanotowano 78 procesów upadłościowych skierowanych do tej grupy jednostek gospodar-
czych. (Szerzej na ten temat: P. Antonowicz: Aneks statystyczny. Upadłości przedsiębiorstw w Pol-
sce w latach 2007–2008 oraz I–VI.2009 r., „Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga 
szansa?”, (red.) E. Mączyńska, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s. 433–445.)
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i strat. Spośród poddanych przez autora analizie 39 różnych polskich modeli17 pro-
gnozowania upadłości przedsiębiorstw, najczęściej wykorzystywaną (60% modeli) 
zmienną egzogeniczną wprowadzaną do wnętrza polskich funkcji jest podstawowy 
wskaźnik płynności finansowej [AO/ZKT]18 oraz wskaźnik struktury finansowa-
nia majątku [Z/A]19, który występuje w 41% analizowanych modeli20. Częstotliwość 
występowania dziewięciu najczęściej wykorzystywanych wskaźników finansowych 
w polskich modelach Z-Score została przedstawiona w tabeli 1, natomiast kształto-
wanie się ich średnich wartości w grupie21 przedsiębiorstw (P/H/U)22 na cztery lata 
przed ich upadłością oraz w grupie jednostek wypłacalnych23 – przedstawia tabela 
224. Jak zauważa M. Stamirowski ograniczenia analizy dyskryminacyjnej „polegają 
na niemożności bezpośredniego uwzględnienia informacji jakościowych w anali-
zie. Analiza dyskryminacyjna jest szczególnie przydatna przy analizie informacji 
ilościowych, takich jak: coroczne sprawozdania finansowe firm (…)”.25

17  1 – ZH (A. Hołda); 2 – ZM (E. Mączyńska); 3 – ZMP (E. Mączyńska, A. Pogorzelski); 4 – ZPS 
(M. Pogodzińska, S. Sojak); 5 – ZGS1 (J. Gajdka, T. Stos); 6 – ZGS2 (J. Gajdka, T. Stos); 7 – ZGS3 
(J. Gajdka, T. Stos); 8 – ZGS4 (J. Gajdka, T. Stos); 9 – ZGS5 (GPW – J. Gajdka, T. Stos); 10 – ZDH1 
(D. Hadasik); 11 – ZDH2 (D. Hadasik); 12 – ZDH3 (D. Hadasik); 13 – ZDH4 (D. Hadasik); 14 – ZDH5 
(D. Hadasik); 15 – ZDW (D. Wierzba); 16 – ZBP1 (B. Prusak); 17 – ZBP2 (B. Prusak); 18 – ZBP3 (B. Pru-
sak); 19 – ZBP4 (B. Prusak); 20 – ZADW (D. Wędzki); 21 – ZBDW (D. Wędzki); 22 – ZCDW (D. Wędz-
ki); 23 – ZDDW (D. Wędzki); 24 – ZEDW (D. Wędzki); 25 – ZSS (P. Stępień, T. Strąk); 26 – ZSSM1 
(P. Stępień, T. Strąk); 27 – ZSSM2 (P. Stępień, T. Strąk); 28 – ZSSM3 (P. Stępień, T. Strąk); 29 – ZMZ 
(E. Mączyńska, M. Zawadzki); 30 – ZAS1 (D. Appenzeller, K. Szarzec); 31 – ZAS2 (D. Appenzeller, 
K. Szarzec); 32 – Z INE PAN 1 (E. Mączyńska); 33 – Z INE PAN 2 (E. Mączyńska); 34 – Z INE PAN 3 (E. Mą-
czyńska); 35 – Z INE PAN 4 (E. Mączyńska); 36 – Z INE PAN 5 (E. Mączyńska); 37 – Z INE PAN 6 (E. Mą-
czyńska); 38 – Z INE PAN 7 (E. Mączyńska); 39 – ZHCP (M. Hamrol, B. Czajka, M. Piechocki).

18  AO – aktywa obrotowe, ZKT – zobowiązania krótkoterminowe. 
19  Z – zobowiązania ogółem (Z = ZDT + ZKT), A – aktywa ogółem (A = AO + ATRW).
20  Szerzej na ten temat: P. Antonowicz: Zmienne egzogeniczne funkcji dyskryminacyjnych w pol-

skich modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw, „Contemporary Issues in Economy”, 
red. A.P. Balcerzak, J. Boehlke, E. Rogalska, Wyd. Naukowe PTE w Toruniu, Toruń 2009, s. 37. 

21  Grupę testową I stanowiła populacja (wszystkie podmioty) 89 upadłych jednostek gospodar-
czych na terenie województwa pomorskiego w latach 2003–2004.

22  Przedsiębiorstwa: P – produkcyjne; H – handlowe; U – usługowe.
23  Grupę testową II stanowiło 119 przedsiębiorstw „zdrowych”, mających siedzibę działalności 

gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego, które zostały wyłonione w rankingu Gaze-
le Biznesu – Edycja 2004.

24  Wszystkie obliczenia wskaźników w poszczególnych latach analizy w obu grupach podda-
nych badaniom przedsiębiorstw zostały wykonane przy zastosowaniu uśrednionych wartości bi-
lansowych (wskaźniki oparte na danych zasobowo-kapitałowych zostały wyrażone w układzie 
średniorocznym). Po tak przeprowadzonych obliczeniach w dalszej kolejności zostały wyelimi-
nowane wartości odstające (outliers), zaś pozostałe charakterystyczne dla badanych zbiorowości 
wartości zostały uśrednione dla wybranych lat analizy.

25  M. Stamirowski, Walidacja zaawansowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych z ty-
tułu ryzyka kredytowego i operacyjnego, Dokument konsultacyjny DK/9/Walidacja Generalnego 
Inspektoratu Nadzoru Bankowego (Biuro Polityki Nadzorczej), Warszawa luty 2006, s. 71.
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Tabela 1. Najczęściej występujące zmienne (wskaźniki finansowe) w polskich modelach 
prognozowania upadłości przedsiębiorstw

L.p. Wskaźnik 
w modelu

Polskie modele scoringowe – prognozowania upadłości przedsiębiorstw
OGÓŁEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1 AO / ZKT 1    1 1     1 1  1  1  1  1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  23

2 Z / A 1  1   1 1 1  1 1 1 1 1         1 1 1 1 1 1            16

3 P / A 1 1  1 1 1 1                1 1 1 1 1 1  12

4 WFN / A 1  1 1 1 1 1          1  1 1 1  1 11

5 Wop / A  1       1   1     1   1 1 1 1 1 1 1  11

6 [WFN + Am] / Z                 1            1   1 1 1 1 1 1 1  9

7 KW / A                1   1 1 1 1 1 1 1  8

8 [NAL x 365] / P   1 1 1 1 1     1      1  7

9 [ZAP x 365] / P   1 1 1 1 1         1 1  7

oGÓłem 
(liczba zmiennych 

w modelu)
5 6 4 2 5 5 5 5 4 4 7 6 4 7 4 4 3 3 4 4 2 2 5 3 4 3 3 2 4 6 5 11 11 9 8 7 5 4 4  - 

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Średnie wartości najczęściej wykorzystywanych w polskich modelach  
Z-Score wskaźników finansowych w danych okresach

L.p.

Xi 
Wskaźniki 
użyte do 

konstrukcji 
modeli 

Z-score:

ŚREDNIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH:

PRZEDSIĘBIORSTWA POSTAWIONE W STAN UPADŁOŚCI 
(89 podmiotów z województwa pomorskiego postawionych w stan upadłości  

w latach 2003–2004)

PRZEDSIĘBIORSTWA  
NIE ZAGROŻONE UPADŁOŚCIĄ 
(119 podmiotów – Gazele Biznesu)

PRODUKCYJNE HANDLOWE USŁUGOWE P H U

U(P)t-4 U(P)t-3 U(P)t-2 U(P)t-1 U(H)t-4 U(H)t-3 U(H)t-2 U(H)t-1 U(U)t-4 U(U)t-3 U(U)t-2 U(U)t-1 D(P)t0 D(P)t1 D(H)t0 D(H)t1 D(U)t0 D(U)t1

1 AO/ZKT 1,00 0,93 0,88 0,69 0,94 0,94 0,90 0,72 1,47 1,15 0,93 0,74 b.d. 1,85 b.d. 1,41 b.d. 1,83 

2 Z/A 0,85 0,90 0,95 1,14 1,10 1,06 0,97 1,21 0,79 0,83 1,01 1,32 b.d. 0,51 b.d. 0,66 b.d. 0,50 

3 P/A 1,94 1,88 2,04 1,31 2,52 3,00 2,87 2,17 1,96 2,37 1,97 1,11 b.d. 1,87 b.d. 3,02 b.d. 2,60 

4 WFN/A -0,10 -0,05 -0,15 -0,27 -0,07 -0,06 -0,11 -0,35 0,07 -0,04 -0,13 -0,39 b.d. 0,08 b.d. 0,08 b.d. 0,15 

5 WOp/A -0,06 0,01 -0,06 -0,20 -0,04 -0,03 -0,07 -0,32 0,12 -0,06 -0,12 -0,32 b.d. 0,12 b.d. 0,15 b.d. 0,21 

6 (WFN+AM)/Z -0,05 -0,03 -0,10 -0,23 -0,04 -0,05 -0,08 -0,24 0,12 0,04 -0,10 -0,24 b.d. 0,57 b.d. 0,28 b.d. 0,63 

7 KW/A 0,14 0,12 0,10 -0,11 -0,10 -0,05 0,03 -0,22 0,22 0,20 0,02 -0,36 b.d. 0,49 b.d. 0,37 b.d. 0,50 

8 (NKT x 365)/P 62,90 69,45 86,49 133,32 86,03 58,73 65,46 193,57 77,35 100,76 92,79 162,01 b.d. 54,96 b.d. 60,01 b.d. 56,84 

9 (ZAP x 365)/P 49,41 47,94 43,62 62,85 56,02 50,26 53,14 64,06 60,04 21,60 25,60 74,21 b.d. 35,03 b.d. 33,17 b.d. 14,38 

Źródło: obliczenia własne.
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budowa modelu dyskryminacyjnego – krokowa analiza dyskryminacyjna

Chcąc oszacować model na podstawie uprzednio dobranej próby, a także 
w oparciu o zgromadzone dane charakterystyczne dla obu grup przedsiębiorstw 
możemy posłużyć się dwoma metodami estymacji funkcji: postępującą26 analizą 
krokową, lub wsteczną27 analizą krokową28.

ocena sprawności klasyfikacyjnych funkcji dyskryminacyjnej

Jedną z najczęściej stosowanych metod oceny jakości predykcji (zdolności 
klasyfikacyjnych) modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw jest macierz 
klasyfikacji przedsiębiorstw29, której postać została przedstawiona w tabeli 3.

26  Przy zastosowaniu programu STATISTICA możemy wykorzystać jego użyteczność, budując 
model krok po kroku, „program będzie przeglądać wszystkie zmienne i oceniać, która najbardziej 
przyczynia się do dyskryminacji grup”. Ta właśnie zmienna zostaje wówczas wprowadzona do 
modelu i program rozpoczyna dobór kolejnych zmiennych.

27  Analiza wsteczna oznacza włączenie do modelu na wstępie wszystkich zmiennych i stopnio-
we eliminowanie z ich grupy w kolejnych krokach zmiennych najmniej istotnych dla dyskrymi-
nacji obu grup przedsiębiorstw.

28  Szerzej na ten temat: STATISTICA PL dla Windows (Tom III): Statystyki II, Wyd. StatSoft, 
Kraków 1997, s. 3065–3103, a także: http://www.statsoft.pl/textbook/stdiscan.html (data weryfi-
kacji na dzień: 20.12.2009).

29  Jakość konstruowanych funkcji, nazywana również sprawnością modelu, bądź zdolnością 
dyskryminacyjną określana jest w następujących kategoriach: (1) sprawność I stopnia (SPI) 
i błąd pierwszego stopnia (BI), charakteryzujące poprawność klasyfikacji przedsiębiorstw 
uznanych a priori za „bankrutów”, (2) sprawność II stopnia (SPII) i błąd II stopnia (BII), 
które charakteryzują cząstkową sprawność modelu w odniesieniu do klasyfikacji przedsię-
biorstw uznanych za „wypłacalne”. Przedstawione w tabeli 3 wzory cząstkowych sprawności 
oraz błędów modeli oparte są o następujące zagregowane wielkości: P1 – liczba „bankrutów” 
zaklasyfikowana do grupy przedsiębiorstw upadłych (prawda); NP1 – liczba „bankrutów” 
zaklasyfikowana do grupy przedsiębiorstw niezagrożonych upadłością (fałsz); P2 – liczba 
przedsiębiorstw „zdrowych” zaklasyfikowana do grupy przedsiębiorstw niezagrożonych upa-
dłością (prawda); NP2 – liczba przedsiębiorstw „zdrowych” zaklasyfikowana do grupy przed-
siębiorstw upadłych (fałsz).
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Tabela 3. Metodologia konstrukcji macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw

Wyszczególnienie
Rzeczywista przynależność 

przedsiębiorstw do grupy 
„bankrutów”

Rzeczywista przynależność 
przeds. do grupy podmiotów 
niezagrożonych upadłością

Prognozowana liczba bankrutów 
(dla t-1)

P1 
(PRAWDA)

NP2 
(FAŁSZ)

Prognozowana liczba 
przedsiębiorstw niezagrożonych 
upadłością (dla t-1)

NP1 
(FAŁSZ)

P2 
(PRAWDA)

– SPRAWNOŚĆ I STOPNIA SPI = P1 / [P1 + NP1] x 100%

– BŁĄD I STOPNIA BI = NP1 / [P1 + NP1] x 100%

– SPRAWNOŚĆ II STOPNIA SPII = P2 / [P2 + NP2] x 100%

– BŁĄD II STOPNIA BII = NP2 / [P2 + NP2] x 100%

– SPRAWNOŚĆ OGÓLNA  
   Z PRÓBY SP = [P1 + P2] / [P1+NP1+P2+NP2] x 100%

– BŁĄD OGÓLNY Z PRÓBY B = [NP1 + NP2] / [P1+NP1+P2+NP2] x 100%

– ŚREDNIA SPRAWNOŚĆ     
   OGÓLNA ŚSP = (SPI + SPII) / 2

-ŚREDNI BŁĄD OGÓLNY ŚB = (BI + BII) / 2

Źródło: B. Prusak: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, 
Wyd. Difin, Warszawa 2005, s. 68; za: P. Antonowicz, Metody oceny i prognoza kondycji 
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Wyd. ODDK, Gdańsk 2007, s. 38.

podsumowanie

Analiza dyskryminacyjna stanowi atrakcyjną metodę klasyfikacji podmio-
tów, która z powodzeniem może być i jest wykorzystywana w prognozowaniu 
upadłości przedsiębiorstw. Jednak o efektywności i praktycznych możliwo-
ściach stosowania konstruowanych funkcji decyduje zarówno właściwy dobór 
przedsiębiorstw, jak i zmiennych je charakteryzujących, jak również właściwy 
dobór jednej z wielu alternatywnych funkcji do badanego przez nas podmiotu. 
Należy bowiem pamiętać, iż model ten będzie tym skuteczniejszy, im bardziej 
zbliżone jest analizowane przez nas przedsiębiorstwo do grupy podmiotów 
służących estymacji funkcji. Ocena przedsiębiorstwa przy zastosowaniu opisa-
nej w artykule metody może być jedynie uzupełnieniem wniosków płynących 
z szerszej analizy jednostki, która powinna również uwzględniać informacje 
o charakterze jakościowym.
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theory and practicaL aspects oF discriminatory  
insoLVency (bankruptcy) modeLs estimations

summary

The main aim of the article is to present a theory and some practical aspects 
of using discriminant analysis to determine which variables discriminate between two 
or more naturally occurring groups. The research proves that described models are one 
of procedure of company credit risk forecasting. 

Translated by Paweł Antonowicz
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kierunki rozwoju rynku usłuG ubezpieczeniowych  
dLa sektora mikro i małych przedsiębiorstw1

wprowadzenie

W Unii Europejskiej notuje się aktywność ponad 20 milionów mikro i ma-
łych przedsiębiorstw, a ich udział stanowi 99,7% wszystkich działających pod-
miotów rynkowych, tworzących w przybliżeniu 2/3 wszystkich miejsc pracy2. 
Przedsiębiorstwa tego sektora charakteryzują się przede wszystkim: elastyczno-
ścią, osobistą siecią kontaktów, możliwością szybkiego reagowania na potrzeby 
rynkowe, silnym zaangażowaniem personalnym, motywacją i kreatywnością 
współpracowników itp.3 Przedsiębiorstwa te wpływają na wzrost gospodarczy 
poprzez liczne „powiązania pośrednie”, takie jak: nowe miejsca pracy, wydaj-
ność pracy, innowacje, podtrzymywanie konkurencji, internacjonalizację dzia-
łalności, tworzenie sieci współpracy4. Przewaga mikro i małych przedsiębiorstw 
nad dużymi przedsiębiorstwami polega także na efektywności badań i tempie 
wdrażania ich efektów w życie5. Sektor ten charakteryzuje się także dużą liczbą 
nowo otwieranych przedsiębiorstw, ale także dużą ilością firm likwidowanych. 
W Polsce na dziesięć tworzonych przedsiębiorstw szanse na utrzymanie się na 
rynku mają tylko dwie nowo założone firmy. Głównym powodem tak dużej licz-

1  Publikacja przygotowana w ramach grantu własnego nr N N113 1484 33 finansowanego 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt.: „Znaczenie ochrony ubezpieczeniowej 
w działalności mikro i małych przedsiębiorstw” Termin realizacji 2007–2009.

2  R. Bernard (Hrsg.), Managment – Konzepte für kleine und mittlere Unternehmen, Springer, 
Berlin 2006, s. 65. 

3  Ibidem, s. 79.
4  P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Wydawnictwo PWN, Warszawa 

2005, s. 107.
5  K. Safin (red), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wro-

cławiu, Wrocław 2008, s. 51.
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by likwidowanych przedsiębiorstw jest nieprzemyślana decyzja, brak badań ryn-
ku, a także zdarzenia losowe6. 

W tym świetle istotne miejsce w asekuracji ryzyka związanego z funk-
cjonowaniem mikro czy małego przedsiębiorstwa pełnią ubezpieczyciele, któ-
rzy przez konstruowane i adresowane do tego sektora przedsiębiorstw produkty 
i programy ubezpieczeniowe podejmują próbę aktywnego zarządza ryzykiem 
prowadzonej przez nich działalności. W artykule podjęta zostanie próba przed-
stawienia kierunków rozwoju rynku usług ubezpieczeniowych, zmierzających 
do zapewniania pełności ochrony ubezpieczeniowej w sektorze mikro i małych 
przedsiębiorstw przez odpowiednio kształtowane relacje na linii przedsiębiorca–
ubezpieczyciel

kryteria wyznaczające ramy współpracy sektora mikro i małych  
przedsiębiorstw z rynkiem ubezpieczeniowym

Sektor mikro i małych podmiotów rynkowych cały czas dynamicznie się 
rozwija, budując potencjał ubezpieczeniowy7. Ochrona ubezpieczeniowa przed-
siębiorstw tego sektora nadal jednak pozostaje w ramach podstawowych rodza-
jów ryzyka, takich jak: ogień, kradzież oraz odpowiedzialność cywilna8. Ten-
dencja ta dotyczy w zasadzie wszystkich branż, w których działają mikro i małe 
przedsiębiorstwa. W aspekcie specyfiki działalności tych przedsiębiorstw istot-
ne miejsce powinny też zajmować ubezpieczenia dotyczące: ryzyka osobowego 
właściciela, ryzyka transakcyjnego, czy ryzyka przyrodniczego, które w obrocie 
gospodarczym wykorzystywane są przez mikro i małych przedsiębiorców w nie-
wielkim zakresie. W tym kontekście należałoby poddać analizie kryteria oceny 
i wyboru ubezpieczeniowej metody zarządzania ryzykiem, do których należy 
przede wszystkim zaliczyć: skuteczność, koszt, (czyli wysokość składki ubez-
pieczeniowej), dostępność, przymus związany z obowiązkiem ubezpieczenia 
określonych rodzajów ryzyka oraz dodatkowe korzyści osiągane ze współpracy 
z ubezpieczycielem. 

6  S. Wieteska, Oferta ubezpieczeń majątkowo-osobowych jako stymulator rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: B. Mikołajczyk (red), Finansowe uwarunkowania konku-
rencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. Difin, Warszawa 2006, s. 338.

7  E. Kacprzykowska, Ubezpieczenia dla MSP, Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja. Nr 1 (144) 
2009, s. 3–4.

8  Badania w temacie zaprezentowano w bloku tematycznym poświęconym ubezpieczeniom 
sektora MSP w: „Miesięczniku Ubezpieczeniowym” Nr 6/2009, s. 20–29.
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Pierwsze wymienione kryterium skuteczności ubezpieczeniowej metody za-
rządzania ryzykiem związane jest z pełnością i pewnością kompensacji doznanych 
strat powstałych w następstwie realizacji ryzyka. Te zaś determinowane są przez 
dwa podstawowe parametry tj.: zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz realność 
ochrony ubezpieczeniowej. Drugim istotnym czynnikiem decydującym o kon-
kurencyjności ubezpieczenia jest koszt jego wykorzystania. Podstawową i bezpo-
średnią ceną ubezpieczenia jest tutaj wysokość składki ubezpieczeniowej, za którą 
zakład ubezpieczeń gwarantuje pokrycie ewentualnych strat w określonym przez 
umowę ubezpieczeniową zakresie9. W tym aspekcie uwzględnić należy także inne 
koszty związane z wykorzystaniem w praktyce gospodarczej ubezpieczeń. Należy 
tu przede wszystkim wymienić: koszty działań prewencyjnych, koszty związane 
z dochodzeniem roszczeń, koszt ponoszenia ryzyka na udziale własnym, koszty 
związane z niepewnością uzyskania odszkodowania (świadczenia) oraz koszty po-
zyskania odpowiedniego dla przedsiębiorstwa zakresu ubezpieczenia. Kolejnym 
parametrem podjęcia współpracy z ubezpieczycielem jest przymus posiadania 
w określonym zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Przymus ten wynika z obowią-
zujących w danym kraju przepisów prawa, do przestrzegania których zobligowane 
jest przedsiębiorstwo w zakresie prowadzonej działalności. Zakres obligatoryjności 
także może być różny – przepisy mogą jedynie narzucać obowiązek ubezpieczenia, 
ale mogą też wprowadzać ścisłe regulacje kształtu umowy ubezpieczenia. W dal-
szej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że podstawową funkcję ubezpieczycie-
la związaną ze świadczoną ochroną ubezpieczeniową w ramach transferu ryzyka 
uzupełniają również korzyści dodatkowe, płynące ze współpracy przedsiębiorstwa 
z ubezpieczycielem. Korzyści te mogą polegać na uzyskaniu dostępu do informa-
cji know-how, udziału przedsiębiorców w organizowanych przez ubezpieczycieli 
szkoleniach, pomocy prawnej czy organizacyjnej10. Ważnym aspektem współpra-
cy jest także podnoszenie wiarygodności przedsiębiorstwa posiadającego ochronę 
ubezpieczeniową. Uwagę należy też zwrócić na kryterium dostępności metody. To 
kryterium determinuje bowiem sens rozpatrywania danej metody asekuracji ry-
zyka. Kryterium dostępności można pojmować jako dostępność metody w ogóle 
(tj. możliwość ubezpieczenia danego ryzyka), ale także przez pryzmat określonych 

9  W. Ronka-Chmielowiec (red), Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpie-
czeń dla działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Wrocław 2009, s. 88.

10  W. Ronka-Chmielowiec (red), Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpie-
czeń dla działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Wrocław 2009, s. 85.
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nakładów: finansowymi, czasowymi i merytorycznymi – związanych z wykorzy-
staniem danej metody w praktyce gospodarczej. 

zakres proponowanych działań dla ubezpieczycieli zmierzających  
w kierunku pełności ochrony ubezpieczeniowej w sektorze mikro  
i małych przedsiębiorstw

Ochrona ubezpieczeniowa powinna być istotną częścią programów zarzą-
dzania ryzykiem prowadzonych przez przedsiębiorstwa. W praktyce gospodar-
czej odpowiednie kształtowanie ochrony ubezpieczeniowej w mikro i małym 
przedsiębiorstwie powinno być działaniem zintegrowanym (patrz: rysunek 1), 
które łączy wspólne cele przedsiębiorstw, ubezpieczycieli oraz podmiotów z oto-
czenia. Odpowiednio skoordynowane wspólne działanie może prowadzić do uzy-
skania, jakże pożądanej pełności ochrony ubezpieczeniowej.

Rys. 1.  Działania podejmowane przez ubezpieczycieli w zakresie współpracy z sekto-
rem mikro i małych przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne.

W aspekcie zaproponowanych na rysunku 1 działań, warunkiem koniecz-
nym do czynnego kształtowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jest aktyw-
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na współpraca przedsiębiorstwa z ubezpieczycielem. Rola ubezpieczyciela spro-
wadza się do następujących działań:

Działanie pierwsze: Doskonalenie relacji uczestników rynku ubezpiecze-
niowego. Rynek usług ubezpieczeniowych jest jednym z wyodrębnionych ryn-
ków usług finansowych i obejmuje całokształt powiązań oraz relacji pomiędzy 
podmiotami działającymi po stronie podaży i po stronie popytu11. Na strukturę 
podmiotową rynku usług ubezpieczeniowych po stronie podaży składają się12: 
przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, niezależni agenci (agencje) i multiagenci 
(agencje), sprzedawcy ubezpieczeń wyspecjalizowani w innych funkcjach spo-
łecznych i gospodarczych (przedsiębiorstwa transportowe, turystyczne, handlo-
we, banki itp.). Strukturę podmiotową po stronie popytu tworzą: klienci indywi-
dualni, klienci instytucjonalni oraz brokerzy.

Działanie drugie: Sprowadza się do identyfikacji aktualnych oraz potencjal-
nych potrzeb ubezpieczeniowych. Etap ten wymaga przeprowadzenia szczegó-
łowej i systematycznej analizy procesów występujących w danym przedsiębior-
stwie, w którym jako jeden z celów przyjmuje się rozpoznanie poszczególnych 
rodzajów ryzyka. Do narzędzi wykorzystywanych w tym procesie można zali-
czyć: kwestionariusze analizy ryzyka, listy kontrolne, schematy procesów i or-
ganizacji, analizy raportów finansowych, inspekcje w miejscach usytuowania 
przebiegu procesów oraz dane o szkodach historycznych. W mikro i małych 
przedsiębiorstwach może to zostać przeprowadzone w oparciu o mapę rodzajów 
ryzyka ubezpieczeniowego oraz dostępnych na rynku produktów ubezpieczenio-
wych13. Na przygotowanym arkuszu (mapie) zaznacza się ryzyka występujące 
w danym przedsiębiorstwie, a następnie przyporządkowuje się im odpowiednie 
ubezpieczenia. 

Działanie trzecie: Budowa programu ubezpieczeniowego. Są to działania 
zmierzające do ochrony wybranych rodzajów ryzyka, zagrażających przedsię-
biorcy realizowane przy pomocy określonych metod oraz z zachowaniem okre-
ślonych wymagań, których instrumentem wykonawczym są ubezpieczenia. 
Program ubezpieczeniowy, o czym była mowa wcześniej może też zawierać ele-
menty samoubezpieczenia.

11  W. Sułkowska (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń, Zakamycze, Kraków 
2000, s. 73.

12  W. Sułkowska (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń…, op.cit., s. 75.
13  Tego typu metoda stosowana jest z dużym powodzeniem m.in. w Niemczech. Pisze na ten 

temat: P. Engels, Die Versicherungen des Betriebs. Leitfaden für Klein- und Mittelbetriebe, Rudolf 
Haufe Verlag, Freiburg 1995, s. 24–25. 
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Działanie czwarte: Prewencja ubezpieczeniowa ma na celu zapobieganie 
powstawaniu i rozszerzaniu się niekorzystnych zdarzeń losowych przez tłu-
mienie i ograniczanie natężenia ich występowania. Zakłady ubezpieczeniowe 
w działalności prewencyjnej w każdym rodzaju ubezpieczeń wykorzystują różne 
środki prewencyjne: techniczne, ekonomiczne oraz prawne. Do zadań procesu 
prewencyjnego należy przeprowadzenie badań i analiz przyczyn powstania strat 
losowych, ustalenie liczby i wielkości szkód spowodowanych tymi zdarzenia-
mi, określenie racjonalnych kierunków prewencji, podejmowanie inicjatyw oraz 
współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami rozpowszechnia-
jącymi stworzony na tej podstawie program prewencyjny. Proces prewencyjny 
obejmuje dwa podstawowe rodzaje działań14:
– tworzenie programu prewencyjnego – wyrażające się w analizowaniu potrzeb 

działań prewencyjnych i możliwych sposobów ich przeprowadzania,
– finansowanie i ocenę skuteczności realizacji programu prewencyjnego. Pole-

ga to na wyliczeniu wskaźników ekonomicznej efektywności poszczególnych 
kierunków prewencji (przykładowo: obserwacja szkodowości statystycznej).

 Z kolei przedstawione na rysunku 1. działania nadrzędnie podejmowa-
ne przez ubezpieczycieli, przy współpracy z sektorem mikro i małych przedsię-
biorstw polegają na:

A. Kształtowaniu świadomości ubezpieczeniowej (przyjęto oznaczenie sym-
bolem X). Podejmowanie w ramach tego procesu działania powinny być skoor-
dynowane, kompleksowe i warunkujące dotarcie do większości przedsiębiorstw. 
Działania te mogą być realizowane poprzez instytucje państwowe, organizacje 
społeczne, biorące udział w realizacji programów edukacyjnych czy marketin-
gowych, środki masowego przekazu, czy samych przedsiębiorców. Do głównych 
czynników wpływających na wzrost świadomości ubezpieczeniowej należą15:
– wysoki poziom edukacji ogólnej,
– wysoki poziom edukacji ekonomicznej,
– szeroka i powszechna edukacja ubezpieczeniowa,
– szeroki zakres doradztwa ubezpieczeniowego,
– profesjonalna informacja ubezpieczeniowa ze strony agentów i pracowników 

zakładów ubezpieczeniowych,

14 T. Michalski, Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, Wydawnictwo 
C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 16. 

15  H. Worach-Kardas: Ubezpieczenia społeczne i na życie. Stan i perspektywy, Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2004, s. 241.
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– wysoka jakość usług ubezpieczeniowych (sprzedażowych i likwidacyjnych),
– rozpowszechnianie informacji o roli zakładów ubezpieczeniowych w sterowa-

niu ryzykiem przedsiębiorstw,
– relatywnie wysoka aktywność ubezpieczeń (w relacji do innych instrumentów 

umożliwiających asekurację ryzyka).
B. Dążeniu do standaryzacji ryzyka ułatwiającej budowanie pakietów ubez-

pieczeniowych (przyjęto oznaczenie symbolem Y). Standaryzacja ryzyka pozwa-
la na upraszczanie rozwiązań stosowanych przy budowie programów ubezpiecze-
niowych. W praktyce ułatwia ona stosowanie rozwiązań w postaci dostępnych 
w ofercie ubezpieczycieli pakietów ubezpieczeniowych, co wpływa znacząco na 
skrócenie czasu oraz zmniejszenie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Dążenie 
do standaryzacji powinno być także istotnym zadaniem dla przedsiębiorców tego 
sektora w aspekcie szerszego wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej w bie-
żącym i strategicznym kierowaniu przedsiębiorstwem. Standaryzacja ryzyka 
(przykładowo zamiana nieformalnych metod współpracy na kontakty handlo-
we) usprawnia również ocenę ryzyka oraz przyspiesza jego transfer na ubezpie-
czyciela. Realizacja tych działań ma stanowić przyczynek do etapów aktywnej 
współpracy na płaszczyźnie przedsiębiorstwo–ubezpieczyciel. 

C. Wspomaganiu procesu zarządzania ryzykiem w poszczególnych obsza-
rach działalności przedsiębiorstwa (przyjęto oznaczenie symbolem Z). Jest to po-
dejmowanie czynności usprawniających przebieg omawianego już szczegółowo 
procesu zarządzania ryzykiem przebiegającego według określonego schematu: 
identyfikacja ryzyka, szacowanie potencjalnych szkód, wybór metody manipu-
lacji ryzykiem, wdrożenie, administrowanie i kontrola programu zarządzania 
ryzykiem. 

Podejmowanie działań zmierzających w kierunku doskonalenia współpracy 
na linii ubezpieczyciel–przedsiębiorstwo może prowadzić do uzyskania jakże po-
żądanej synergii korzyści płynących ze wzajemnej współpracy. 

podsumowanie 

Podstawową rolą ubezpieczeń jest możliwość transferu ryzyka, co umoż-
liwia finansowanie nieprzewidzianych wydatków, mogących być następstwem 
rozmaitych zdarzeń losowych w przedsiębiorstwie. Obok najważniejszej ochron-
nej funkcji ubezpieczeń, współpraca z zakładami ubezpieczeniowymi niesie za 
sobą szereg korzyści dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw.
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Reasumując, należy nadmienić, iż właściwie podejmowane działania zmie-
rzające w kierunku rozwoju rynku usług ubezpieczeniowych dla sektora mikro 
i małych przedsiębiorstw pozwolą na racjonalne kształtowanie ochrony ubezpie-
czeniowej w tym sektorze przedsiębiorstw, co dostarcza korzyści również innym 
uczestnikom rynku ubezpieczeniowego (ubezpieczycielom, pośrednikom ubez-
pieczeniowym itp.). Mają oni bowiem możliwość pozyskania nowych klientów; 
portfel ubezpieczyciela ulega stabilizacji oraz zmniejsza się ich wrażliwość na 
ryzyko. Poza tym zmniejsza się prawdopodobieństwo popełnienia błędu w oce-
nie ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia, również odejście przedsiębior-
stwa–klienta nie powoduje aż tak dużego uszczuplenia w przypisie składki. 
Współpraca z mikro i małym przedsiębiorstwami to także możliwość obniżenie 
kosztów reasekuracji związanych z dużymi pojedynczymi ryzykami. Można, za-
tem stwierdzić, że współpraca mikro i małych przedsiębiorstw z sektorem ubez-
pieczeniowym niesie niezaprzeczalne korzyści dla wielu podmiotów gospodarki 
narodowej.

deVeLopment trends oF insurance market For mikro and 
smaLL sized enterprises

summary

The article presents the range of cooperation between micro and small sized en-
terprises and insurers. It discuss development trends of insurance market. The author 
presents the best way for cooperation between mikro and small sized enterprises and 
insurance companies.

Translated by Anna Bera
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predykcja utraty zdoLnoŚci płatniczej  
w mikro i małych przedsiębiorstwach 

wprowadzenie

Zarządzanie mikro i małymi przedsiębiorstwami jest w dużej mierze uwa-
runkowane posiadanymi informacjami ekonomiczno-finansowymi. Właściwe ich 
wykorzystanie pozwala na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w tym 
ocenę efektywności gospodarowania, pozycji w sektorze, w którym funkcjonuje 
dane przedsiębiorstwo, jego dopasowanie do podaży i popytu na rynku, wpły-
wu konkurencji, perspektyw rozwojowych, a szczególnie możliwości realizacji 
przedsięwzięć inwestycyjnych, możliwości produkcyjnych, na które wpływ mają 
między innymi posiadany majątek, dysponowanie zasobami kapitałowymi i po-
tencjał produkcyjny oraz stabilności finansowej, uwarunkowanej posiadaną zdol-
nością płatniczą.

Zdolność płatnicza i prawdopodobieństwo jej utraty są istotnymi elemen-
tami oceny kontynuacji działalności mikro i małych przedsiębiorstw. Celem 
artykułu jest więc zwrócenie uwagi na znaczenie zdolności płatniczej mikro 
i małych przedsiębiorstw, na symptomy wskazujące pogorszenie zdolności 
płatniczej oraz na możliwość prawidłowej diagnozy posiadania bądź utraty 
zdolności płatniczej.

pojęcie utraty zdolności płatniczej mikro i małych przedsiębiorstw 

Utrata zdolności płatniczej, utożsamiana z niewypłacalnością1, oznacza nie-
zdolność przedsiębiorstwa do pokrycia wszystkich zobowiązań, których kwota 

1  I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa, 2002, s. 314. 
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przekracza wartość posiadanego majątku. To również sytuacja dłużnika, który 
na skutek braku substancji majątkowej lub załamania finansowego (zadłużenia) 
trwale utracił możliwość wypełniania swoich zobowiązań finansowych2. 

W świetle ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze niewypłacalność to taki 
stan, w którym dłużnik (przedsiębiorca) nie wykonuje swoich wymagalnych zobowią-
zań3. Tym samym „przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością, jeżeli pomimo 
wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicz-
nej jest oczywistym, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny”4. W praktyce 
można wyróżnić kilka odmian pojęcia niewypłacalności. Należą do nich5:
– niewypłacalność techniczna, która oznacza przejściowe trudności płatnicze 

przedsiębiorstwa (tym samym nie wywiązuje się ono terminowo ze spłaty bie-
żących zobowiązań) i ma szansę powrócić do dawnej kondycji finansowej,

– niewypłacalność ekonomiczna, określana, jako niewypłacalność przedsię-
biorstwa, którego wpływy nie pokrywają w całości kosztów operacyjnych 
i kosztów finansowych; w takiej sytuacji wobec przedsiębiorstwa ogłasza się 
upadłość albo przechodzi ono proces głębokiej restrukturyzacji, co może do-
prowadzić do ekonomicznego przetrwania, 

– niewypłacalność przedsiębiorstwa, związana z zakończeniem działalności go-
spodarczej, chociaż nie zostało podjęte formalne postępowanie upadłościowe,

– niewypłacalność w sensie upadłościowym, oznacza, że wartość księgowa 
wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa jest wyższa od rzeczywistej warto-
ści rynkowej jego aktywów; jest zapowiedzią niewypłacalności ekonomicznej 
i często prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa. 

Pojęcie niewypłacalności należy odróżnić od pojęcia braku płynności finan-
sowej. Niewypłacalność związana z sytuacją majątkowo-kapitałową, wskazuje 
na nadwyżkę łącznych zobowiązań przedsiębiorstwa w stosunku do wartości 
rynkowej aktywów. Brak płynności finansowej, traktowanej jako niewypłacal-
ność w ujęciu krótkoterminowym6, oznacza natomiast niemożność przedsiębior-
stwa do terminowego regulowania zobowiązań bieżących. 

2  A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2006, wyd. III – komentarz 
do art. 300 kk.

3  Ustawa a dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, art. 10.
4  Ustawa a dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, art. 492.2.
5  Por. E.F. Brigham, L.C. Gapenski, Zarządzanie finansami 2, PWE, Warszawa 2000, s. 385. 
6  Zob. D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna – 

Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o., Kraków, 2003, s. 33–34; B. Olzacka, 
R. Pałczyńska-Gościniak, Leksykon zarządzania finansami, ODDK Gdańsk 1998, s. 355. 
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Utrata zdolności płatniczej powoduje, że przedsiębiorstwo nie może finanso-
wać swojej działalności, w tym regulować zadłużenia oraz prowadzić samodziel-
nej gospodarki finansowej. Do bliskoznacznych terminów ekonomicznych (por. 
rys. 1), związanych z pojęciem braku zdolności płatniczej, poza utratą płynności 
finansowej, zalicza się także utratę zdolności kredytowej. Przejawia się ona jako 
niezdolność przedsiębiorstwa do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami 
w terminach określonych w umowie kredytowej7. 

Rys. 1. Etapy charakteryzujące utratę zdolności płatniczej
Źródło: opracowanie własne.

Dla mikro i małych przedsiębiorstw utrata zdolności płatniczej jest szcze-
gólnie niebezpieczna i może skutkować: utratą zaufania przez kontrahentów (wią-
że się to z trudnością pozyskania surowców do produkcji), utratą zaufania przez 
banki, równoznaczną z utratą wiarygodności kredytowej, (powoduje „odcięcie” 
od źródeł finansowania działalności), wyparciem z rynku przez silniejszego eko-
nomicznie i finansowo konkurenta, utratą rynków zbytu, a tym samym brakiem 
popytu na produkty czy usługi, zaprzestaniem współpracy z kontrahentami oraz 
zaprzestaniem działalności.

Zachowanie przez przedsiębiorstwo równowagi finansowej jest uwarunko-
wane nie tylko posiadaną zdolnością płatniczą. Dodatkowo duże znaczenie należy 
przypisać jasno sprecyzowanym celom przedsiębiorstwa, jak: przetrwanie, unik-
nięcie problemów finansowych i upadłości, pokonanie konkurencji, zwiększenie 
udziału w rynku, minimalizacja kosztów, poprawa rentowności, zachowanie właści-
wej struktury majątku i kapitału, utrzymanie pożądanej wielkości gotówki. 

Wiele mikro i małych przedsiębiorstw boryka się przemianami cywiliza-
cyjnymi, które bezpośrednio wpływają na możliwość utrzymania się w sekto-

7  Por. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, art. 70.
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rze prowadzonej działalności. Szansą przetrwania stają się innowacje, związane 
z oferowanym produktem, usługą, czy w sposobie zarządzania przedsiębior-
stwem oraz umiejętności adaptacyjne. Znaczące stało się więc stwierdzenie, że 
„w epoce, która nadchodzi, na szczytach władzy znajduje się mała liczebnie, 
ale bajecznie bogata sieciowa netokracja. Podnóże społecznej piramidy zajmuje 
konsumtariat”8. 

symptomy utraty zdolności płatniczej mikro i małych przedsiębiorstw

Utrata zdolności płatniczej ma bezpośredni wpływ na ograniczenie rozwo-
ju przedsiębiorstwa, pogorszenie jego wyników finansowych, obniżenie pozycji 
rynkowej w sektorze, utratę wiarygodności wobec instytucji finansowych oraz 
niemożność elastycznego doboru źródeł finansowania. Zachowanie zdolności 
płatniczej jest więc uwarunkowane szeregiem zjawisk, zakwalifikowanych do 
czterech podstawowych grup. Najistotniejsze zdaniem autora, ilustruje rys. 2.

Rys. 2. Zjawiska wpływające na zdolność płatniczą mikro i małych przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne.

8  A. Bard (szwedzki wykładowca, pisarz i pionier Internetu). http://www.racjonalista.pl/index.
php/s,38/d,15/t,10073.
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Pogorszenie zdolności płatniczej mikro i małych przedsiębiorstw związane 
jest z barierami rozwoju, takimi jak9: niski popyt i słaba koniunktura, zbyt wy-
sokie podatki, opłaty i składki ZUS, trudności w pozyskiwaniu tanich kredytów, 
złożone przepisy prawne, brak wsparcia ze strony państwa i władz lokalnych, 
konkurencja ze strony dużych przedsiębiorstw oraz brak własnego kapitału. Waż-
nymi sygnałami świadczącymi o pogorszeniu sytuacji finansowej mikro- i ma-
łych przedsiębiorstw są niekorzystne zmiany w zasobach ekonomicznych przed-
siębiorstwa (zwłaszcza relacja: nadmierny przyrost zobowiązań – brak środków 
finansowych), pogorszenie struktury finansowej (oznacza to znaczny udział 
zobowiązań przy niewielkim zasobie kapitału własnego), spadek przychodów 
ze sprzedaży, spadek zysku operacyjnego, brak płynności finansowej, w konse-
kwencji wypłacalności przedsiębiorstwa, a także nieradzenie sobie z konkuren-
cją i innymi zewnętrznymi zagrożeniami.

Konsekwencją zaistniałych, niekorzystnych zmian w sytuacji finansowej jest 
pojawienie się kryzysu w przedsiębiorstwie, rozumianego jako patologię całego 
przedsiębiorstwa, zagrażającą jego bytowi, niebędącą dziełem przypadku oraz nie 
rozwijającą się w krótkim czasie10. Przedsiębiorstwo, niebędące w stanie pokonać 
sytuacji kryzysowej, narażone jest na zakończenie swojej działalności przez ogło-
szenie upadłości11, definiowane jako orzeczone przez sąd, zwykle na wniosek wie-
rzycieli, rozwiązanie przedsiębiorstwa, które zaprzestało spłaty zobowiązań12.

ocena zdolności płatniczej wybranych mikro i małych przedsiębiorstw

Badaniami objęto mikro i małe przedsiębiorstwa, których działalność go-
spodarcza związana była z produkcją artykułów spożywczych13. Okres przyjęty 
do badań dotyczył dwóch ostatnich lat, za które były dostępne sprawozdania fi-

9  W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
oraz na rynku europejskim, w: Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. 
nauk. J. Adamczyk, P. Bartkowiak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 21.

10  E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, AE w Po-
znaniu, Poznań 2003, s. 21.

11  Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 Prawo..., op.cit., „upadłym jest ten, wobec kogo 
wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości” (art. 185, ust. 1). 

12  B. Olzacka, R. Pałczyńska-Gościniak, Leksykon zarządzania finansami, ODDK, Gdańsk 
1998, s. 302.

13  (1) „A. Bikle” sp. z o.o. – wyroby cukiernicze; (2) „Dako” sp. z o.o. – wyroby mięsne – upa-
dłość; (3) ZPC „Flis” s.j. – wyroby cukiernicze; (4) „Magnolia” sp. z o.o. – wyroby cukiernicze; 
(5) „Napoleon Polska” sp. z o.o. – wyroby mleczarskie – upadłość; (6) ZPC „Nord” sp. z o.o. – 
wyroby cukiernicze.
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nansowe. Dane liczbowe, wykorzystane do obliczeń pochodzą z serwisu ekono-
micznego EMIS Emerging Markets14. 

W celu określenia zdolności płatniczej badanych przedsiębiorstw zastoso-
wano dwa podejścia:
– klasyczne, przy użyciu wybranych wskaźników finansowych, będących naj-

lepszymi predyktorami upadłości15,
– na podstawie zbudowanego dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, tak 

zwanego systemu wczesnego ostrzegania (SWO).
Przy podejściu klasycznym zastosowano dwa wskaźniki finansowe: płynno-

ści bieżącej (relacja aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących) i zadłużenia 
ogółem (relacja łącznego zadłużenia do kapitału całkowitego). Wartość graniczną 
dla wskaźnika płynności bieżącej przyjęto na poziomie 1,20 (poniżej tej warto-
ści przedsiębiorstwo zaliczono do zagrożonych utratą zdolności płatniczej), a dla 
wskaźnika zadłużenia ogółem na poziomie 0.67 (powyżej tej wartości przedsię-
biorstwo uznano za zagrożone utratą zdolności płatniczej).

Wyniki obliczeń zawarte zostały w tabelach 1 i 2.

Tabela 1. Wartości wskaźnika płynności bieżącej dla badanych przedsiębiorstw

NAZWA 2003 2004 2005 2006 2007 2008
BIKLE 0,74 0,67
DAKO 1,05 0,87
FLIS 1,06 1,15
MAGNOLIA 1,30 1,34
NAPOLEON 0,61 0,32
NORD 0,90 0,85

Szare pola wskazują przedsiębiorstwa zagrożone utratą zdolności płatniczej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych liczbowych pochodzących z serwisu ekono-
micznego EMIS Emerging Markets.

14  http://site.securities.com/.
15  Zob. D. Wędzki, Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej – wnioski z badania, 

w: Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, pod red. D. Za-
rzeckiego, US, Szczecin 2004, t. 1, s. 482.
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Tabela 2. Wartości wskaźnika zadłużenia ogółem dla badanych przedsiębiorstw

NAZWA 2003 2004 2005 2006 2007 2008
BIKLE 0,69 0,68
DAKO 0,55 0,61
FLIS 0,48 0,39
MAGNOLIA 0,60 0,57
NAPOLEON 0,68 0,85
NORD 0,57 0,58

Szare pola wskazują przedsiębiorstwa zagrożone utratą zdolności płatniczej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jak w tabeli 1.

W drugim podejściu zastosowano SWO. Założenia i etapy budowy tego 
systemu zostały przedstawione z Zeszytach Naukowych z zakresu finansów16. 
Konstrukcję SWO ilustruje rys. 3.

Badane przedsiębiorstwa poddano ocenie zgodnie z przedstawioną na rys. 3 
konstrukcją SWO. Przedsiębiorstwa zostały zaklasyfikowane do dwóch rozłącz-
nych grup: zagrożonych utratą zdolności płatniczej i niezagrożonych utratą zdol-
ności płatniczej. Wyniki badań przedstawione zostały w tabeli 3.

Tabela 3. Klasyfikacja badanych przedsiębiorstw do grupy zagrożonej utratą zdolności 
płatniczej (B-ZP) oraz do grupy niezagrożonej utratą zdolności płatniczej (ZP)

NAZWA 2003 2004 2005 2006 2007 2008
BIKLE ZP b-zp
DAKO B-ZP B-ZP
FLIS B-ZP B-ZP
MAGNOLIA ZP ZP
NAPOLEON B-ZP B-ZP
NORD B-ZP B-ZP

Szare pola wskazują przedsiębiorstwa zagrożone utratą zdolności płatniczej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jak w tabeli 1.

16  Zob. A. Czarny, System wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, 
w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. nauk. B. Bernaś, UE we Wrocławiu, Wro-
cław 2009, s. 129–139; A. Czarny, Weryfikacja systemu wczesnego ostrzegania dla wybranych 
spółek giełdowych, w: Finanase 2009 – Teoria i praktyka, Finanse przedsiębiorstw, red. nauk. 
A. Bielawska, L. Dorozik, J. Iwin-Garzyńska, US, Szczecin 2009, s. 458–463.
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modeL117 = 6,5244812965393�wynik z działalności operacyjnej/średnia wartość aktywów] 
+ 0,147970467805862�koszty operacyjne / średnia wartość zobowiązań krótkoterminowych] + 
0,406149059534073�(aktywa obrotowe – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/ zobowią-
zania krótkoterminowe] + 2,17539358139038�wynik z działalności operacyjnej/ przychody netto ze 
sprzedaży] – 1,568492770195
wartość graniczna modelu: -0,13 (przedsiębiorstwo wypłacalne, jeżeli MODEL1 ≥ -0,13; przed-
siębiorstwo niewypłacalne, jeżeli MODEL1 < -0,13).
modeL218 = 1,03�(aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa] + 3,07�wynik 
finansowy przed opodatkowaniem i zapłatą odsetek / aktywa] + 0,66�wynik brutto / zobowiązania 
krótkoterminowe + 0,40�przychody ze sprzedaży / aktywa]
wartość graniczna modelu: 0,862 (przedsiębiorstwo wypłacalne, jeżeli MODEL2≥0,862; przed-
siębiorstwo niewypłacalne, jeżeli MODEL2<0,862).
wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.

Rys. 3. Konstrukcja SWO dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyprowadzenie następujących 
wniosków:

1. Wartości wskaźników płynności bieżącej wskazały jedno przedsiębior-
stwo, które nie było zagrożone utratą zdolności płatniczej (Magnolia). Jednocześnie 
prawidłowo charakteryzowały sytuację przedsiębiorstw upadłych (Dako, 
Napoleon).

2. Wskaźniki zadłużenia ogółem nie wykazywały w poprawnym stopniu 
predykcji zagrożeń finansowych. Świadczyły o tym wartości tego wskaźnika 
w odniesieniu do przedsiębiorstwa Dako – pomimo upadłości, nie „sygnalizo-

17  B. Prusak, Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w la-
tach 1998–2002, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003. Teoria i praktyka, 
red. nauk. D. Appenzeller, AE Poznań 2004, Zesz. Nauk. 49, s. 165 i dalsze.

18  W.K. Rogowski, Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności 
płatniczej przedsiębiorstwa, Bank i Kredyt 1999, nr 6, s. 60 i dalsze.
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wały” utraty zdolności płatniczej. Należy jednak mieć na uwadze, że możliwa 
jest sytuacja, w której przedsiębiorstwo może charakteryzować się jednocześnie 
zdolnością płatniczą i brakiem płynności bieżącej oraz utratą zdolności płatni-
czej przy zachowaniu płynności bieżącej.

3. SWO prawidłowo sygnalizował utratę zdolności płatniczej przedsiębiorstw 
upadłych. Tym samym wskazuje na pogorszenie sytuacji finansowej w przedsię-
biorstwach Flis i Nord w analizowanych latach oraz w przedsiębiorstwie Bikle 
w 2007 roku. 

Zaproponowany SWO jest narzędziem, które szybko i w prosty sposób 
identyfikuje zagrożenia finansowe w przedsiębiorstwach przemysłu spożywcze-
go. Należy jednak pamiętać, że ocena zdolności płatniczej powinna być zdiagno-
zowana kilkoma sposobami, jak zostało to zaprezentowane. 

predictinG oF Loss oF payment capasity For company

summary

Financial information in relation to company are concerned is crucial. It allows 
to determine development prospects of a company, its position on the market, general 
financial capability, also indicates a potential danger of loosing of payment capasity, me-
aning impossibility to continue operating on the market in terms of financial breakdown, 
as well as inability of finance management of the company in question. Maintenance of 
payment capasity is therefore a chief condition for keeping a financial balance by a com-
pany. Moreover it has a direct impact on economic development, financial outcomes, 
position on the sector market, reliability towards financial institutions as well as oppor-
tunity for flexible choice of financing sources.

Translated by Anna Czarny
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zarzĄdzanie ryzykiem  
w przedsiębiorstwach budowLanych

wprowadzenie

Różnorodność i zmiana to dwie najbardziej charakterystyczne cechy współ-
czesnej gospodarki. Pierwsza wynika ze zróżnicowanego wzrostu gospodarczego 
krajów rozwijających się, natomiast druga z kreatywności ludzkiej, pobudzanej 
szybkim i wielokierunkowym rozwojem technologii. Permanentna zmiana oto-
czenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, zmusza decydentów do formu-
łowania wielu planów alternatywnych, w których cele są definiowane w aspek-
cie potrzeb rynku i klienta, a nie tylko samego podmiotu. Wymaga to kalkulacji 
i podejmowania ryzyka, które są wypadkową szans i zagrożeń. Te zjawiska wy-
magają uwzględnienia ryzyka w podejmowaniu decyzji kierowniczych przez me-
nedżerów współczesnych przedsiębiorstw1.

Efektywność ekonomiczna i finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych jest 
ustalana w powiązaniu z przyszłymi warunkami gospodarowania, stąd też jej 
związek z niepewnością i ryzykiem. Przyszłe warunki określane są przez wiele 
czynników, które są trudne do przewidzenia i precyzyjnego określenia, a tym sa-
mym trudno je kwantyfikować oraz określać kierunek i siłę, z jaką będą one od-
działywać na poszczególne składniki rachunku efektywności inwestycji. Trudno 
jest przewidzieć zmiany przyszłej koniunktury, poziomu kosztów i cen, kursów 
walut, ceł, podatków, stopy procentowej kredytów, zmian w technice i techno-
logii, organizacji oraz popycie i podaży wyrobów i usług, jak i wielu innych 
czynników mających wpływ na efektywność przedsiębiorstwa. Jednym z za-
sadniczych, ostatecznych celów podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych 

1  A. Herman, Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, 
red. W.M. Grudzewski, J.K. Hajduk, Difin, Warszawa 2001, s. 13.
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jest maksymalizacja wartości, zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie kapitałami. 
Należy jednak bezwzględnie, obok czynnika czasu, wziąć pod uwagę stopień 
ryzyka związanego z podejmowaną decyzją i realizacją przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego2.

zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach budowlanych

W szczególnym przypadku ryzyko jest nierozłącznie związane z przedsię-
wzięciem budowlanym. Popularnie określane jako możliwość poniesienia straty 
towarzyszy ono każdej budowie. Jeśli to, co zakładano, różni się od tego co zo-
stało osiągnięte i różnica ta jest negatywna, stratę pokrywa ten, kto się do tego 
zobowiązał. W przypadku przedsięwzięć budowlanych dotyczy to w zasadzie 
dwóch stron: klienta – zleceniodawcy i wykonawcy robót. Zarówno jedna, jak 
i druga strona może przerzucić niektóre z tych zobowiązań na stronę trzecią – 
ubezpieczyciela.

Kiedy warunki proponowanej umowy są tak skonstruowane, że wykonaw-
ca zmuszony jest wziąć przynajmniej część ryzyka na siebie – powinien się mu 
przyjrzeć szczególnie uważnie. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego na ogół pojawiają się zda-
rzenia, które utrudniają proces budowy i wpływają na koszt, czas i jakość robót. 
Zależy to w znacznej mierze od rodzaju przedsięwzięcia i warunków, w których 
jest ono wykonywane. Jeśli ryzyko niekorzystnych zdarzeń jest małe, jedna ze 
stron może je całkowicie wziąć na siebie lub przerzucić, za stosowną opłatą, na 
ubezpieczyciela. Problem się komplikuje, gdy ryzyko zaczyna rosnąć, gdy poten-
cjalne straty lub wzrost obciążeń finansowych może być znaczny. Trzeba wów-
czas szukać rozwiązań, które pozwolą te niekorzystne skutki ograniczyć, ewen-
tualnie rozłożyć je na strony biorące udział w przedsięwzięciu.

Jedną z możliwości jest wykorzystanie do tego celu samej umowy poprzez 
wprowadzenie do niej odpowiednich zapisów.

Możliwości poniesienia straty są w przypadku realizacji przedsięwzięć bu-
dowlanych szczególnie rozległe. Wiele powodów może składać się na to, że wzro-
sną koszty, wydłuży się czas realizacji, pogorszy się jakość wykonywanych robót. 

2  E. Urbańczyk, A. Szczęsna-Urbaniak, Identyfikacja ryzyka jako podstawa funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Teoria i praktyka, tom 1, Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstw nr 43, Szczecin 2004, s. 974.
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Powody te są poza tym często od siebie wzajemnie zależne i trudno oddzielić 
dokładnie jedne od drugich. Decyzja o ubieganie się o realizację przedsięwzięcia 
przez wykonawcę robót budowlanych powinna być poprzedzona rozważeniem 
kwestii wszystkich ryzyk z nim związanych.

Przedmiotem identyfikacji ryzyka jest opracowanie listy głównych ryzyk. 
Na ogół postuluje się opracowanie listy od pięciu do dziesięciu głównych ryzyk 
dla przedsięwzięcia lub dla każdej grupy robót, jeśli przedsięwzięcie jest złożone 
lub długotrwałe. Zidentyfikowane, przy pomocy ustalonych metod, ryzyka mogą 
stanowić jedną z ważniejszych przesłanek czy w ogóle ubiegać się o przedsię-
wzięcie, a jeśli tak, to jaką przedstawić ofertę.

Analiza ryzyka jest naturalnym, następnym krokiem po etapie identyfika-
cji ryzyka i może być definiowana jako oszacowanie poziomu ryzyka oraz jego 
wpływu na koszt i termin zakończenia przedsięwzięcia.

Po identyfikacji oraz analizie wpływu ryzyka na wynik przedsięwzięcia 
wykonawca ma wiele różnych możliwości reakcji na ryzyko. Przykładowo mogą 
to być:
– eliminacja ryzyka, tj. zlikwidowanie problemu ryzyka dla danego przedsię-

wzięcia budowlanego poprzez np. postulowanie zmian w projekcie, technolo-
gii realizacji, itp.,

– przeniesienie ryzyka, tj. przerzucenie ewentualnych kosztów związanych z moż-
liwością wystąpienia straty na inną stronę biorącą udział w przedsięwzięciu,

– ograniczenie ryzyka, w tym zapewnienie współudziału innej strony w ryzy-
ku, tj. obniżenie strat przez ustalenie w warunkach umownych podziału ewen-
tualnych strat między strony kontraktu bądź ubezpieczenie się,

– pochłonięcie ryzyka, tj. wzięcie na siebie ewentualnych strat w 100%.
Rozpoznanie i pomiar ryzyka w warunkach prowadzonej przez przedsię-

biorstwo działalności pozwala m.in. na wyselekcjonowanie i segmentację ryzyka, 
co do stopnia zagrożenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zatem właściwe 
zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyka dla przedsięwzięcia budowlanego oraz 
sprawne ograniczenie jego wpływu jest szczególnie istotne już na etapie przy-
gotowania oferty, ponieważ jego skutki przenoszą się na dalsze etapy realizacji 
przedsięwzięcia. Uwzględnienie ryzyka w rachunku ekonomicznym umożliwia 
ochronę interesów przedsiębiorstwa przed podjęciem ryzyka. Natomiast włą-
czenie ryzyka w proces decyzyjny ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstwa, 
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w tym w szczególności dla decyzji inwestycyjnych, które wyróżnia długookre-
sowy charakter3.

Kluczowym problemem dla przedsiębiorcy jest określenie, gdzie to ryzyko 
występuje, jak jest wielkie, jaki może mieć wpływ na organizację przedsięwzię-
cia oraz jak można na nie zareagować. Całością tych zagadnień zajmuje się za-
rządzanie ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem jest procesem bardzo złożonym. Jeżeli ma być 
efektywne, tj. przynieść organizacji zysk, powinno być bardzo głęboko w niej 
osadzone. Oznacza to przede wszystkim, iż nie może być takich działań w or-
ganizacji, które zarządzaniem ryzykiem nie są objęte. Istnieje bowiem możli-
wość, że obszar, który nie jest kontrolowany może być przyczyną szkody lub 
wielu szkód prowadzących przedsiębiorstwo do bardzo trudnej sytuacji lub na-
wet bankructwa. 

Efektywna walka z ryzykiem bez tej wiedzy jest bowiem praktycznie nie-
możliwa. Pierwszą zasadą efektywnego zarządzania ryzykiem jest rozpoczęcie 
zainteresowania ryzykiem w jak najwcześniejszej fazie przedsięwzięcia. Wcze-
sne rozpoznanie zagrożenia zazwyczaj obniża koszty i zwiększa skuteczność 
działań. Oczywiście, proces zarządzania ryzykiem musi być ekonomiczny. Nie 
można dopuścić do sytuacji, w której koszt reakcji na określone ryzyko przewyż-
sza straty, które mogą być spowodowane w wyniku zaistnienia tego zagrożenia.

Zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią procesu zarządzania przedsię-
wzięciem, a nie jego oddzielną częścią. Na rysunku 1 pokazano bardziej szczegó-
łowy schemat zarządzania ryzykiem, dotyczącym przedsięwzięcia budowlanego 
opracowany przez autorkę4.

Szczególnie ważnymi elementami procesu zarządzania ryzykiem, w kon-
tekście przyszłych realizacji, są archiwizacja danych oraz proces uczenia się 
i zdobywania doświadczenia. Wpływa to na polepszenie identyfikacji i analizy 
ryzyk dotyczących podobnych przedsięwzięć, które będą wykonywane w przy-
szłości. Pozwala poznać lepiej zagrożenia oraz zwiększa stopień pewności przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących przedsięwzięcia budowlanego.

3  B. Kaczmarek, I. Skadłubowicz, Ryzyko w działalności współczesnego przedsiębior-
stwa, w: „Ryzyko” Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Strategie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie – wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, red. J. Bizon-Gó-
recka, TNOiK, Bydgoszcz 2005, s. 55–56.

4  A. Madyda, Dziennik ryzyka – zarys komputerowego wspomagania procesu zarządzania 
ryzykiem przedsięwzięć budowlanych, w: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, infor-
macja, red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej, Bielsko-Biała 2009, s. 242.
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znaczenie zarządzania ryzykiem przedsięwzięć budowlanych

Znaczenie zarządzania ryzykiem w przypadku podejmowania przedsię-
wzięć budowlanych jest dużo większe niż przedsięwzięć wielu innych dziedzin 
gospodarki. Długotrwałość procesu budowlanego, a także zasoby ekonomiczne, 
jakie się wykorzystuje, wręcz wymuszają ich zabezpieczenie. 

Zarządzanie ryzykiem może być pomocne przy realizowaniu zamierzonego 
przedsięwzięcia budowlanego w przewidzianym terminie i bez zbędnego prze-
kraczania kosztów oszacowanych we wstępnych prognozach. Zarządzanie ryzy-
kiem może na przykład:
– umożliwić podjęcie właściwej decyzji o większej systematyczności robót 

i mniejszym subiektywizmie działania,
– pozwolić porównać (zestawić) mocne strony przedsięwzięcia z zagrożeniami 

wynikającymi z niepewności przewidywań co do efektów,
– zapewnić lepsze zrozumienie planu poprzez identyfikację ryzyka,
– mieć silny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem przez kategoryczne żą-

danie podejmowania odpowiedzialnych kroków zabezpieczających w przy-
padku, gdy skala zagrożenia przedsięwzięcia inwestycyjnego jest duża (np. 
w umowie),

– udoskonalić doświadczenie przedsiębiorstwa oraz ułatwić porozumienie za-
równo wewnątrz firmy jak i w stosunku do klienta.

Zarządzanie ryzykiem ma największą wartość we wstępnych etapach po-
wstawania projektu oraz w początkowych etapach realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego ze względu na największą w tym czasie elastyczność. Wprowa-
dzenie w tym okresie zmian jest dużo łatwiejsze i nie pociąga za sobą tak wyso-
kich kosztów, jak w dalszych etapach realizacji przedsięwzięcia. Przykładowo, 
wykrycie we wczesnej fazie realizacji przedsięwzięcia pomyłek konstrukcyjnych 
w dokumentacji technicznej czy przyjęcia błędnej technologii pozwala, podej-
mując decyzję, zmienić niekorzystne elementy w procesie realizacji. Istnieją 
jednak również i takie sytuacje, w których nie da się wyeliminować takich nie-
korzystnych przypadków, można natomiast próbować zminimalizować ujemne 
skutki ich zaistnienia. 

Proces zarządzania ryzykiem winien być kontynuowany przez cały okres 
realizacji przedsięwzięcia. Zarządzanie ryzykiem powinno obejmować całą 
działalność przedsiębiorstwa i również powinno być rozciągnięte na okres ży-
cia przedsięwzięcia budowlanego. Zarządzanie ryzykiem nie ma miejsca jedynie 
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w wypadkach nagłej konieczności, ponieważ jest to działanie polegające na usu-
waniu skutków.

Wyznaczanie prawdopodobieństw zaistnienia określonych zdarzeń ma, 
w przypadku budownictwa, utrudniony charakter. Trudności te wynikają z od-
rębności budownictwa. Omówione zostaną tylko te cechy, które mają najistotniej-
sze znaczenie dla ekonomiki przedsięwzięć. Podstawowym elementem wpływa-
jącym na specyficzny charakter robót budowlano-montażowych jest sama istota 
budynku. Zgodnie z prawem budowlanym budynek jest to „taki obiekt budowla-
ny, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”5.

Z nieruchomości budynku wynika konieczność stałego przenoszenia mocy 
wytwórczych. Wynikają z tego problemy związane z zakwaterowaniem robotni-
ków, przemieszczaniem ludzi i sprzętu, dodatkowe płace (rozłąka), nowe warun-
ki terenowe, konieczność zagospodarowania i likwidacji placu budowy, itp.

Rys. 1. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne.

5  Prawo budowlane, Zbiór przepisów, Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 1999, s. 141.
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Kolejną cechą budownictwa jest długotrwałość procesu budowlanego. Bu-
dowa domu jednorodzinnego trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, podczas gdy 
wytworzenie większości innych produktów przemysłowych od kilku minut do 
kilkunastu godzin. Tę cechę budownictwa można porównać jedynie z przemy-
słem okrętowym. Długi cykl produkcyjny w przypadku budownictwa powodu-
je wiele konsekwencji, zwłaszcza ekonomicznych. Utrudnia to sposób rozliczeń 
między wykonawcą a inwestorem, organizację procesu budowlanego, dotrzymy-
wanie terminów realizacji, a także zwiększa szansę wystąpienia, w czasie trwa-
nia produkcji budowlanej, zjawisk niekorzystnych.

Wiele prac budowlano-montażowych wykonuje się na wolnym powietrzu. 
Ta charakterystyczna cecha powoduje dużą zależność od zmiennych warunków 
atmosferycznych. Zależność ta sprawia, że pewne roboty budowlane muszą być 
prowadzone sezonowo. Chociaż istnieją już techniczne warunki całkowitej eli-
minacji sezonowości, trzeba jednak pamiętać o opłacalności takich działań. Eli-
minacja sezonowości wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi oraz 
zwiększoną praco- i czasochłonnością realizacji przedsięwzięcia. 

Następną cechą odrębności budownictwa jest indywidualny charakter pro-
duktu budowlanego, wynikający z realizacji budynku, zgodnie z życzeniami in-
westora oraz przy niepowtarzalnych warunkach lokalizacyjnych i atmosferycz-
nych. Indywidualizacja produktu budowlanego jest częściowo łagodzona przez 
uprzemysłowienie budownictwa i typizację elementów i całych obiektów budow-
lanych. Niemniej jednak w przypadku budynków jednorodzinnych, przemysło-
wych oraz użyteczności publicznej skala indywidualnego charakteru produkcji 
jest nadal znaczna. Pomimo wielu podobieństw działań, rozwiązań konstruk-
cyjnych i charakteru budynku, każdy proces budowy jest unikalny. Podstawową 
różnicą jest lokalizacja. Inne warunki posadowienia, poziom wody gruntowej, 
wilgotność, agresja środowiska oraz lokalne wymagania architektoniczne na-
rzucają odmienne rozwiązania technologiczne. Różnice w stylach zarządzania, 
strukturach zarządzania, a także czynnik ludzki (różny personel terenowy) do-
datkowo potęgują ten efekt. Bogactwo różnorodnych materiałów i wyrobów oraz 
sprzętu budowlanego znajdujących się na rynku jest ogromne. Powoduje to dalsze 
zróżnicowanie produktu końcowego. Używanie dużej ilości różnorodnych mate-
riałów powoduje większe niż w innych działach produkcji przemysłowej uzależ-
nienie od dostaw i usług świadczonych przez inne gałęzie gospodarcze. 
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Przedstawione powyżej warunki wykonywania robót budowlano-montażo-
wych wyraźnie wskazują, że wpływają one na podejmowane decyzje i utrudniają 
prawidłową ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk niekorzystnych.

zakończenie

Zarządzanie ryzykiem może ułatwić przedsiębiorstwu budowlanemu pod-
jęcie odpowiedniej decyzji o ubieganie się o realizację danego przedsięwzięcia 
budowlanego. Wszelkie decyzje nie mogą być oparte tylko na wierze we własne 
możliwości lub „intuicję”, ale powinny być poprzedzone wnikliwą analizą sytu-
acji z ryzykiem włącznie. Najczęściej problem ryzyka jest skomplikowany i wy-
maga starannego, przemyślanego podejścia. 

risk manaGement in the buiLdinG enterprises

summary

This paper presents the concept of the risk management process in the construction 
projects. The article describes the situation of the building enterprise on risk conditions.

Translated by Aneta Madyda
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ryzyko biznesowe w mikro i małych  
przedsiębiorstwach – wyniki badaŃ1

W latach 2007/2008 zespół pod kierownictwem profesora Rafała Krupskie-
go przeprowadził badania empiryczne, finansowane ze środków Ministerstwa 
Nauki i Informatyzacji. Projekt pt. „Współczesne narzędzia zarządzania” miał 
na celu weryfikację stosowanych w praktyce wybranych narzędzi strategicznych 
i operacyjnych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań jedne-
go z badanych obszarów, a mianowicie wykorzystania narzędzi ryzyka bizneso-
wego przez mikro i małe przedsiębiorstwa. 

informacje wstępne 

Kategoria ryzyka biznesowego jest rozumiana przez pryzmat prowadzenia 
działalności gospodarczej. Postrzegane w ten sposób ryzyko, to prawdopodo-
bieństwo wystąpienia zdarzeń, których skutki mogą zagrozić realizacji strategii 
firmy oraz, w myśl koncepcji proaktywnej, stały monitoring otoczenia polega-
jący na identyfikacji okazji w nim zachodzących, których wykorzystanie może 
prowadzić do spektakularnych sukcesów. 

Zarządzanie ryzykiem jest kilkuetapowym, cyklicznym procesem. Litera-
tura tematu przedstawia różne podejścia do opisu etapów zarządzania ryzykiem. 
Przykładowo, w pracach badaczy amerykańskich proces ten składa się z sześciu 
etapów, a mianowicie określenia celów zarządzania ryzykiem, identyfikacji ry-
zyka, oceny ryzyka, rozpatrzenia alternatyw i wyboru narzędzi, wprowadzenia 
w życie podjętych decyzji oraz bieżącej oceny i weryfikacji. Z kolei w Europie 
preferowane jest podejście czteroetapowe, zawierające identyfikację ryzyka, jego 

1  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007–2008 jako projekt badaw-
czy nr 0813/H03/2007/32.
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ocenę, wybór strategii radzenia sobie z ryzykiem oraz kontrolę procesu zarządza-
nia ryzykiem. Na każdym z etapów wykorzystywane są różne narzędzia. Próbę 
przypisania poszczególnych narzędzi do określonych etapów procesu zarządza-
nia ryzykiem przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem 

Etap procesu zarządzania ryzykiem Wybrane narzędzia zarządzania ryzykiem 

Planowanie zarządzania ryzykiem Spotkania planistyczne

Identyfikacja ryzyka
Ankiety eksperckie, technika delficka, burza 
mózgów, przeglądy dokumentacji, wywiad 
swobodny standaryzowany

Klasyfikacja ryzyka 
Skale punktowe, tworzone zarówno do okre-
ślenia prawdopodobieństwa wystąpienia zda-
rzenia, jak i istotności jego skutków1

Ocena ryzyka Ankiety eksperckie, analiza drzew decyzyj-
nych, technika PERT, analiza Monte Carlo

Wybór strategii zarządzania ryzykiem Macierz strategii radzenia sobie z ryzykiem

Kontrola ryzyka Audyty wewnętrzne, przeglądy ryzyka

Źródło: opracowanie własne. 2 

Prawidłowe zastosowanie narzędzi zarządzania ryzykiem, oparte na rze-
telnej analizie szans i zagrożeń powstających w otoczeniu, a następnie ich wy-
korzystaniu lub wykluczeniu, bez wątpienia wpływa na wzrost wyników eko-
nomicznych. Redukcja kosztów spowodowana jest głównie wyeliminowaniem 
zarówno bieżących, jak i potencjalnych strat. Tak więc kluczem do sukcesu jest 
budowa nowej, kluczowej kompetencji, mającej bezpośrednie przełożenie w uzy-
skaniu znaczącej przewagi konkurencyjnej, a wykorzystującej narzędzia zarzą-
dzania ryzykiem. Czy praktyka potwierdzi te tezy? 

opis badań 

Badaniami zostało objętych 216 organizacji, głównie zlokalizowanych w za-
chodniej Polsce, różnej wielkości i o zróżnicowanej działalności, co pozwoliło na 

2  Ryzyko stanowi iloczyn istotności skutków wystąpienia negatywnego zdarzenia oraz praw-
dopodobieństwa jego wystąpienia (ryzyko = skutek x prawdopodobieństwo).
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ustalenie, w jakim zakresie stosuje się w nich narzędzia zarządzania w układzie 
branż czy wielkości organizacji. Respondenci z dużych organizacji stanowili 45% 
badanych, ze średnich 22% badanych, z małych 24% i z mikro pochodziło jedy-
nie 9% respondentów. Ponadto ok. 30% próby to były firmy produkcyjne, 12% 
firmy handlowe, 44% firmy usługowe. Pozostała część to respondenci z firm pro-
wadzących łączną działalność w obszarze produkcji, handlu i usług. 

Przeprowadzenie badań empirycznych pozwoliło na uzyskanie odpowiedzi 
na szereg pytań, a z punktu widzenia realizowanego projektu najważniejsze było 
uzyskanie odpowiedzi na następujące:
1. W jakim zakresie współczesne narzędzia zarządzania stosowane są w prakty-

ce gospodarczej?
2. W jakim zakresie przynoszą one wymierne i jakościowe korzyści w ocenie 

badanych podmiotów?
Narzędziami badawczymi były kwestionariusze ankiety, a także wywiady 

kierowane. Kwestionariusz ankiety składał się z pięciu głównych obszarów, ana-
lizowanych przez pryzmat narzędzi zarządzania:
– sieci,
– kultury organizacyjnej, 
– wiedzy,
– modelów biznesowych,
– ryzyka biznesowego.

Narzędzia te w badaniu zostały również zweryfikowane jako czynni-
ki, dzięki którym przedsiębiorstwo może osiągnąć sukces, a także jaki jest ich 
wpływ na podstawowe wymiary sprawności organizacji, takie jak: elastyczność, 
innowacyjność i przedsiębiorczość organizacji3.

wyniki badań w mikro i małych przedsiębiorstwach – wykorzystywane 
narzędzia 

W przypadku zarządzania ryzykiem biznesowym została zidentyfikowana 
lista narzędzi, które mogą zostać wykorzystane w poszczególnych etapach tego 
procesu. Zastosowanie tych narzędzi z punktu widzenia mikro i małych organi-
zacji przedstawiają tabele 2 i 3. 

3  Wyniki dotyczące elastyczności, innowacyjności i przedsiębiorczości nie zostały zaprezen-
towane w niniejszym opracowaniu z uwagi na konieczność dostosowania się do wymogów redak-
cyjnych i ograniczoną liczbę stron artykułu. 
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Tabela 2. Wyniki badań w zakresie wykorzystywania narzędzi zarządzania ryzykiem 
biznesowym w mikrofirmach (w %)

Narzędzia wykorzystywane w poszczególnych etapach 
zarządzania ryzykiem

Występuje  
w mikrofirmach

Jest istotne  
z punktu widzenia 

respondentów
Przełożony inicjuje spotkania planistyczne w celu  
opracowania sposobów identyfikacji i minimalizacji 
ryzyka biznesowego?

26,67 60,00

Przełożony prowadzi na bieżąco rozmowy z pracownikami  
o występujących zagrożeniach i o tych, które mogą wystąpić? 53,33 53,33

Analiza danych historycznych mająca na celu określenie, 
jakie rodzaje zagrożeń wystąpiły w działalności organizacji? 33,33 46,67

Precyzowane są sytuacje, które mogą spowodować 
szkodę w firmie? 66,67 53,33

Przeprowadzana jest analiza najsłabszych ogniw w firmie? 40,00 53,33
Tworzony jest kwestionariusz analizy zagrożeń  
działalności biznesowej? 13,33 40,00

Określane są stopnie istotności występujących zagrożeń? 20,00 40,00
Eliminacja rozwiązań w działalności biznesowej, co do któ-
rych można spodziewać się strat i nie ma pewności zysku? 33,33 60,00

Zapobieganie negatywnym zdarzeniom losowym  
poprzez ustalenie niezbędnych klauzul kontraktowych,  
zabezpieczenia zapłaty i innych formach zabezpieczenia?

46,67 60,00

Ustalenie funduszu, z którego pokrywane są nieoczeki-
wane straty? 33,33 33,33

Podpisywane są umowy z kontrahentami, dostawcami czy 
partnerami mające na celu rozłożenie ryzyka na obie strony? 26,67 26,67

W firmie ustalone zostały granice tolerancji ryzyka? 13,33 46,67
W firmie podejmowane są działania korygujące, które 
minimalizują zagrożenia działalności biznesowej? 20,00 26,67

Przełożony inicjuje kontrolę poziomu zagrożeń biznesowych? 26,67 40,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Według respondentów największe znaczenie dla prowadzenia działalności 
gospodarczej, w obszarze zarządzania ryzykiem biznesowym, mają:
– spotkania planistyczne, 
– prowadzone na bieżąco rozmowy z pracownikami o istniejących i potencjal-

nych zagrożeniach,
– identyfikacja sytuacji, które mogą stanowić zagrożenia,
– eliminacja tych rozwiązań w działalności biznesowej, których realizacja z du-

żym prawdopodobieństwem przyniesie stratę,
– zapobieganie negatywnym zdarzeniom losowym poprzez ustalenie niezbędnych 

klauzul kontraktowych, zabezpieczenia zapłaty i innych formach zabezpieczenia,
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W rzeczywistości jednak ponad połowa respondentów wskazała, w obsza-
rze zarządzania ryzykiem biznesowym, podejmowanie działań polegających na 
identyfikacji tych sytuacji, które mogą przynieść straty dla firm, głównie w for-
mie rozmów przełożonego z pracownikami o istniejących i potencjalnych za-
grożeniach. Wyniki badań wyraźnie podkreślają fakt, iż respondenci zdają sobie 
sprawę z wagi zagadnień, ale nie podejmują konkretnych działań w obszarze za-
rządzania ryzykiem biznesowym. 

Struktura odpowiedzi respondentów pochodzących z małych organizacji 
przedstawiała się następująco:

Tabela 3. Wyniki badań w zakresie wykorzystywania narzędzi zarządzania ryzykiem 
biznesowym w małych przedsiębiorstwach (w %)

Narzędzia wykorzystywane w poszczególnych etapach 
zarządzania ryzykiem

Występuje  
w mikrofirmach

Jest istotne  
z punktu widzenia 

respondentów
Przełożony inicjuje spotkania planistyczne w celu opracowania 
sposobów identyfikacji i minimalizacji ryzyka biznesowego? 34,15 63,41

Przełożony prowadzi na bieżąco rozmowy z pracownikami  
o występujących zagrożeniach i o tych, które mogą wystąpić? 58,54 60,98

Analiza danych historycznych mająca na celu określenie, ja-
kie rodzaje zagrożeń wystąpiły w działalności organizacji? 34,15 51,22

Precyzowane są sytuacje, które mogą spowodować 
szkodę w firmie? 43,90 48,78

Przeprowadzana jest analiza najsłabszych ogniw w firmie? 46,34 58,54
Tworzony jest kwestionariusz analizy zagrożeń działal-
ności biznesowej? 12,20 41,46

Określane są stopnie istotności występujących zagrożeń? 17,07 46,34
Eliminacja rozwiązań w działalności biznesowej, co do któ-
rych można spodziewać się strat i nie ma pewności zysku? 34,15 41,46

Zapobieganie negatywnym zdarzeniom losowym 
poprzez ustalenie niezbędnych klauzul kontraktowych, 
zabezpieczenia zapłaty i innych formach zabezpieczenia?

46,34 41,46

Ustalenie funduszu, z którego pokrywane są nieoczeki-
wane straty? 34,15 56,10

Podpisywane są umowy z kontrahentami, dostawcami czy 
partnerami mające na celu rozłożenie ryzyka na obie strony? 36,59 48,78

W firmie ustalone zostały granice tolerancji ryzyka? 24,39 39,02

W firmie podejmowane są działania korygujące, 
które minimalizują zagrożenia działalności biznesowej? 34,15 36,59

Przełożony inicjuje kontrolę poziomu zagrożeń 
biznesowych? 29,27 39,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 
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Według respondentów z małych organizacji największe znaczenie dla pro-
wadzenia działalności gospodarczej, w obszarze zarządzania ryzykiem bizneso-
wym, mają:
– spotkania planistyczne, 
– prowadzone na bieżąco rozmowy z pracownikami o zagrożeniach,
– analiza danych historycznych, 
– analiza najsłabszych ogniw w firmie,
– ustalenie funduszu, z którego pokrywane są straty.

Jednak najczęściej podejmowanymi działaniami w małych firmach w za-
kresie zarządzania ryzykiem biznesowym są prowadzone na bieżąco rozmowy 
z pracownikami o potencjalnych i zaistniałych zagrożeniach, i w mniejszym 
stopniu analiza najsłabszych ogniw w firmie, oraz takie formułowanie kontrak-
tów handlowych, które zabezpiecza funkcjonowanie organizacji. 

Obie grupy wskazały na niewielkie zastosowanie kwestionariuszy analizy 
zagrożeń biznesowych, ale dużą ich istotność. Małe firmy większą uwagę przy-
wiązują do ustalania granic ryzyka oraz podejmowania działań korygujących, któ-
re minimalizują wystąpienie zagrożeń działalności biznesowej, niż mikrofirmy. 

wyniki badań w mikro i małych przedsiębiorstwach – wpływ na sukces 
organizacji 

W badaniach zweryfikowano również wpływ narzędzi składających się na 
system zarządzania ryzykiem biznesowym na sukces przedsiębiorstwa. Analizując 
strukturę odpowiedzi na pytanie dotyczące tego problemu warto zauważyć, że sys-
tem zarządzania ryzykiem biznesowym jako główny czynnik sukcesu potwierdziło 
tylko 13,64% mikrofirm i 24,4% małych firm. Pozostała część populacji stwierdziła, 
że nie widzi związku pomiędzy stosowaniem systemu zarządzania ryzykiem a suk-
cesem organizacji. Może na tym etapie należy sobie zadać pytanie, czy brak wypra-
cowanych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem spowodował niedoszacowa-
nie wielkości przychodów i kosztów, i był jednym z powodów braku refleksji przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, zarówno w zasoby materialne, jak i finanso-
we, stając się jedną z przyczyn późniejszego kryzysu gospodarczego? 

Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa podejmują działania związane z iden-
tyfikacją oraz aplikacją metodyki zarządzania ryzykiem biznesowym w niewiel-
kim stopniu. Kategoria ryzyka intuicyjnie narzuca skojarzenie z zaistnieniem sytu-
acji negatywnej (ryzyko jednokierunkowe). Należy jednak pamiętać, że w praktyce 
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pojawienie się ryzyka stwarza możliwości wygenerowania nieprzewidywalnego 
zysku, jest zatem warunkiem koniecznym sprawnej realizacji strategii firmy (ryzy-
ko dwukierunkowe). W gruncie rzeczy jest to zjawisko pozytywne, wymuszające 
zachowania doskonalące zarządzanie przedsiębiorstwem. W takim ujęciu propa-
gowanie wiedzy i praktycznych umiejętności zarządzania ryzykiem biznesowym 
staje się wręcz konieczne wśród współczesnych przedsiębiorstw. W stosunku do 
pozostałych badanych obszarów jedynie 8% przedsiębiorstw z ogółu badanych mi-
krofirm wskazało koncepcję zarządzania ryzykiem biznesowym jako jedną z waż-
niejszych, sprzyjających rozwojowi współczesnych organizacji (rys. 1). 

Rys. 1.  Zarządzanie ryzykiem biznesowym jako główny czynnik sukcesu w odniesie-
niu do innych koncepcji zarządzania (mikrofirmy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Rys. 2.  Zarządzanie ryzykiem biznesowym jako główny czynnik sukcesu w odniesie-
niu do innych koncepcji zarządzania (małe firmy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 
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W przypadku małych organizacji 10% respondentów wskazało na istotność 
procesu zarządzania ryzykiem i jego wpływ na sukces współczesnych przedsię-
biorstw (rys. 2).

Wynika z tego, że zarówno mikrofirmy (8%), jak i małe organizacje (10%) 
uważają, że inne rozwiązania – takie jak zarządzanie wiedzą, kulturą organiza-
cyjną, modele biznesu czy sieci organizacyjne mają większe znaczenie, niż apli-
kacja rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem biznesowym. 

wnioski 

Problem zarządzania ryzykiem, systemów zarządzania ryzykiem i narzę-
dzi zarządzania ryzykiem jawi się w świetle wyników badań jako niekoniecznie 
najważniejszy dla badanych organizacji. Być może inne byłyby wyniki badań, 
gdyby poszerzono obszar analizy także o fazę dekoniunktury i kryzysów gospo-
darczych. Ryzyko bowiem potocznie kojarzone jest przede wszystkim z prawdo-
podobieństwem utraty pewnych wartości, a ten problem najpełniej weryfikowa-
ny jest właśnie wtedy, gdy otoczenie jest w kryzysie. 

W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw przyczyną braku podejmo-
wania działań, w obszarze zarządzania ryzykiem, jest przede wszystkim brak 
funduszy na ten cel. Poprawna aplikacja takiego systemu i jego narzędzi wyma-
ga znacznym środków finansowych, a jak powszechnie wiadomo mikro i małe 
organizacje mają ograniczone zasoby, i jeśli już są w ich posiadaniu, to kierują je 
przede wszystkim w miejsca najbardziej chłonne w danym momencie (bieżąca 
działalność operacyjna). Rozwiązaniem tego problemu może okazać się zwróce-
nie uwagi na fakt, iż mniejsze koszty firmie przyniesie antycypowanie zagrożeń 
lub szans, i ich eliminacja lub wykorzystanie, niż późniejsze rozwiązywanie za-
istniałych problemów. 

business risk manaGement in micro and smaLL enterprises 

summary

In 2007/2008 group managed by Professor Rafał Krupski made empirical research 
sponsored by Government. The main purpose of project was verification in practice of 
chosen strategic and operative instruments. Project was entitled „Modern management’s 
tools”. Article presents few of researched area related to micro and small enterprises. 
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wstęp

Przepisy prawa pracy nakładają na każdego pracodawcę obowiązek spo-
rządzania oceny ryzyka zawodowego. Kodeks Pracy w art. 226 zobowiązuje 
pracodawcę do oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego, związanego 
z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych 
zmniejszających ryzyko, ponadto pracodawca zobowiązany jest do podawania 
informacji pracownikom o grożącym im ryzyku. Dodatkowo w art. 227 Kodek-
su Pracy został umieszczony obowiązek stosowania środków zapobiegających 
chorobom zawodowym. 

Pierwsze zapisy dotyczące oceny ryzyka zawodowego zostały wprowadzone 
do Kodeksu Pracy w 1991 r. jako wynik harmonizowania przepisów prawa pol-
skiego z wymaganiami unijnymi, w szczególności dyrektywy ramowej 89/391/
EWG o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy 
zdrowia pracowników podczas pracy. Mowa była wówczas o obowiązku zakładu 
pracy dotyczącym informowania pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym 
się z wykonywaną pracą. Zgodnie z tą dyrektywą pracodawca zobowiązany jest 
do podjęcia niezbędnych środków, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników, włączając w to zapobieganie ryzyku zawodowemu. Pracodawcy 
podejmujący konkretne środki zapobiegawcze powinien mieć na uwadze podsta-
wowe zasady sformułowane w dyrektywie 89/391/EWG. 

Należą do nich: 
1) zapobieganie zagrożeniom; 
2) ocena zagrożeń, które nie mogą być wykluczone; 
3) zwalczanie źródeł zagrożeń; 
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4) stosowanie nowych rozwiązań technicznych;
5) zastąpienie działań niebezpiecznych operacjami, które nie są niebezpieczne 

lub też są mniej niebezpieczne;
6) właściwe szkolenie i instruowanie pracowników;

Trudności na jakie napotykają w swojej działalności pracodawcy zatrudnia-
jący niewielką liczbę pracowników, właściciele firm często rodzinnych, powodują, 
że często w tych mikrofirmach nie jest dokonywana ocena ryzyka zawodowego. 
Brak wyszkolonej kadry, duże koszty oceny ryzyka zawodowego proponowane 
przez firmy zewnętrzne powodują, że pracodawcy ci łamią przepisy i narażają się 
na kary ze strony jednostek nadzorujących warunki pracy. 

Trzeba pamiętać, że ocena ryzyka zawodowego jest dokładnym sprawdze-
niem tego, co może być przyczyną zagrożenia człowieka na stanowisku pracy 
i w razie wykrycia zagrożenia podjęciu działania w celu wyeliminowania zagro-
żenia.   

ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe zostało zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy w § 2 pkt 7. Definicja ta mówi, że ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo 
wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodu-
jących straty, w szczególności wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych 
z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pra-
cowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodo-
wych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. 

Najogólniej mówiąc ryzyko zawodowe będzie wielkością opisującą praw-
dopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków zagrożeń występujących 
w procesie pracy. 

Ciekawą również definicję ryzyka zawodowego podaje norma PN – EN 
1050:1999, opisując ryzyko jako kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia 
i stopnia ciężkości możliwego urazu lub pogorszenia staniu zdrowia w sytuacji 
zagrażającej1, odmiennie podano natomiast w normie PN – N – 18002:2000 
przedstawiając ryzyko zawodowe jako proces analizowania ryzyka i wyznacza-

1  Polska Norma PN – EN 1050:1999, Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka, Polski 
Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2004, s. 5. 
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nia dopuszczalności ryzyka2. Interesujący może być również opis ryzyka, jako 
analizy wszystkiego tego, co w pracy może być niebezpieczne lub szkodliwe dla 
zdrowia, aby dzięki temu można było ocenić, czy zostały podjęte wystarczają-
ce środki zapobiegawcze i czy należy zastosować inne działania prewencyjne 
w celu uniknięcia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej3, ciekawe jest 
również stwierdzenie, że miarą możliwości wystąpienia negatywnych skutków 
zagrożeń na stanowisku pracy jest ryzyko zawodowe4. 

Zatem podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego będzie ustanowie-
nie na podstawie wyników oceny takich warunków pracy, które pozwolą zapew-
nić, że ryzyko związane z zagrożeniami na stanowiskach pracy będzie możliwe 
małe i akceptowalne.

Podzielam opinię, iż celem oceny ryzyka zawodowego jest doprowadzenie 
tego ryzyka do poziomu dopuszczalnego, czyli takiego, przy którym wielkość 
strat związanych z aktywacją danego zagrożenia jest możliwa do zaakcepto-
wania5. Jednak pracodawca dokonujący oceny ryzyka zawodowego musi mieć 
na uwadze, że życie i zdrowie pracownika jest najważniejsze. A cała procedura 
dokonania oceny ryzyka powinna być tak dobrana, że końcowy wynik wprost 
powinien wykazać czy istnieje zagrożenie, gdzie występuje oraz jaki jest jego 
poziom. W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że pracodawca musi pa-
miętać, iż ochrona życia i zdrowia pracowników jest generalnym obowiązkiem, 
w stosunku do którego służebny jest zarówno ogólny obowiązek zapewnienia 
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak i wszystkie 
szczegółowe obowiązki z tego zakresu6.

2  Polska Norma PN – N 180001:2004, System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2004, s. 3. 

3  K. Goldman, W. Kawalec, BHP, Poradnik dla pracowników i  innych osób kierujących pra-
cownikami, SANBONUS, Sandomierz 2007, s. 19. 

4  Praca zbiorowa pod redakcją M. Abramowski, BHP, Organizacja pracy, aktualizowany 
poradnik dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, Organizacja bezpiecznej pracy, Opinie, 
C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 227.

5 Szerzej pisze o tym m.in. K. Główczyńska-Woelke, Ocena ryzyka zawodowego, Państwowa 
Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2009, s. 4.  

6  T. Wyka, Generalny obowiązek pracodawcy ochrony życia i zdrowia pracowników, PiZS 
2002, nr 4, s. 21. 



514 Konrad Szczelina

ogólne zasady sporządzania ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe związane z danym zagrożeniem oceniane jest na podsta-
wie dwóch elementów:
1) prawdopodobieństwo wystąpienia urazu ciała lub utraty zdrowia; 
2) najwyższa dająca się przewidzieć ciężkość urazu ciała lub pogorszenia stanu 

zdrowia. 
Oceną powinny być objęte wszystkie stanowiska pracy, zarówno stacjonarne, 

jak i niestacjonarne. W celu usprawnienia przebiegu oceny i skrócenia czasu jej 
przeprowadzania dopuszcza się, jeżeli jest to możliwe, wyróżnienie grup stano-
wisk, na których wykonywane są w tych samych warunkach te same zadania i na 
których występują te same zagrożenia. Ocena nie musi być wówczas przeprowa-
dzona dla każdego stanowiska z osobna, na ogół wystarczy identyfikacja zagrożeń 
i ocena ryzyka przeprowadzona dla jednego stanowiska z każdej grupy. 

Proces oceny ryzyka zawodowego jest wieloetapowy. Składa się on z eta-
pów, w których zbierane są informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego, 
z identyfikacji zagrożeń, oszacowania ryzyka, wyznaczenia dopuszczalności ry-
zyka zawodowego oraz końcowego etapu działań wynikających z oceny ryzyka 
zawodowego.

Przystępując do oceny ryzyka zawodowego musimy pamiętać, że zagro-
żeniem jest wszystko co może spowodować szkodę (uraz lub pogorszenie sta-
nu zdrowia). Ryzyko związane z występowaniem zagrożeń (ryzyko zawodowe) 
określa prawdopodobieństwo, że któryś z pracowników ulegnie wypadkowi 
o określonym stopniu ciężkości lub zachoruje na chorobę zawodową. 

W wielu małych firmach występuje co najwyżej kilka zagrożeń, które zwy-
kle są proste i na ogół znane pracodawcy. W stosunku do niektórych zagrożeń 
ryzyko może być już ocenione7. Jeżeli pracodawca stosuje w swojej działalności 
substancje chemiczne albo materiały niebezpieczne, to stosując się do zaleceń 
w kartach charakterystyk tych substancji lub informacji producenta, lub na pod-
stawie pomiarów stężeń tych substancji można wykonać szacowanie ryzyka za-
wodowego i dobrać zgodnie z normami środki ochronne. 

Pracodawcy (właściciele) małych firm najczęściej doskonale wiedzą jakie 
są wykonywane czynności na stanowiskach pracy, często już oceniali zagrożenia 
oraz je identyfikowali. Podzielam pogląd, że w mikrofirmach zatrudniających 

7  L. Pietrzak, Ocena ryzyka zawodowego, Biblioteczka Pracownicza, Poradnik 139, Warszawa 
2002, s. 78. 
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najwyżej do 9 pracowników ocena ryzyka zawodowego nie powinna być skom-
plikowaną procedurą. Sporządzający ocenę powinien korzystać z najprostszych 
metod, takich jak listy kontrolne i metoda 5 kroków, zaproponowana w normie 
PN – N – 18002 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”. 

Metoda list kontrolnych polega na użyciu przez analityka odpowiednio 
przygotowanego kwestionariusza, dzięki któremu jest w stanie odpowiedzieć 
na pytania identyfikujące znane rodzaje zagrożeń i potencjalnie niebezpieczne 
sytuacje związane z wykonywanymi czynnościami przez pracownika na ocenia-
nym stanowisku pracy. 

Listy kontrole, to kwestionariusze zawierające pytania identyfikujące odchyle-
nia od normy, dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ro-
dzaju zagrożeń zdarzeń niebezpiecznych itp. związanych ze środowiskiem pracy8.  

Najbardziej znana jest klasyczna Lista Dortmundzka. Opracowana została 
na zlecenie I Kongresu Ergonomicznego i przedstawiono na II Kongresie w Do-
rtmundzie we wrześniu 1964 r. Zawiera ponad 300 pytań ogólnych i szczegóło-
wych, które pozwalają na kompleksową analizę prawie wszystkich elementów 
pracy. Opierając się na Liście Dortmundzkiej stworzono wiele eksperckich list 
kontrolnych. Obecnie panuje pogląd, że tworzenie tak szczegółowych list kontro-
lnych jest zbyt pracochłonne. 

Listy kontrolne są przykładem doskonałego narzędzia do oceny i poprawy 
warunków pracy dla właścicieli małych przedsiębiorstw. Są pomocne dla osób, któ-
re nie mają szerokiej wiedzy fachowej z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii. 

Listy zorientowane na analizę warunków pracy, obejmują zagadnienia do-
tyczące bezpieczeństwa, higieny, ergonomii pracy w małych przedsiębiorstwach. 
Do tej pory wydano w Centralnym Instytucie Pracy ponad 20 list i poradników, 
przeznaczonych dla: kotłowni, zakładów przetwórstwa mięsnego, zakładów ob-
sługi i naprawy pojazdów mechanicznych, zakładów produkcji odzieży, zakła-
dów przetwórstwa owocowo-warzywnego, piekarni, zakładów poligraficznych 
i introligatorskich, pralni, restauracji, sklepów spożywczych, zakładów prze-
twórstwa tworzyw sztucznych, drewna, pracy z komputerami. Listy mogą być 
z powodzeniem stosowane również przez pracowników, którzy mogą z nich 
czerpać wartościowe wskazówki dotyczące poprawy warunków pracy. 

Metoda pięciu kroków to metoda zaproponowana w normie PN – N – 18002, 
składa się z etapów, w których zbierane są informacje potrzebne do oceny ryzy-

8  A. Słomka, Ryzyko zawodowe w budownictwie, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny In-
spektorat Pracy, Warszawa 2005, s. 17. 
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ka zawodowego, z identyfikacji zagrożeń, oszacowania ryzyka, wyznaczenia do-
puszczalności ryzyka zawodowego oraz końcowego etapu działań wynikających 
z oceny ryzyka zawodowego.

W informacjach potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego należy umieścić 
informacje o lokalizacji stanowiska pracy i realizowanych na nim zadań, infor-
macje o osobach pracujących na stanowisku pracy, stosowanych środków pracy, 
materiałów i wykonywanych operacji technologicznych. Ważne są również in-
formacje dotyczące wykonywanych czynności oraz sposobu i czasu ich wyko-
nywania przez pracujące na stanowisku osoby. Dodatkowym źródłem informacji 
mogą być wcześniej zidentyfikowane zagrożenia oraz analiza wcześniejszych 
wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych oraz awa-
rii. Informacje można również uzyskać z danych technicznych stosowanych na 
stanowisku maszyn i urządzeń, z dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji 
stanowiskowych, pomiarów czynników szkodliwych lub niebezpiecznych, a tak-
że uciążliwych, przepisów prawnych i dokumentów normatywnych, z literatury 
naukowo-technicznej. Informacji o analizowanym stanowisku mogą dostarczyć 
również obserwacja stanowiska pracy, obserwacja wykonywanych zadań na ob-
serwowanym stanowisku, obserwacja wykonywanych zadań poza stanowiskiem 
pracy, wywiad z pracownikami oraz obserwacja czynników zewnętrznych, które 
mogą wpłynąć na stanowisko pracy. 

Po zebraniu wszystkich informacji należy przejść do kolejnego etapu, czyli do 
identyfikacji zagrożeń. Do identyfikacji zagrożeń można zastosować metodę list 
kontrolnych, które mogą być opracowywane na przykład z wykorzystaniem wyka-
zów czynników szkodliwych, lub niebezpiecznych, zawartych w przepisach bądź 
normach. Na etapie identyfikacji przydatna jest przede wszystkim dotychczasowa 
wiedza na temat zagrożeń występujących na analizowanym stawisku. W każdym 
przypadku sprawdzamy, czy wszystkie zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy 
dostępne na ich temat informacje (np. wyniki pomiarów i obliczeń wartości wiel-
kości charakteryzujących zagrożenie) są wystarczające do oceny ryzyka zawodo-
wego. W literaturze przedmiotu panuje pogląd, że systematyczna analiza informa-
cji prowadzi często do wykrycia zagrożeń, dotychczas niezidentyfikowanych9.

9  Szerzej piszą o tym m.in. Z. Pawłowska, Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego, 
w: Ryzyko zawodowe, metodyczne podstawy oceny, Praca zbiorowa pod redakcją dr. Inż. Wiktora 
M. Zawieski, CIOP – PIB, Warszawa 2007, s. 26, J. Ejdys, A. Lulewicz, Zarządzanie bezpieczeń-
stwem w przedsiębiorstwie, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, 
Białystok 2005, s. 71 oraz D. Smoliński, Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, Ośro-
dek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, Stan prawny listopad 2001, s. 26–28.  
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Oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi zagroże-
niami zidentyfikowanymi na stanowisku pracy polega na ustaleniu prawdopodo-
bieństwa wystąpienia zagrożeń i ciężkości szkodliwych następstw tych zagrożeń. 
Prawdopodobieństwo będzie wyrażone częstością i czasem trwania narażenia, 
prawdopodobieństwem zaistnienia zdarzenia zagrażającego oraz możliwością 
uniknięcia lub ograniczenia szkody.

Najprostszą metodą oszacowania ryzyka zawodowego jest metoda matryc 
trójstopniowych i pięciostopniowych10. W metodzie tej użyto wartości takich 
jak, ciężkość następstw oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia zagra-
żającego. Następstwa o małej szkodliwości będą to urazy i choroby, które nie 
powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Następstwa o średniej 
szkodliwości będą to te, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawra-
cające okresowo dolegliwości. Następstwa o dużej szkodliwości będą nimi urazy 
i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości lub śmierć. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia zagrażającego dzielimy na za-
grożenia, które mogą nie wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej 
pracownika, lub te które wystąpią nie więcej niż kilkakrotnie oraz te, które mogą 
wystąpić wielokrotnie. 

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka lub zastosowanie odpowiednich środ-
ków w celu jego zmniejszenia wiąże się z ustaleniem kryteriów oceny. Podstawo-
wym kryterium branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o akceptacji ry-
zyka lub konieczności jego obniżenia, są wymagania obowiązujących przepisów 
prawnych i innych dokumentów normatywnych. Wszędzie tam, gdzie przepisy 
lub normy nie ustalają jednoznacznych kryteriów, należy się kierować ogólnie 
przyjętymi zasadami zachowania bezpieczeństwa i zaleca się ustalenie kryteriów 
z uwzględnieniem opinii ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, 
własnych doświadczeń oraz opinii pracowników, w oparciu o wyniki analiz eko-
nomicznych. Na ogół przyjmuje się, że ryzyko należy obniżyć do najniższego, 
uzasadnionego punktu widzenia poziomu rachunku ekonomicznego. Uważam za 
słuszną opinię, że ryzyko jest odpowiednio kontrolowane i można je zaakcepto-
wać, jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny można stwierdzić, że spełnione są 
wymagania obowiązujących przepisów, uwzględniono wymagania norm, zasady 

10  Polska Norma PN – N 180001:2004, System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2004, s. 8 i  9.
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ograniczania ryzyka zawodowego są właściwie stosowane i zapewniają ochronę 
pracowników przy uwzględnieniu najnowszych osiągnięć techniki11. 

W wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka pomocne mogą być tabele skali 
trójstopniowej i pięciostopniowej. 

Tabela 1. Ogólne zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego  
oraz zalecenia dotyczące działań wynikających z oceny tego ryzyka  

– skala trójstopniowa – PN-N-18002:2000

Oszacowanie  
ryzyka zawodowego

Dopuszczalność  
ryzyka zawodowego Niezbędne działania

Duże Niedopuszczalne

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane  
z pracą już wykonywaną, działania w celu 
jego zmniejszenia należy podjąć natych-
miast (np. przez zastosowanie środków 
ochronnych). Planowana praca nie może 
być rozpoczęta do czasu zmniejszenia 
ryzyka zawodowego do poziomu dopusz-
czalnego

Średnie

Dopuszczalne 

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie dzia-
łań, których celem jest zmniejszenie ry-
zyka zawodowego

Małe
Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko 
zawodowe powstaje co najwyżej na tym 
samym poziomie 

Przykładowo w podanej tabeli trójstopniowej, dla ułatwienia sporządza-
jącemu ocenę podano wartości, po przekroczeniu których praca nie może być 
kontynuowana. To od sporządzającego ocenę zależy jakie środki podejmie, aby 
obniżyć ryzyko do wartości dopuszczalnych. 

Proces zmniejszania ryzyka można właściwie zakończyć w momencie, gdy 
osiągniemy następujące cele: 
1) zagrożenie zostało wyeliminowane, albo ryzyko zmniejszyło się dzięki np. za-

stąpieniu materiałów i substancji mniej szkodliwymi i zastosowaniu urządzeń 
ochronnych;

2) dobrane urządzenia ochronne z całą pewnością oraz na podstawie wcześniej-
szego doświadczenia zapewnią bezpieczeństwo podczas użytkowania zgodne-
go z ich przeznaczeniem;

11  Z. Pawłowska, L. Pietrzak, Ocena ryzyka zawodowego, CIOP, Warszawa 1999, s. 73.
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3) odpowiednie zastosowanie urządzeń ochronnych ze względu na prawdopodo-
bieństwo udaremnienia lub obejścia ich działania, lub ciężkości szkody oraz 
utrudnień podczas wykonywania przewidzianego zadania;

4) zalecane sposoby pracy zapewniły bezpieczeństwo podczas użytkowania ma-
szyn i spełnione zostały odpowiednie wymagania dotyczące szkoleń;

5) wystarczająco jasne są informacje dotyczące wszystkich instrukcji obsługi 
maszyn;

6) jeżeli nie ma możliwości wyeliminowania ryzyka, to należy mieć pewność, 
że pracownik został poinformowany o zagrożeniu związanym z ryzykiem 
resztkowym;

7) zostały wzięte pod uwagę możliwości fizyczne i psychiczne pracowników. 

podsumowanie

Oceniając ryzyko zawodowe, sporządzający ocenę w małej firmie, w któ-
rej zatrudnione jest najwyżej kilka osób powinien dobrać do tego zadania naj-
prostsze metody. Wydaje się dzisiaj, że należą do nich metoda list kontrolnych 
i metoda matryc trójstopniowych i pięciostopniowych. Inne metody wydają się 
już bardziej skomplikowane, chodź często można spotkać opinie, iż metody 
np. Risc Score jest równie dobra. Takie metody jak wstępna analiza (PHA), 
metoda „CO – GDY”, analiza rodzajów uszkodzeń i ich skutków (FMEA), 
symulacja defektów w systemach sterowania, metoda systematycznej analizy 
ryzyka (MOSAR), metoda analizy drzewa błędów (FTA) i metoda DELPHI 
są metodami skomplikowanymi i trudnymi do przeprowadzenia przez osoby 
nieposiadające fachowej wiedzy.  

risk assessment From the perspectiVe oF smaLL business

summary

In article shows basically two methods for risk assessment, proposed as ways of 
risk assessment in small enterprises. Assessment methods should be simple, easy to make 
and results should be provided to workers because they are the main recipients of risk 
assessment.

Translated by Konrad Szczelina
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business interruption – ewoLucja kompLeksoweGo  
proGramu ubezpieczenioweGo dLa sektora  

małych i Średnich przedsiębiorstw

   wstęp

Konieczność ciągłego doskonalenia oferty ubezpieczeniowej dedykowanej 
małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce, wynika przede wszystkim ze 
zróżnicowanej struktury branżowej tego sektora. Opracowanie odpowiedniego 
programu ubezpieczeniowego, uwzględniającego rodzaj prowadzonej działal-
ności, świadomość ubezpieczeniową oraz skłonność do minimalizacji płaconej 
składki, wymaga więc dokładnej analizy zagrożeń, wskazywanych przez przed-
siębiorców z poszczególnych branż.

potencjał ubezpieczeniowy sektora mŚp

W Polsce funkcjonuje ponad 3,5 mln małych i średnich przedsiębiorstw, które 
prowadzą aktywną działalność gospodarczą, co stanowi 99% wszystkich przedsię-
biorstw i zapewnia około 8,2 mln miejsc pracy. Biorąc pod uwagę strukturę bran-
żową, według danych GUS największa liczba MŚP zajmuje się handlem hurtowym 
i detalicznym. Dalsze miejsca zajmują przedsiębiorstwa reprezentujące branżę 
przemysłową i przetwórczą, a także firmy budowlane i transportowe1.

Z kolei wartość rynku MŚP, mierzona przypisem składki ubezpieczeniowej 
wynosi około 1,5 mld zł2. Pomimo tak dobrego wyniku w stosunku do lat po-

1  D. Andruszkiewicz, MIŚ pod ochroną, w: Risk fokus, oblicza ryzyka nr 5, red. Z. Żyra, Ergo 
Hestia, Sopot 2008, s. 9. 

2  M. Dygas, Pakiety dla małych i średnich, Gazeta Bankowa 2007, nr 999, s. 4.
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przednich, nadal ponad 27% przedsiębiorstw w Polsce przyznaje się, że nadal nie 
korzysta z ubezpieczeń. Sytuację prezentuje wykres 1.

Wykres 1. Zakres korzystania z usług ubezpieczeniowych przez MŚP w Polsce

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Finanse MŚP 2008, Rynek usług ubezpieczeniowych, 
Qualifact.

Jak widać, aby zaistnieć na tak niekonwencjonalnym rynku, zasadniczo po-
zbawionym świadomości ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, ubez-
pieczyciele zmuszeni byli do opracowania niezwykle elastycznego programu 
ubezpieczeniowego z optymalnym zakresem ubezpieczenia, odpowiadającego 
większości zagrożeń wskazywanych przez przedsiębiorców z poszczególnych 
branż. W efekcie powstały ubezpieczenia oraz pakiety ubezpieczeniowe (patrz 
wykres 2.) dedykowane dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw i charak-
teryzujące się m.in. kompleksową ochroną ubezpieczeniową dopasowaną do in-
dywidualnych potrzeb klienta, atrakcyjną ceną i systemem zniżek, uproszczoną 
procedurą, a także wspólną datą odnowienia wszystkich ubezpieczeń. Stworzono 
je na podstawie wystandaryzowych rozwiązań, wypracowanych i przyjętych przy 
ubezpieczeniach dużych podmiotów gospodarczych (również w zakresie procesu 
likwidacji szkód), w tym związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego.
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Wykres 2. Korzystanie z ubezpieczeń pakietowych w Polsce

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Finanse MŚP 2008, Rynek usług ubezpieczeniowych, 
Qualifact.

polisa business interruption w pakiecie ubezpieczeniowym

Konstrukcja, na której opierają się pakiety ubezpieczeniowe (uśrednione 
rozwiązania oraz minimalne progi oceny ryzyka) nierzadko powoduje niedosza-
cowanie poziomu ryzyka dla przedstawicieli branż uważanych przez towarzy-
stwa ubezpieczeniowe za szczególnie niebezpieczne. W związku z tym, część 
ubezpieczycieli poszerzyła ofertę pakietową dedykowaną sektorowi MŚP, o nowe 
rozwiązanie – ubezpieczenie business interruption (BI)

Polisa business interruption nie funkcjonuje samodzielnie, lecz jako uzu-
pełnienie polis bazowych zazwyczaj występujących w postaci ubezpieczenia 
od ognia i innych żywiołów, w oparciu o wariant pokrycia FLEXA i EC lub all 
risks. Głównym przedmiotem ubezpieczenia jest utrata zysku zabezpieczająca 
osiągnięcie planowanego wyniku finansowego wskutek wystąpienia przerwy 
lub zakłócenia w działalności przedsiębiorstwa, będącego następstwem szko-
dy w mieniu. Co więcej, ubezpieczenie business interruption może obejmować 
swym zakresem straty wynikające z ponoszenia stałych oraz dodatkowych kosz-
tów przeznaczonych na kontynuowanie działalności3. Istotną kwestią, mającą 
zasadnicze znaczenie w kontekście zapewnienia adekwatności ochrony ubez-
pieczeniowej przy ubezpieczeniu BI, jest ustalenie optymalnego okresu odszko-

3  J. Sawicki, Ubezpieczenie business interruption (BI) jako zabezpieczenie przyszłych do-
chodów przedsiębiorstwa, w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, 
red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 38.
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dowawczego. Długość okresu odszkodowawczego nie musi być równa długości 
roku obrotowego. Okres odszkodowawczy może być dłuższy (osiemnastomie-
sięczny) lub krótszy (trzymiesięczny), charakterystyczny dla polis oferowanych 
sektorowi MŚP4. 

Standardowo, warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia BI jest dostarcze-
nie złożonej dokumentacji finansowo-księgowej firmy oraz wypełnienie pisem-
nego wniosku, często zawierającego niejednoznaczne i niezrozumiałe zapisy. 
Z kolei wykup polisy business interruption w ramach tzw. pakietów niesie za 
sobą nieco inne rozwiązania. Po pierwsze, mamy do czynienia z uproszczoną 
wersją BI, w postaci dodatkowej klauzuli, którą klient może nabyć wykupując 
uprzednio pakiet podstawowy. Co prawda i w tym przypadku zachodzi koniecz-
ność sporządzenia wniosku ubezpieczeniowego, lecz przedsiębiorca nie jest zo-
bligowany do przedstawienia szczegółowej dokumentacji firmy. Po drugie, wy-
kupując pakiet z ochroną ubezpieczeniową rozszerzoną o BI, przedsiębiorstwo 
otrzymuje kompleksowe zabezpieczenie przed ryzykiem.

Analizując ogólne warunki ubezpieczenia wybranych zakładów ubezpie-
czeń, można wysnuć wniosek, iż przeważająca część towarzystw ubezpieczenio-
wych, w ramach polisy business interruption, ubezpiecza wyłącznie dodatkowe 
koszty działalności, takie jak:
– koszty związane z koniecznością czasowego użytkowania obcych pomiesz-

czeń, maszyn lub urządzeń;
– koszty przeniesienia lub transportu maszyn, surowców, towarów itp. do no-

wych pomieszczeń; 
– dodatkowe koszty pracy (godzinny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy);
– koszty poinformowania klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej 

działalności gospodarczej.
Tylko w niektórych przypadkach przedmiot ubezpieczenia stanowią koszty 

stałe (np. koszty wynagrodzeń pracowników, koszty dzierżawy, wynajmu budyn-
ków lub lokali). Co ciekawsze, standardowe ubezpieczenie BI, którego przedmio-
tem jest utrata zysku, w pakietach dla MŚP proponuje jedynie dwóch ubezpie-
czycieli (Allianz oraz Concordia). 

4  M. Bulik, Ubezpieczenie business interruption jako element skutecznej ochrony działalności 
przedsiębiorstwa, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 991, red. K. Ja-
juga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 70.
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Maksymalna suma ubezpieczenia jest zróżnicowana i oscyluje w przedziale 
od 5 tys. do 5 mln zł. Godna uwagi jest kwestia maksymalnego okresu odszkodo-
wawczego, ustalana w większości przypadków z niekorzyścią dla przedsiębior-
stwa. Charakterystyczny dla pakietów trzy czy nawet sześciomiesięczny okres 
odszkodowawczy rodzi bowiem realne zagrożenie, że w razie zajścia poważnej 
szkody w mieniu, może okazać się on zbyt krótki i przedsiębiorstwo będzie mu-
siało ponieść tę część strat, jaka powstanie po upłynięciu uzgodnionego okresu. 

Dla podsumowania, w tabeli 1 zaprezentowano charakterystykę polisy busi-
ness interruption w ofercie pakietowej wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.

 
Tabela 1. Ubezpieczenie business interruption w pakietach dla MŚP

Pakiet 
ubezpieczeniowy

Przedmiot
ubezpieczenia BI

Maks. suma  
ubezpieczenia

Maks. okres  
odszkodowawczy

allianz 
business plus utrata zysku 5 000 000 12 miesięcy

compensa 
Firma stałe koszty 10%–30% sumy

ubezpieczenia 3 miesiące

concordia 
Firma dodatkowe koszty 100 000 6 miesięcy

concordia 
profit utrata zysku b.d. w OWU b.d. w owu

Generali 
presto

koszty stałe oraz
prywatne dochody b.d. w OWU b.d. w owu

hestia 
biznes dodatkowe koszty 100 000 3 miesiące

inter risk stałe koszty 250 000 6 miesięcy

pzu 
doradca

stałe, dodatkowe 
koszty 150 000 3 miesiące

pzu
partner dodatkowe koszty 5000 3 miesiące

signal 
iduna dodatkowe koszty b.d. w OWU 6 miesięcy

uniqa dodatkowe koszty 50 000–60 000 3 miesiące
warta 
ekstrabiznes dodatkowe koszty 10 000–100 000 6 miesięcy

Źródło: opracowanie własne.
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Uproszczona procedura wyliczenia sumy ubezpieczenia business interrup-
tion dla małych i średnich przedsiębiorstw

Odpowiednie dostosowanie ubezpieczenia business interruption do potrzeb 
małego i średniego biznesu, wiązało się z koniecznością opracowania uprosz-
czonej kalkulacji zysku brutto, sumy ubezpieczenia i taryfikacji. Przykładowo, 
w Niemczech początkowo praktykowano metodę wyliczenia sumy ubezpieczenia 
jedynie, w oparciu o księgę rachunkową za ostatni rok, w której można było zna-
leźć wielkość obrotu5. Sytuację prezentuje poniższy rysunek.

Rys. 1. Uproszczony schemat wyliczenia sumy ubezpieczenia BI
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Jęksa, Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Wy-

dawnictwo Poltext, Warszawa 2000, s. 200.

W miarę rosnącego zainteresowania przedsiębiorców wokół BI, niektóre to-
warzystwa ubezpieczeniowe poczyniły dalej idące uproszczenia. Przeprowadza-
jąc szereg badań i analiz, stwierdzono, że wysokość odszkodowania wypłacane-
go małym podmiotom gospodarczym z tytułu business interruption z reguły nie 
przekracza łącznej sumy ubezpieczenia mienia ruchomego, budynków, budowli 
lub nakładów inwestycyjnych. Dlatego też przyjęto zasadę, że w przypadku ma-
łych i średnich przedsiębiorstw sumę ubezpieczenia ruchomości można automa-
tycznie traktować jako sumę ubezpieczenia BI. Schematyczne podejście zasto-
sowano również w stosunku do taryfikacji. W zasadzie nie stosuje się żadnych 
osobnych taryf. Stawka opracowana dla ubezpieczenia mienia ruchomego pod-
wyższona o 50% lub 100%, stanowi zazwyczaj stawkę ubezpieczenia business 
interruption6. 

5  Z Jęksa, Ubezpieczenie business interruption nie tylko dla dużych, Asekuracja & Re 1998, 
s. 40.

6  Z. Jęksa, Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000, 
s. 200.
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rozwój ubezpieczenia business interruption w polsce

Obecnie na polskim rynku oprócz klasycznych klauzul CBI (Contingency 
Business Interruption), coraz większe uznanie zarówno wśród dużych, jak i ma-
łych przedsiębiorców zyskują techniczne odmiany ubezpieczenia business inter-
ruption, będące uzupełnieniem umów ubezpieczenia maszyn od awarii i uszko-
dzeń (ubezpieczenie Machinery Loss of Profit), a także przeznaczone dla branży 
IT ubezpieczenie EELop (Electronic Equipment Loss of Profit), które obejmu-
je stratę finansową powstałą na skutek szkody materialnej w sprzęcie elektro-
nicznym. Równie ciekawym rozwiązaniem, tym razem dla branży budowlanej, 
okazało się wprowadzenie ubezpieczenia ALoP (Advanced Loss of Profit) po-
krywającego straty lub zwiększone koszty działalności inwestora, wynikające 
z opóźnień w oddaniu inwestycji do użytku7.

Wzrastające potrzeby zabezpieczenia systemów informatycznych zmotywo-
wały ubezpieczycieli do opracowania polisy, gwarantującej rekompensatę z tytu-
łu utraty przychodów spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa sieci, wirusa 
komputerowego, nieuprawnionego użycia komputera lub usługi sieciowej. Pro-
dukty tego typu mają szczególne znaczenie wszędzie tam, gdzie prowadzenie 
działalności jest uzależnione od prawidłowo działających mechanizmów infor-
matycznych. 

Kolejnym nieszablonowym rozszerzeniem business interruption stawiają-
cym pierwsze kroki na polskim rynku ubezpieczeniowym są umowy obejmujące 
swym zakresem ochronę utraty zysku wskutek wstrzymania dostaw surowców 
m.in. gazu i ropy naftowej w wyniku decyzji politycznych władz innego państwa. 
Znaczne uzależnienie Polski od partnerów zagranicznych oraz wpływ polityki na 
decyzje podejmowane w tym sektorze gospodarki powoduje że „ryzyko politycz-
ne” wchodzi na listę realnych zagrożeń, dotykających „solidarnie” zarówno duże, 
jak i małe przedsiębiorstwa8. 

Na rynku europejskim z powodzeniem funkcjonują odmiany ubezpieczenia 
BI o dość niecodziennym przeznaczeniu. Mowa tu o ubezpieczeniu rekompen-
sującym farmerom stratę dochodów w wyniku przymusowego uboju bydła zara-
żonego tzw. chorobą wściekłych krów. Strach przed BSE, wywołał swego czasu 
w Niemczech boom na tego typu ubezpieczenia. 

7  G. Galey, Contingent business interruption and other special covers, Swiss Reinsurance 
Company, Zurich 2002, s. 36.

8  G. Koślak, Transfer ryzyka utraty zysku, w: Risk fokus, oblicza ryzyka nr 4, red. Z. Żyra, Ergo 
Hestia, Sopot 2007, s. 21.
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Przedstawiając unikalne formy ochrony ubezpieczeniowej, warto przyjrzeć 
się pracom kluczowych korporacji ubezpieczeniowych nad skonstruowaniem 
ubezpieczenia dla wszystkich segmentów rynku, w oparciu o derywaty pogodo-
we. Już teraz, ten rodzaj ubezpieczenia cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem w branży turystyczno-hotelarskiej, w której ubezpieczenie obejmuje nie-
osiągnięcie założonych dochodów spowodowanych zmniejszoną ilością turystów 
ze względu na złą pogodę. 

Podsumowując, mogłoby się wydawać, iż mnogość nietypowych rozwiązań 
proponowanych przez ubezpieczycieli oznacza „koniec” dla tradycyjnej formy 
business interruption. Nic bardziej mylnego. Część z omówionych form ochrony 
jest stosowana tylko na niewielką skalę, natomiast wdrożenie pozostałych wyma-
ga jeszcze zdobycia odpowiedniego know-how. 

business interruption – eVoLution oF comprehensiVe insu-
rance scheme For smaLL and medium sized enterprises

summary

The article presents the concept of a business interruption insurance for small and 
medium sized enterprises. The first part of the paper focus on SME sector essence, its 
characteristic and meaning in polish economy. Additionally, national and foreign insu-
rance companies which offer the business interruption policy have been taken into analy-
sis. The last part brings up the opportunities of expansion this kind of protection in busi-
ness activity. It also gives the practical example which shows the importance of business 
interruption insurance in SME risk management. 

Translated by Agnieszka Szewczuk 
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wstęp

Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk w życiu gospodarczym 
i społecznym współczesnej Europy są procesy integracji i współpracy międzyre-
gionalnej i transgranicznej. Współpraca ta stanowiła i nadal stanowi istotną część 
składową procesu europejskiej integracji. Polska włączyła się do niego, popiera-
jąc działania na szczeblu lokalnym i regionalnym w obustronnej współpracy tak 
trannsgranicznej, jak i międzyregionalnej. W zjednoczonej Europie pojęcie gra-
nicy nabrało nowego znaczenia. Utraciło ono swą klasyczną wymowę, traktującą 
je jako kraniec terytorium. Dzisiaj granica to nie początek nowego, obcego, cza-
sem wrogiego, a  raczej rodzaj pomostu, który ma prowadzić do przezwyciężenia 
granic w sensie gospodarczym, kulturowym, językowym czy komunikacyjnym. 
W dobie globalizacji nowego wymiaru nabrało również znaczenie współpracy 
międzynarodowej, a zwłaszcza regionalnej, bez której trudne byłoby skuteczne 
rozwiązywanie współczesnych problemów rozwojowych. Wynika to z faktu, że 
negatywne zjawiska, które towarzyszą współczesnym procesom gospodarczym, 
społecznym i ekologicznym mają ponadnarodowy zasięg. Dlatego też ich roz-
wiązywanie wymaga współdziałania wszystkich uczestników tych procesów, bo 
tylko dzięki kooperacji możliwe jest skuteczne przeciwstawienie się problemom 
rosnących dysproporcji rozwojowych, biedy, ubóstwa, bezrobocia, degradacji 
środowiska itp. Współpraca regionalna jest uważana za jeden ze sposobów prze-
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ciwdziałania negatywnym skutkom globalizacji1, a nawet za instrument umożli-
wiający wykorzystanie szans z niej wynikających.

Współpraca regionów granicznych określana jest mianem transgranicznej. 
Oznacza ona „każde wspólnie podjęte działanie mające na celu umocnienie są-
siedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub 
większej liczby umawiających się stron2. Współpraca transgraniczna jest specy-
ficznym rodzajem współpracy międzynarodowej charakteryzującej się współ-
działaniem na poziomie lokalnym lub regionalnym. Stanowi istotny element eu-
ropejskiej polityki rozwoju regionów3.

istota europejskiej współpracy terytorialnej

Europejska Współpraca Terytorialna w obecnej perspektywie finansowej 
UE na lata 2007–2013 zastąpiła programy Inicjatywy Wspólnotowej INTER-
REG III, wdrażane w okresie 2000–2006 w ramach programów EWT (współ-
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Głównym 
ich celem jest promowanie współpracy i bezpośrednich kontaktów wspierających 
rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochronę środowiska w obszarach przygra-
nicznych, charakteryzujących się zwykle niższym poziomem rozwoju w porów-
naniu do średniej krajowej. Projekty finansowane w ramach programów trans-
granicznych sprzyjać mają budowie wzajemnych powiązań „ponad granicami” 
pomiędzy samorządami lokalnymi, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami 
pozarządowymi czy też instytucjami kulturalnymi. Każdy projekt ma wykazać 
również znaczący „wpływ transgraniczny”. 

W Polsce współpracą transgraniczną objęte zostaną podregiony, których gra-
nice stanowią granicę państwową. Nowością, w porównaniu do okresu programo-
wego 2004–2006, jest możliwość objęcia programem współpracy transgranicz-
nej podregionów usytuowanych wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Wspólne, 
transgraniczne działania dotyczyć będą m.in. następujących zagadnień4:

1  G. Ślusarz, Potrzeby rozwoju współpracy transgranicznej, w: Uwarunkowania działalności 
gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy jako podstawa rozwoju współpracy trans-
granicznej, red. G. Ślusarz, Uniwersytet Rzeszowski, Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy 
w Dublanach. Rzeszów 2006, s. 8.

2  Definicja za: Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy transgranicznej między wspólno-
tami i władzami terytorialnymi – dokumentu Rady Europy podpisanego 21 maja 1980 r. w Madrycie.

3  M. Greta, Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 34.

4  Por. Współpraca transgraniczna UE. Doświadczenia polsko-niemieckie, red. naukowa 
G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Kasprzyk, Scholar 2004, s. 56.
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–  wspierania przedsiębiorczości, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, tu-
rystyki, kultury oraz handlu transgranicznego,

–  wspierania powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi,
–  poprawy dostępu do sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych,
–  gospodarki wodnej, gospodarowania odpadami oraz systemów energetycznych,
–  rozwoju i wspólnego wykorzystania infrastruktury, w szczególności w takich 

dziedzinach jak ochrona zdrowia, kultura i edukacja,
–  współpracy administracyjnej oraz integracji społeczności lokalnych poprzez 

realizację wspólnych działań dotyczących rynku pracy, promocji równo- 
uprawnienia (w tym równouprawnienia kobiet i mężczyzn), rozwoju zasobów 
ludzkich oraz wspierania sektora badawczo-rozwojowego5.

W latach 2007–2013 Polska będzie korzystać z programów pomocowych, 
w ramach których, różnego rodzaju podmioty mogą ubiegać się o dofinansowa-
nie różnych typów przedsięwzięć. (wykres 1).

Wykres 1 Podział środków UE pomiędzy poszczególne sektory (w mld Euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Programu Pomocowego na lata 2007–2013.

W wyniku dotychczasowych uzgodnień przewidziano realizację następują-
cych programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski:
1. Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomo-

rze Przednie – Brandenburgia),
2. Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia),
3. Polska (Województwo Dolnośląskie i Lubuskie) – Niemcy (Saksonia),
4. Polska – Republika Czeska,
5. Polska – Republika Słowacka,

5  Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, 
Narodowe strategiczne ramy odniesienia na lata 2007–2013, MRR, Warszawa 2009, s. 34–35.
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6. Polska – Republika Litewska,
7. Południowy Bałtyk (Polska – Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)6.

Ze względu na przyjęty przez Autorkę temat niniejszego artykułu, istotnym 
wydaje się przybliżenie jednego z priorytetów7 w zakresie Programu Operacyj-
nego – Innowacyjna Gospodarka. Jego celem jest rozwój polskiej gospodarki 
w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa (tabela 1).

Tabela 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Rodzaj 
działania Wsparcie – obszary
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w
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w

oc
ze
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h 
te
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1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
4. Wsparcie projektów celowych

In
fr

as
tru

k-
 

tu
ra

   
sf

er
y 

B
+R

 

1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

K
ap
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ł d

la
 

in
no

w
ac

ji

1. Inicjowanie działalności innowacyjnej
2. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka
3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

In
w

es
ty

cj
e 

w
 

in
no

w
ac

yj
ne

  
pr

ze
ds

ięw
zi

ęc
ia 1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

2. Stymulowanie działalności B + R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa prze-
mysłowego
3. Kredyt technologiczny
4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

D
yf

uz
ja

  
in

no
w

ac
ji 1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sie-
ci o znaczeniu ponadregionalnym
3. Wspieranie ośrodków innowacyjności
4. Zarządzanie własnością intelektualną

Po
ls

ka
  

go
sp
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ar

ka
 n

a 
ry

nk
u 

 
m

ięd
zy

na
ro

do
w

ym 1. Paszport do eksportu
2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych tere-
nów inwestycyjnych
3. Promocja turystycznych walorów Polski
4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
5. Promocja polskiej gospodarki

Sp
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zw
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in

no
w
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no
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i 
go

sp
od

ar
ki 1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programów Pomocowych na lata 2007–2013.

6  www.mrr.gov.pl (stan na dzień 14.11.2009).
7  Priorytet 2 Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki.
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specyfika regionów. charakterystyka współpracy transgranicznej  
w ramach wsparcia przedsiębiorczości

Poniższe zestawienie (tabela 2) obrazuje ogólną charakterystykę badanych 
regionów. Brandenburgia i województwo lubuskie cechują się niską gęstością 
zaludnienia, ponadto w Lubuskiem, oprócz byłych miast wojewódzkich nie ma 
miast powyżej 50 000 mieszkańców. 

Tabela 2. Specyfika badanych regionów

Region Brandenburgia Lubuskie

Obszar (km2) 29 479 13 984

Liczba mieszkańców (mln) 2,54 1,01

Liczba mieszkańców (1 km2) 86 72

Miasta powyżej 100 000 mieszkańców Pocztam, Cottbus Gorzów Wlkp.,  
Zielona Góra

Miasta powyżej 50000 mieszkańców Branderburg,  
Frankfurt n. Odrą, –

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z  urzędów statystycznych badanych regionów.

W ramach współpracy transgranicznej dla danych regionów istotne są dwa 
programy operacyjne 
– PO Brandenburgia – Polska,
– PO Saksonia – Polska8.

Każdy program operacyjny pokrywa obszar kilku tzw. Euroregionów, które 
stanowią pierwszy punkt kontaktu dla potencjalnych wnioskodawców. PO Bran-
denburgia – Polska obejmuje Euroregion Pro Europa Viadrina z sekretariatami 
w Gorzowie Wielkopolskim i Frankfurcie nad Odrą oraz Euroregion Szprewa–
Nysa–Bóbr z sekretariatami w Gubinie i Gubenie. PO Saksonia –Polska obejmu-
je również Euroregion Szprewa–Nysa–Bóbr oraz Euroregion Nysa z sekretariata-
mi w Jeleniej Górze, Zittau oraz Libercu. PO Brandenburgia–Polska przewiduje 

8  Land Brandenburg, Ministerium für Wirtschaft/Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ope-
rationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit – Polen (Rewitalizacja miast 
i współpraca transgraniczna w wybranych programach wsparcia) – Brandenburg 2007–2013 im 
Rahmen der „Europäischen territorialen Zusammenarbeit”. Poczdam–Warszawa, 28.11.2007; za-Poczdam–Warszawa, 28.11.2007; za-
twierdzony przez Komisję Europejską dnia 25.03.2008. Źródło: http://www.wirtschaft.branden-
burg.de.
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wsparcie projektów transgranicznego rozwoju regionalnego i transgranicznego 
zagospodarowania przestrzennego oraz wsparcie projektów współpracy gmin 
w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych (np. rozwój obszarów 
przemysłowych)9. Program wymienia jako przykład:
– transgraniczną współpracę między samorządami w kontekście zrównoważo-

nego rozwoju przestrzennego,
–  opracowanie wspólnych strategii i koncepcji dotyczących rozwoju regionalnego,
–  realizację projektów naukowych i imprez nt. rozwoju krajowego i regionalne-

go, rozwoju oraz przebudowy miast.
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 

2007–2013, wspierane będą działania z zakresu szeroko rozumianej innowa-
cyjności: produktowej, procesowej oraz organizacyjnej w sektorach produkcyj-
nym i usługowym. Wymogiem jest, aby dofinansowywane projekty w sposób 
bezpośredni lub pośredni przyczyniały się do powstawania i rozwoju innowa-
cyjnych przedsiębiorstw. Wspierana i promowana będzie innowacyjność na po-
ziomie co najmniej krajowym – określana jako innowacyjność średnia i wyso-
ka. Natomiast innowacyjność niska będzie wspierana na poziomie regionalnym 
w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Interwencja 
w ramach PO IG będzie obejmowała wsparcie głównie dla projektów wysoko 
innowacyjnych lub o bardzo dużej wartości – realizowanych przez przedsię-
biorstwa, w tym MSP, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowo-ba-
dawcze10. Bezpośrednie wsparcie dla MSP w ramach PO IG jest przewidziane 
głównie w ramach priorytetu 3. Kapitał dla innowacji. Małe i średnie firmy 
będą tu mogły przede wszystkim uzyskać dotację na korzystanie z usług do-
radczych w zakresie tworzenia nowej firmy. Przewiduje się również wsparcie 
kapitałowe dla nowopowstałego przedsiębiorcy, ale przede wszystkim za po-
średnictwem funduszy podwyższonego ryzyka inwestujących w szczególności 
w fazy seed oraz start-up.11 

9  Central Europe Programme. European Territorial Cooperation 2007–2013. Operational 
Programme. Wersja zatwierdzona z dnia 03.12.2007. Źródło: http://www.central2013 (stan na 
dzień 14.11.2009).

10  Land Brandenburg, Ministerium für Wirtschaft. Operationelles Programm des Landes Bran-
denburg für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode 
2007–2013, Ziel „Konvergenz”. Poczdam, 2007. 

11  Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpra-
cy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w la-
tach 2007–2013. MRR, Warszawa 2008, s. 25.
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Kolejny obszar wsparcia skierowany do małych i średnich firm ujęty jest 
w  priorytecie czwartym Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Plano-
wane jest tu wsparcie dla inwestycji w badania i rozwój (B + R) w przedsię-
biorstwach, nowych inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym (powyżej 
2 mln EUR) oraz inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (inwestycje po-
wyżej 40 mln EUR). 

Przedsiębiorcy, w tym mali i średni, stanowią również grupę beneficjentów 
priorytetu 5. Dyfuzja innowacji, w ramach którego wsparcie uzyskają projek-
ty mające na celu budowę i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców 
o charakterze ponadregionalnym. Z kolei w ramach priorytetu 6. Polska gospo-
darka na rynku międzynarodowym przedsiębiorcy uzyskają wsparcie na promocję 
swoich produktów na Jednolitym Rynku Europejskim. Firmy stanowią również 
grupę beneficjentów priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii. 
Wsparciem objęte będą inwestycje przedsiębiorców w prace B + R poprzez dofi-
nansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologicz-
ne lub organizacyjne realizowane przez przedsiębiorców indywidualnych lub ich 
grupy. Jedynym priorytetem, w którym beneficjentem de facto nie są przedsię-
biorcy jest priorytet 2. Infrastruktura sfery B + R.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chciałoby, aby marszałkowie – odpo-
wiedzialni za przygotowanie programów regionalnych, przeznaczyli 40% po-
wierzonych im środków na wsparcie przedsiębiorstw i ich szeroko rozumianego 
otoczenia. Władze regionalne mają dobre rozeznanie w strukturze oraz możli-
wościach rozwojowych przedsiębiorstw – szczególnie tych prowadzących dzia-
łalność w skali regionalnej – dzięki temu wiedzą jak najskuteczniej oddziaływać 
na rozwój gospodarczy województwa. 

W tabeli 3 przedstawiono wyciąg z programów obrazujący jaką część środ-
ków posiadanych w swojej dyspozycji władze poszczególnych województw chcą 
przeznaczyć na wsparcie sektora prywatnego, oraz jakimi metodami chcą się 
przyczynić do wzrostu gospodarczego własnego regionu.
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Tabela 3. Udział środków na wsparcie sektora prywatnego w budżecie programu  
oraz dotychczasowe zainteresowanie firm wsparciem na przykładzie  

działania 2.3 SPO WKP (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost  
Konkurencyjności Przedsiębiorstw) w wybranych regionach Polski (rok 2008)

Województwo Udział  
procentowy

Ilość beneficjentów  
działania 2.3 SPO WKP

Liczba złożonych 
wniosków

Liczba podpisanych 
umów

Dolnośląskie 16 % 1 371 325
Lubelskie 24 % 659 133
Lubuskie 27 % 520 96
Podlaskie 30 % 678 205
Śląskie 21 % 1 887 313
Warmińsko-mazurskie 19 % 593 125
Zachodniopomorskie 21,5 % 732 163

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyciągów z regionalnych programów operacyjnych.

Tabela 3 pokazuje, że w województwie lubuskim złożono 520 wniosków 
w ramach SPO WKP, z czego liczba podpisanych wniosków nie przekroczyła 
100. Stanowiło to zaledwie 27% ogółu beneficjentów. W województwie lubu-
skim na działania związane ze stymulowaniem wzrostu inwestycji w przed-
siębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego przeznaczono ogółem 
611,04 mln euro. Ogółem środki publiczne wyniosły 381,90 mln euro, w tym 
z EFRR 133,66 mln euro, natomiast krajowy wkład publiczny – 19,09 mln euro.12

Zrealizowano następujące projekty: dotacje inwestycyjne dla MSP, wdraża-
nie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, tworzenie sieci kooperacyjnych, 
pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój przedsiębiorstwa, wspiera-
nie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych 
do przedsiębiorstw i instytucji, inwestycje w budowę i rozwój infrastruktury  
B + R, inwestycje dotyczące rozwoju sieci instytucji okołobiznesowych, w tym 
instytucji kredytujących, doradczych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz par-
ków przemysłowych.

12  Dane na podstawie wyciągów z lubuskiego programów operacyjnych.
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zakończenie 

Współpraca o charakterze transgranicznym jest niewątpliwie współpracą 
innowacyjną. Niesie ona za sobą wiedzę i zdolność wykorzystywania zasobów 
informacji, a także zdolność do tworzenia nowych idei/produktów przy wyko-
rzystaniu wiedzy i kompetencji mieszkańców danych okręgów. Analiza progra-
mów operacyjnych wybranych regionów polskich i niemieckich wykazała, że 
istnieje szereg możliwości współpracy transgranicznej. Regiony te mają wiele 
możliwości wsparcia projektów różnego typu. Jednak stopień wykorzystania tych 
możliwości zależy głównie od intensywności współpracy między partnerami. 

GrenzÜberschreitende zusammenarbeit  
aLs entwickLunGsFaktor FÜr kLeine  

und mittLere unternehmen am beispieL  
des Landes bradenburG und Lubuskie woiwodschaFt

zusammenfassung

Die Zusammenarbeit der an sich grenzenden Regionen wird als grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit bezeichnet. Sie bedeutet jede zusammen vorgenommene Handlung, 
die zur Befestigung der Kontakte zwischen den Gemeinschaften und Ortsbehörden der 
jeweiligen Regionen führt. Eins von ihren Hauptziele ist die Förderung der Koopera-
tion und der direkten, wirtschafliche Entwicklung unterstützenden Kontakte, sowie die 
Unterstützung der Schaffung von Kleinen und Mittleren Unternehmen.

Überzetz von Magdalena Byczkowska
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wstęp

Zagadnienia szeroko pojętego rozwoju regionalnego stały się bardzo waż-
nym problemem w polityce Unii Europejskiej (UE) wraz z poszerzaniem i po-
głębianiem integracji. Poszerzanie integracji wpłynęło na wzrost zróżnicowania 
regionalnego i pojawienie się nierównych elementów w tym procesie. Pogłębia-
nie integracji do harmonizacji polityk gospodarczych „odkryło” wyraźne regiony 
– lokomotywy rozwojowe i regiony – bieguny, które nie nadążając za czołówką 
rozwojową stały się hamulcami integracji. Nic więc dziwnego, iż w Maastricht 
szczególną uwagę zwrócono na region w integracji jako podstawę i fundament 
w trójszczeblowym układzie integracyjnym: region – państwo – ugrupowanie in-
tegracyjne. Od regionu zależy ogólny sukces integracyjny, gdyż w nim powstają 
więzi lokalne, aktywizowanie lokalnych podmiotów i przedsiębiorczości w ukła-
dzie: przez przedsiębiorczość w regionie, do przedsiębiorczości w państwie na-
rodowym i ugrupowaniu integracyjnym. Od regionu i jego konkurencyjności 
zależy rozwój regionalny w podziale na jednostki terytorialne, a dalej rozwój re-
gionalny państwa jest wypadkową rozwoju regionów. Tak więc można też wnio-
skować iż rozwój przedsiębiorczości krajowej, stan sektora MSP (małe i śred-
nie przedsiębiorstwa), który jest „kręgosłupem” gospodarek rynkowych, jest  
z kolei wypadkową szeroko pojętej, czyli tak gospodarczej, jak i społeczno-kul-
turowej przedsiębiorczości w regionie. Kolejne ogniowo w łańcuchu analizy 
prowadzi więc do regionu oraz regionów szczególnych jakimi są region trans-
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graniczny i euroregion i do Strategii Lizbońskiej, która dowartościowuje region 
w jego mobilizacji przedsiębiorczości.

Treścią rozważań tego opracowania będą następujące zagadnienia:
– region i jego klasyfikacje, funkcje oraz otoczenie;
– region transgraniczny i euroregion w roli szczególnych regionów dla rozwoju  

gospodarczego;
– Strategia Lizbońska – główne założenia w kontekście przedsiębiorczości;
– region jako narzędzie realizacji Strategii Lizbońskiej i przedsiębiorczości lo-

kalnej dla jej realizacji w szerszym wymiarze.

region – rozważania teoretyczne, czynniki rozwojowe i funkcje

 Różne typologie regionów i potrzeby praktyczne prowadzą do wielu 
definicji, które eksponują jego elementy czy pełnione funkcje. W najbardziej 
uniwersalnym pojęciu można powiedzieć, iż region jest jednostką funkcjonalną 
określoną przez czynniki „wrodzone” tj. geograficzne, psychologiczne, społecz-
ne i kulturowe, przez czynniki „nabyte” tj. administracyjne oraz wyrosłe z nich 
tj. gospodarcze, które są ze sobą powiązane i warunkują się nawzajem. Nie ma 
regionów zupełnie identycznych. A u podłoża tego zróżnicowania leży wiele pro-
blemów, jak np.:
– różne punkty wyjściowe regionów w zakresie potencjału gospodarczego wpły-

wające na ich poziomy rozwojowe;
– procesy związane z podziałem pracy w społeczeństwie uprzemysłowionym;
– coraz krótsze cykle rozwoju innowacji i przemysłu;
– globalizacja i jej następstwa;
– nowe standardy w kwalifikacjach i umiejętnościach.

Na różnice regionalne, ich skutki i konieczność typologii regionów zwra-
cano uwagę od początku powołania Wspólnot Europejskich (WE) w latach pięć-
dziesiątych. To już w raporcie Thomsona, który powstał po pierwszym poszerze-
niu WE sugerowano dwa rodzaje regionów problemowych1:
– regiony odgrywające niegdyś wiodącą rolę w rozwoju gospodarczym, któ-

re utraciły swoje znaczenie na skutek zachodzących zmian strukturalnych 
i zmieniających się warunków produkcji;

– regiony zorientowane na rolnictwo ze słabo rozwiniętym przemysłem i usługami.

1  R. Leonardi, Cohesion Policy in the European Union: The Building of Europe, Hampshire: 
Palgrave Macmillan 2005, s. 71.
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Często w literaturze spotyka się podział regionów na dwie zasadnicze kate-
gorie tj. rozwinięte i rozwijające się oraz opóźnione w rozwoju. Szanse na rozwój 
przedsiębiorczości dają te pierwsze, gdyż są wśród nich: rozwijające się dyna-
micznie i harmonijnie, dysponujące warunkami do przyśpieszenia wzrostu oraz 
wymagające harmonizacji procesu rozwoju. Natomiast ta druga kategoria regio-
nów to regiony nierozwinięte i wymagające aktywizacji oraz depresyjne. Wśród 
nierozwiniętych, ale wymagających aktywizacji są regiony przygraniczne. Sta-
nowią one jednak dobry „element” rozwojowy, gdy ewoluują w kierunku regionu 
transgranicznego, a zwłaszcza euroregionu.

Wyodrębnienie regionów przygranicznych i euroregionów praktykuje też 
Komisja Europejska w swych oficjalnych raportach, a mianowicie wyróżniła2:     
–  regiony peryferyjne, w których dominuje rolnictwo charakteryzujące się wy-

sokim poziomem stagnacji (większość regionów Hiszpanii, Portugalii, Grecji, 
północna część Finlandii, austriacki Burgenland, najbardziej oddalone super- 
lub ultraperyferyjne regiony – np. francuskie departamenty zamorskie, Azory, 
Madera, wyspy Kanaryjskie);

–  nieperyferyjne regiony rolnicze o dużej gęstości zaludnienia (Schleswig Hol-
stein, północna Holandia);

–  regiony o niskiej gęstości zaludnienia (północne regiony Szwecji i Finlandii);
–  nowe landy (obszar byłej NRD);
–  regiony tzw. osierocone tj. te, w których w przeszłości dominował prze-

mysł górniczy, włókienniczy czy stoczniowy (południowa Walia, północna 
Anglia);

–  regiony przygraniczne usytuowane przy granicy, jednorodne geograficznie, 
o wspólnych tradycjach kulturowych i chęci współpracy między lokalnymi 
społecznościami, które przybierają postać regionów transgranicznych i euro-
regionów w wyniku pogłębionej współpracy,

Niezależnie od różnicujących klasyfikacji i uporządkowania regionów we-
dług pewnych racjonalnych przesłanek, to o każdym z nich można powiedzieć iż 
zawsze posiada cechy decydujące o:
– jego atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów;
– określonym poziomie rozwoju innowacyjności i konkurencyjności;
– pełnionych funkcjach3.   

2  Raport Generalny na temat działalności Unii Europejskiej 2006, Komisja Europejska, Lu-
xembourg, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2007, s. 84.

3  Employment in Europa 2007, European Commission, Luxembourg 2007, s. 69. 
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Atrakcyjność inwestycyjna, innowacyjność i konkurencyjność zależne są od 
uwarunkowań i czynników rozwojowych choć można je modyfikować i wpły-
wać na nie.

Główne czynniki rozwojowe regionu koncentrują się wciąż wokół tzw. 
twardych czynników rozwojowych związanych z infrastrukturą podstawową, 
zwaną też ciężką. Istnienie bowiem sieci transportowych i energetycznych połą-
czeń telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, jej oczyszczania, odnawiania, 
usuwania oraz utylizacji odpadów uważa się za warunek wstępny rozwoju re-
gionalnego. Jednakże coraz bardziej znaczący współudział w tym rozwoju mają 
tzw. czynniki miękkie związane z uwarunkowaniami kulturowymi, tożsamo-
ściotwórczymi normami moralnymi, wyznaniem, kulturą biznesu, psychospo-
łecznymi cechami ludzi, gotowością do podejmowania ryzyka i inwestowania  
w przyszłość. One bowiem decydują o konkurencyjności regionu, które we-
dług raportów Komisji Europejskiej oznacza osiąganie relatywnie wysokiego 
poziomu dochodów i zatrudnienia w warunkach międzynarodowej konkuren-
cji. OECD interpretuje to zagadnienie nieco szerzej, łącząc konkurencyjność 
regionu z jego zdolnością do sprostania międzynarodowej konkurencji, oraz 
zapewnienia relatywnie wysokiej stopy zwrotu od wykorzystanych czynników 
wytwórczych oraz stosunkowo wysokiego poziomu zatrudnienia opartego na 
twardych podstawach.

Podstawowe funkcje regionów koncentrują się na:
– identyfikowaniu i programowaniu rozwoju gospodarczego regionu;
– identyfikowaniu i promowaniu rozwoju cywilizacyjno-kulturowego;
– zabieganiu o właściwy udział w krajowym i międzynarodowym podziale 

pracy.
Wyrastają one z natury regionu jako jednostki terytorialnej organizującej 

życie społeczno-gospodarcze objętego nim obszaru.
Rozważania powyższe zostaną wykorzystane w dalszej części opracowania  

i wkomponowane w rozważania o regionie transgraniczny i euroregionie.

region transgraniczny i euroregion – rozważania teoretyczne, czynniki 
rozwojowe i funkcje

Region transgraniczny i euroregion mają wspólne „korzenie” i „pochodze-
nie”, gdyż są następstwem procesów rozwojowych zbudowanych na więziach są-
siedzkich współpracy transgranicznej oraz mają swoje trwałe miejsce w polityce 
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regionalnej UE, w mobilizowaniu endogeniczności rozwojowej, a tym samym 
przedsiębiorczości lokalnej. Czym zatem jest współpraca transgraniczna? Infor-
macje na temat zebrane zostały w tabeli 1.

Tabela 1. Współpraca transgraniczna – istota i znaczenie

Współpraca transgraniczna 
nie jest Współpraca transgraniczna jest

środkiem, za pomocą którego 
samorządy terytorialne zdo-
byłyby kompetencje, których 
nie mają na mocy ich prawa 
wewnętrznego

według Konwencji Ramowej: jest to każde współdziałanie podjęte dla 
rozwoju i umocnienia stosunków sąsiedzkich między wspólnotami lub 
władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby umawiających się 
stron, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecz-
nych do realizacji takich zamierzeń

polityką zagraniczną państwa

współpraca transgraniczna weszła na trwałe do programów działań 
samorządowych gmin leżących w pobliżu granicy. W przyszłości będzie 
się pogłębiała i obejmowała coraz szersze zakresy działania w zależności 
od potrzeb i problemów społeczności lokalnych

środkiem do stworzenia nowej 
formy władz lokalnych czy 
regionalnych o charakterze 
ponadnarodowym, a więc 
euroregion (region europejski) 
ma wartość psychologiczną,  
a nie prawną

współpraca transgraniczna jest formą uspołecznienia stosunków ze-
wnętrznych państwa:
– przez nią następuje włączenie społeczności obszarów przygranicznych 

w stosunki międzynarodowe, a to przyczynia się do podniesienia 
poziomu cywilizacyjnego społeczności lokalnych i stanowi element 
wzmacniania demokracji;

– jest drogą dochodzenia do społeczeństwa otwartego, gdyż cywilizowa-
nie kontaktów transgranicznych zapobiega niepożądanym konfliktom, 
uczy tolerancji wobec odmienności kulturowej, etnicznej, religijnej;

– ma dużą rolę do odegrania w stosunkach międzynarodowych w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Przykład dobrych stosunków transgranicznych 
promieniuje na stosunki między państwami, jest ich stabilizatorem

nie zagraża integralności 
ekonomicznej państwa

organizuje współpracę, reguluje stosunki sąsiedzkie między zbiorowo-
ściami terytorialnymi na lokalnym lub regionalnym szczeblu

dotyczy transgranicznych więzi miedzy władzami lokalnymi i regionalnymi

jest jednym z priorytetów Rady Europy

współpraca transgraniczna pomaga w funkcjonowaniu społeczności lokal-
nych i ma znaczenie w budowaniu międzynarodowych stosunków. Następuje 
w niej współdziałanie władz samorządowych i administracji rządowej

współpraca transgraniczna jest zjawiskiem złożonym i zróżnicowanym 
zależnie od miejsca występowania, tradycji lokalnych, warunków histo-
rycznych i społecznych

Źródło: M. Greta, Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 40.

A zatem współpraca transgraniczna jako priorytet Rady Europy organizuje 
stosunki sąsiedzkie i więzi transgraniczne, których efektem jest wykreowanie re-
gionu transgranicznego, który w następstwie pogłębiania więzi transgranicznych 
i powołania instytucji staje się euroregionem.
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Euroregiony są formalnym wyrazem współpracy transgranicznej i polegają na:
– powoływaniu wspólnych organów koordynacyjnych;
– wspólnym sporządzaniu bądź uzgadnianiu planów zagospodarowania prze-

strzennego.
Głównym celem każdego euroregionu jest zapewnienie dobrosąsiedzkich 

stosunków ze społecznościami graniczących państw, podnoszenie ich jakości ży-
cia oraz popieranie jedności europejskiej i współdziałania międzynarodowego.

Ze względu na peryferyjność położenia oddalone obszary przygraniczne 
należą do problemowych, ale kiedy rozpoczną swoją „karierę” euroregionalną, 
to zmienia się ich status regionalny i z biegunów rozwoju stają się lokomoty-
wami rozwojowymi. Dzieje się tak dlatego, iż z jednej strony mają mocne uwa-
runkowania rozwojowe w „miękkich” czynnikach rozwoju regionalnego decy-
dujących o konkurencyjności, z drugiej strony zaś są popierane jako ogniwa 
rozwoju i wzmacniania procesów integracyjnych. Poparcie integracyjne upo-
ważnia ich do uprzywilejowanego korzystania z unijnej pomocy strukturalnej. 
Pomoc ta pochodzi tak z funduszy strukturalnych, jak też specjalnej Inicjaty-
wy INTERREG, która przez długi czas finansowała współpracę transgranicz-
ną. I chociaż na lata 2007–2013 instytucja Inicjatyw została rozwiązana, to 
ich rola znalazła swoje potwierdzenie w aktualnych celach polityki regional-
nej UE. Odgałęzieniem tej Inicjatywy na polskie pogranicza, przed członkow-
stwem w UE, był fundusz PHARE CBC, który stał się podstawą uruchomienia  
w polskich euroregionach Funduszu Małych Projektów PHARE CBC (Small 
Project Fund – SPF) trwającego do 2003 roku. SPF w czasie swojej aktywno-
ści zrealizował w polskich euroregionach 4083 projekty na łączną sumę ponad 
34 mln euro. Podejmowane i finansowane przedsięwzięcia służyły umacnianiu 
więzi transgranicznych, budowaniu pozytywnych relacji między ludźmi po obu 
stronach granicy oraz pobudzaniu lokalnej przedsiębiorczości.

W obecnym okresie programowania wspieranie transgranicznego i eurore-
gionalnego rozwoju w polityce regionalnej UE przejęła Europejska Współpraca 
Terytorialna (EWT). Jest ona realizowana za pomocą trzech programów:
– programów współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspól-

nych inicjatyw lokalnych i regionalnych;
– programów współpracy transgranicznej ukierunkowanej na integrację teryto-

rialną UE przez wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, in-
nowacyjności i ochrony środowiska;



547Region, współpraca transgraniczna i euroregion wobec startegii lizbońskiej...

– programów współpracy międzyregionalnej umożliwiającej wymianę doświad-
czeń i praktyk w zakresie innowacyjności, ochrony środowiska i gospodarki 
opartej na wiedzy4. 

Polska uczestniczy we wszystkich trzech komponentach, które prezentuje 
poniższa tabela.

Tabela 2. Udział Polski w komponentach celu 3 unijnej polityki regionalnej – EWT 

Komponent Obszary uczestniczące

Współpraca 
transgraniczna

– Polska (województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklembur-
gia/Pomorze wschodnie/Brandnburgia);

– Polska (woj. Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia);
– Polska (woj. Lubuskie i Dolnośląskie) – Niemcy (Saksonia);
– Polska – Republika Czeska;
– Polska – Republika Słowacka;
– Polska – Litwa;
– Polska – Szwecja –Dania – Litwa – Niemcy (Południowy Bałtyk)

Współpraca 
transgraniczna

– Program Regionu Morza Bałtyckiego (Polska, Dania, Estonia, Finlan-
dia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja, trzy państwa 
spoza UE, tj. Białoruś – wybrane regiony, Norwegia i Rosja - wybrane 
regiony);

– Program dla Europy Środkowej (Polska, Czechy, Austria, Niemcy – 
wybrane regiony, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy – wybrane re-
giony i spoza UE – Ukraina i jej wybrane regiony

Współpraca 
międzyregionalna

– Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV 
C, który obejmuje swym zasięgiem całe terytorium UE, a oprócz 27 
krajów członkowskich uczestniczy w nim Norwegia i Szwajcaria

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Regiony na rzecz zmian gospodarczych. Promowanie 
konkurencyjności poprzez innowacyjne technologie, produkty i dobrze prosperujące spo-
łeczności, Luksemburg, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2007.

Dbałość UE o regiony peryferyjne w ich kształcie euroregionu, wynika 
z misji w integracji tego szczególnego typu regionu.

strategia Lizbońska – główne założenia w kontekście przedsiębiorczości

Strategia Lizbońska jako program rozwojowy dla Starego Kontynentu ma 
uczynić Europę konkurencyjną w świecie przez:
–  stworzenie klimatu integracyjnego;
–  implementację nauki;

4  Red. G. Gorzelak, Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Centrum Eu-
ropejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Scholar, Warszawa 2007.
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–  tworzenie nowych miejsc pracy i dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji 
kapitału ludzkiego.

Do realizacji tych ambitnych zamierzeń przyjęto realizację Strategii w ra-
mach trzech filarów, których treści prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Cele Strategii Lizbońskiej 

Rodzaj celu Treść celu

Gospodarczy

– budowa rynku wewnętrznego;
– integracja rynków finansowych;
– rozwój sfery B + R, utworzenie Europejskiego Obszaru Badawczego;
– rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i konkurencyjnych;
– rozwój przedsiębiorczości, priorytety dla sektora MSP

Społeczny

– poprawa sytuacji na rynku pracy w aspekcie wspólnotowym, narodowym i lo-
kalnym;

– zwalczanie marginalizacji społecznej i wykluczenia;
– podniesienie rangi edukacji i wykształcenia i wykorzystanie tego potencjału do  

budowania gospodarki opartej na wiedzy

Ekologiczny

– realizacja założeń z Göeteborga (czerwiec 2001 rok);
– zharmonizowanie celów gospodarczych i społecznych z ochroną środowiska 

naturalnego;
– zapobieganie procesom degradacyjnym;
– włącznie się do realizacji priorytetów międzynarodowych w tym względzie

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Greta, Transborder Cooperation, Euroregion and 
EU Regional Policy in the Context of Lisbon Strategy, Technical University of Lodz, Lodz 
2008, s. 77.

Tak założeniem, jak i praktyczną realizacją przedstawionych w tabeli 3 
filarów gospodarczo-społeczno-ekologicznego, jest dynamizacja gospodarki 
z wykorzystaniem wiedzy i sektora MSP. Wiedza i sektor MSP są kluczem do 
konkurencyjności.

zakończenie

Spośród regionów szczególne miejsce w integracji i mobilizowaniu lokalnej 
przedsiębiorczości przypada euroregionom wyrosłym ze współpracy transgra-
nicznej i regionu transgranicznego. Mimo swego peryferyjnego „upośledzonego” 
położenia, to naturalność ich czynników rozwojowych w postaci tzw. miękkich 
decydujących o konkurencyjności regionów oraz ich uprzywilejowanie w poli-
tyce regionalnej UE, sprawia, iż stają się one lokomotywami przedsiębiorczości 
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lokalnej. Euroregion jest swego rodzaju „gejzerem” dla przedsiębiorczości, gdyż 
mobilizuje endogeniczność rozwojową wyrażającą się:
–  w istnieniu skutecznego przywództwa zdolnego do mobilizacji decydentów 

i członków zbiorowości lokalnej;
–  w szerokim współuczestnictwie całej populacji euroregionalnej w podejmo-

waniu działań z zakresu przedsiębiorczości lokalnej;
–  w wyczuleniu na tożsamość kulturową i więzi międzyludzkie oraz strukturę 

społeczno-polityczną regionu;
–  we współpracy funkcjonujących w euroregionie podmiotów oraz elastyczno-

ści prowadzonych działań względem ewoluującego otoczenia i zachodzących 
zmian strukturalnych.

Powyższe czynniki rozwoju endogenicznego uaktywniają fundusze struk-
turalne, dzięki którym tworzone są podstawy dla rozwoju przedsiębiorczości. 
W typowym regionie fundusze strukturalne też są wykorzystywane, ale tam 
brak powyższych stymulatorów endogenicznych. W rezultacie swoich atutów 
euroregion to fundament i sprzymierzeniec rozwoju przedsiębiorczości w for-
mie sektora MSP. Z kolei priorytetem w Strategii Lizbońskiej jest rozwój sektora 
MSP, a zatem euroregion jest priorytetem Strategii Lizbońskiej. 

reGion, transborder cooperation and euroreGion  
in consideration oF Lisbon strateGy and mobiLization  

oF initiatiVe’s endoGenic eLements

summary

The aim of the elaboration has been the presentation roles of regions and accepted 
program of development named Lisbon Strategy in stimulating local initiative. Region, 
and especially euroregion practically is a local initiative in itself. The main priority of 
Lisbon Strategy is investing in a sector of little and medium business. As a result eurore-
gion thanks to the natural “initiative” become a priority of Lisbon Strategy.

Translated by Marianna Greta
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wstęp

Stosunkowo nowa kategoria euromiasta jest naturalnym efektem rozwija-
jącej się euroregionalizacji na polskich pograniczach. Natomiast euroregionali-
zacja wyrasta ze współpracy transgranicznej, która ma długą historię i europej-
ską i międzynarodową oraz znaczące efekty ekonomiczne. Kontynuując analizę 
powyższych współzależności, to euroregiony i wynikające z nich euromiasta są 
fenomenem europejskim, a właściwie integracyjnym w ramach Wspólnot Euro-
pejskich (WE) rozwijających się po Maastricht jako Unia Europejska (UE), która 
aktualnie po Traktacie Lizbońskim zyskała podmiotowość prawną. 

Ze współpracy transgranicznej rodzi się współpraca tzw. miast podzielo-
nych, a z euroregionów – euromiast. I tak jak euroregiony, są wyższym stadium 
współpracy transgranicznej, tak też euromiasta są wyższym stadium więzi 
i współpracy miast podzielonych. Toteż tak jak euroregion ma szczególne zna-
czenie i uprzywilejowanie w integracji poprzez dostęp do środków z funduszy 
strukturalnych, tak i euromiasta łączą w sobie powyższe przywileje. Daje to 
możliwości rozwoju różnych form współpracy, a zatem przedsiębiorczości lo-
kalnej.

Treścią tego opracowania będzie „wprowadzenie w klimat” euroregionu 
przez współpracę trans graniczną i przedstawienie tych miast podzielonych na 
zachodnim pograniczu Polski, które stały się euromiastami, „pionierami” przed-
siębiorczości w „nowym wydaniu”, a zarazem przykładem dla powstania i roz-
wijania się w tej formie dla miast z południowego i wschodniego pogranicza.
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Intencją opracowania jest pokazanie, iż pierwsze kroki wynikające z pod-
pisanych dokumentów między euromiastami już zostały poczynione. Następne 
kroki polegać będą na konkretyzacji przedsięwzięć do powoływania i urucho-
mienia wspólnych przedsiębiorstw włącznie. 

od współpracy transgranicznej do euroregionów

Fundamentem i pierwszym krokiem do rozwoju procesów euroregionaliza-
cyjnych jest współpraca transgraniczna, która zgodnie z regulacją w Konwencji 
Madryckiej oznacza:
– każde wspólne podjęte działania między władzami i wspólnotami lokalnymi;
– zawarcie umowy – porozumienia;
– realizację zadań i celów zgodnie z porozumieniem.

Wynikiem zawartego porozumienia staje się z czasem wyznaczenie regio-
nu transgranicznego jako obszaru regularnej współpracy i aktywności społecz-
no-gospodarczej w oddalonych obszarach peryferyjnych. Region transgraniczny 
mimo swojego niewątpliwego znaczenia na granicach państwowych „nie dorów-
nuje” euroregionowi, do powstania którego potrzebna jest formalizacja współ-
pracy transgranicznej. To określenie „nie dorównuje” wiąże się z faktem, iż 
euroregion stwarza niepowtarzalne możliwości aktywizacyjne, odkrywając na 
nowo więzi społeczne i czyniąc z nich spoiwo cementujące społeczności lokalne 
dla realizacji wspólnych zadań, przedsięwzięć i uruchamiania wspólnej przed-
siębiorczości. Szczególna rola euroregionów wynika z ich celów i priorytetów, 
które znalazły się w tabeli 1. 

Analiza tabeli 1 pozwala wnioskować o wyższości euroregionu nad współ-
pracą transgraniczną. Euroregion „wyrasta” poza zwykłe porozumienie, co uwi-
dacznia się w jego instytucjonalizacji. Instytucje euroregionalne mają swoje 
miejsce w organizowaniu ciągłej współpracy, a nie tylko doraźnej, a ponadto po-
noszą też odpowiedzialność za realizowane przedsięwzięcia w wymiarze lokal-
nym. Instytucjonalizacja i organizacja regionu pozwala na realizację założonych 
celów przez urzeczywistnienie priorytetów.

Instytucjonalizacja euroregionów znajduje również swoje uznanie w powo-
łaniu instytucji poza euroregionem dla ułatwienia i organizowania współpracy 
i podkreślenia rangi euroregionu w Europie. Informacje dotyczące organizacji 
i uregulowań prawnych współpracy regionów zawiera poniższa tabela.
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Tabela 1. Euroregion – cele, organizacja, priorytety

Podstawowe  
elementy  

charakterystyki
euroregionu

Treść poszczególnych elementów

definicja

Euroregion jest formalną współpracą transgraniczną, zorganizowana  
w instytucje, którego obszar przekracza jedną lub więcej granic państwo-
wych, jest wielostronną, ponadgraniczną wspólnotą, jest „małą integracją” 
krajów sąsiadujących ze sobą

cele

– zmiana charakteru granic i przezwyciężenie ich nieprzenikalności;
– umacnianie więzi sąsiedzkich, społeczno-kulturalnych  
   i gospodarczych;
– usuwanie problemów związanych z peryferyjnym niedorozwojem;
– przyczynianie się do wzrostu świadomości integracyjnej w budowaniu
   ugrupowania integracyjnego UE

organizacja

W strukturze organizacyjnej euroregionów występują: rada, prezydium, 
sekretariat i tematyczne grupy robocze.
Rada – to najwyższy organ euroregionu o charakterze reprezentacyjnym  – 
określa strategię i kierunki współpracy.
Prezydium – realizuje uchwały Rady.
Sekretariat – jest zapleczem administracyjnym i organizuje bieżącą działal-
ność euroregionu. 
Tematyczne Grupy Robocze – są powoływane w zależności od położenia 
geograficznego i sytuacji gospodarczo-społecznej dla realizacji priorytetów 
euroregionalnych zgodnie ze specyfiką dla danego pogranicza

priorytety

– poprawa infrastruktury transgranicznej (przejścia graniczne),
   transportowej i komunikacyjnej;
– poprawa stosunków międzyludzkich;
– wymiana doświadczeń i informacji;
– zapobieganie i zwalczanie klęsk żywiołowych;
– wspólny plan zagospodarowania przestrzennego;
– wymiana kulturalna i dbałość o dziedzictwo kulturowe;
– rozwój przedsiębiorczości lokalnej i podnoszenie kwalifikacji ludności
   transgranicznej;
– rozwój turystyki w kontekście lokalnej przedsiębiorczości, w tym
   także agroturystyki i turystyki wiejskiej;
– zdobywanie środków z funduszy strukturalnych i zarządzanie nimi dla
   dobra obszarów euroregionalnych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Greta, Euroregiony a integracja europejska. 
Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 73 i dalsze.
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Tabela 2. Organizacje i uregulowania prawne współpracy międzynarodowej regionów

Organizacje Regulacje prawne

rada europy

– Kongres Władz Lokalnych  
   i Regionalnych;
– Komitet Zarządzający Władz Lokalnych  
   i Regionalnych;
– Konferencja Ministrów Europejskich           
   Odpowiedzialnych za Samorządy Lokalne 

– Europejska Karta Samorządu Lokalnego;
– Europejska Konwencja Ramowa 
   o współpracy transgranicznej (zwana 
   Konwencją Madrycką)
– Europejska Karta Samorządności 
   Regionalnej

unia europejska

– Komitet Regionów – Traktat o Unii Europejskiej, art. 198a-198c
– Wspólnotowa Karta Regionalizacji

inne

– Bałtycka Konferencja Współpracy
   Subregionalnej;
– Stowarzyszenie Europejskich Regionów
  Granicznych;  
– Rada Gmin i Regionów Europejskich;
– Zgromadzenie Regionów Europy;
– Zjednoczona Organizacja Miast;
– Europejskie Stowarzyszenie 
  Reprezentantów Gmin Górskich;
– Międzynarodowa Unia Władz Lokalnych

– Europejska Karta Regionów Granicznych
   i Transgranicznych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Greta, Euroregiony na granicach Polski, Urząd 
Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 15 i dalsze; J. Kundera, W. Szmyt, Lek-
sykon polityki regionalnej UE, Oficyna Wydawnicza Kraków 2008, s. 30; Europejska 
Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami tery-
torialnymi oraz Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (teksty dostępne za pośred-
nictwem http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_pl.htm).

Wprawdzie organizacje te i uregulowania prawne są zaadresowane do re-
gionów w ogóle, ale należy podkreślić, iż niektóre z nich dotyczą wyłącznie 
euroregionów np. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) 
i Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgraniczych. Do głównych za-
dań SERG należy pośredniczenie euroregionalnej, promowanie wiedzy eurore-
gionalnej i kolportaż materiałów w tym zakresie, rozbudowywanie współpracy 
euroregionalnej na forum UE i Rady Europy. Bliższą prezentację SERG zobra-
zowano w tabeli 3.
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Tabela 3. SERG – struktura organizacyjna i cele

Struktura i cele Charakterystyka struktury i celów działania

St
ru

kt
ur

a 
or

ga
ni

za
cy

jn
a

Zarządzanie 
ogólne

Jest najwyższym organem SERG na czele z przewodniczącym wybiera-
nym przez członków Komitetu Wykonawczego. Ma zadania ogólne i re-
prezentacyjne, podejmuje decyzje o członkostwie tj. naborze nowych bądź 
wykluczeniu już działających, ustala też wysokość składki członkowskiej

Komitet  
Wykonawczy

Składa się z przewodniczącego, jego pierwszego zastępcy i trzech innych 
zastępców, skarbnika oraz minimum dwudziestu członków reprezentują-
cych organy transgraniczne.
Zajmuje się bieżącą działalnością SERG dla zapewnienia realizacji jego ce-
lów, wypracowuje stanowisko SERG w kluczowych sprawach, współpracuje  
z ogólnoeuropejskimi organizacjami mającymi na względzie współpracę 
terytorialną. Wybiera także Sekretarza Generalnego

Sekretarz 
generalny

Reprezentuje SERG na zewnątrz wobec UE, innych organizacji i stowa-
rzyszeń

Cele realizowane 
poprzez zadania

– Rozpoznanie problemów, określanie szans, obowiązków i programu 
działań dla europejskich regionów granicznych, transgranicznych i eu-
roregionów;

– Reprezentowanie powyższych regionów wobec parlamentów narodo-
wych, innych władz i instytucji, w tym wobec UE;

– Inicjowanie, koordynowanie i umacnianie współpracy pomiędzy  euro-
pejskimi regionami;

– Wymiana doświadczeń i informacji dla wyodrębnienia wspólnych in-
teresów, koordynowanie ich realizacją oraz rozwiązywanie zwłaszcza 
problemów euroregionalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Greta, Transborder Cooperation, Euroregion and 
EU Regional Policy in the Context of Lisbon Strategy, Technical University of Lodz, Lodz 
2008, s. 31– 47. 

Droga od współpracy transgranicznej do euroregionów polega na „ulep-
szaniu i pogłębianiu” współpracy transgranicznej, która jest naturalnym następ-
stwem sąsiedztwa. W tym doskonaleniu metod „zbliżania” i współpracy przez 
granice przychodzą z pomocą liczne instytucje. Dzięki nim następuje m.in. 
przejście od prostych form współpracy do poszukiwania różnych form realizacji 
przedsiębiorczości lokalnej. 

od euroregionów do euromiast – przykład zachodniego polskiego pogranicza

Najbardziej typowymi euroregionami, które dały początek nowej katego-
rii miast tzw. euromiastom są euroregiony na polskiej zachodniej granicy. Są 
one zarówno najstarszymi w kontekście euroregionalizacji Europy Środkowo-
Wschodniej, jak również najbardziej doświadczonymi transgranicznie. Dzie-
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dzictwo przeszłości na tym obszarze równie niepewne, jak i burzliwe zaowo-
cowało czteroma euroregionami: Nysa (1991), Sprewa–Nysa–Bóbr (1993), Pro 
Europa Viadrina (1993), Pomerania (1995), które umocniły i odkryły na nowo 
więzi miast podzielonych w postaci euromiast. Euromiasto jest kategorią „moc-
niej wiążącą” stąd też stwarza silniejszą motywację dla rozwijania różnych form 
przedsiębiorczości.

słubice–Frankfurt nad odrą

Kierunki i ramy współpracy tych miast określiła i uporządkowała umo-
wa z dnia 18 maja 1993 roku. Zawierała ona jedenaście następujących punktów 
z wytyczonymi grupami priorytetów:
–  cykliczne spotkania burmistrzów dla oceny współpracy i określania kolejnych 

działań;
–  cykliczne spotkania o powyższej tematyce przedstawicieli władz miejskich;
–  szeroka, wielostronna współpraca władz miejskich;
–  współpraca, wzajemne informowanie się i współudział w ważnych wydarze-

niach społeczno-kulturalnych;
–  współpraca gospodarcza, m.in. współpraca komunalna, tworzenie specjali-

stycznych grup roboczych, współpraca w ochronie środowiska naturalnego, 
w zakresie urbanistyki i rozwoju miast;

–  wspólne działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i zwal-
czania klęsk żywiołowych;

–  rozwój i usprawnienie ruchu transgranicznego;
–  współpraca w dziedzinie oświaty, nauki i kultury, kształcenia i doskonalenia 

zawodowego z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina oraz Collegium Polonicum;

–  wspólne imprezy sportowe, korzystanie z zaplecza sportowego i umacnianie 
więzi sąsiedzkich przez współpracę w dziedzinie sportu;

–  realizacja celów euroregionalnych i wykorzystanie pomocy strukturalnej;
–  opracowanie koncepcji przyszłościowej promocji i rozwoju miast w kontek-

ście europejskim, konkurencyjnym, innowacyjnym i globalnym1.

1  A. Mync, R. Szul, Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju lokalnym i regio-
nalnym, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i regionalnego, Uniwersytet Warszawski, War-
szawa 1999, s. 190, także http://www.slubice.pl/?a=temat&id=8 
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Interesującym przedsięwzięciem tych euromiast jest powołanie Stowarzy-
szenia Slubfurt jako lokalnej inicjatywy mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad 
Odrą w celu tworzenia wspólnej przestrzeni kulturowo-miejskiej dającej możli-
wości aktywizowania wspólnej przedsiębiorczości. Stowarzyszenie ma już swoje 
znaczące osiągnięcia zwłaszcza kulturowe, a obecnie skupiając się na potrzebach 
mieszkańców obu miast realizuje projekty:
– „Miasto Europejskie”, którego celem jest rozwój handlu, usług i współpracy 

kulturowej;
– „Przyroda – Dziedzictwo – Człowiek”, którego celem jest poszanowanie dzie-

dzictwa, historii i środowiska naturalnego.
Stowarzyszenie i jego działalność są przykładem oddolnej współpracy i jej 

znakomitych rezultatów bez interwencji administracji, ale z udziałem aktywno-
ści mieszkańców2.

Gubin–Guben 

Rozwijająca się współpraca miast Gubin–Guben skłoniła władze miejskie 
do jej uporządkowania i intensyfikacji. W 1998 roku przyjęły one dokument za-
kładający stworzenie zintegrowanego systemu przestrzennego obu miast z nastę-
pującymi celami:
–  stworzenie funkcjonalnej przestrzeni śródmiejskiej i reorganizacja zieleni;
–  odbudowa Rynku Staromiejskiego w Gubinie;
–  budowa deptaków miejskich wzdłuż Nysy oraz budowa nowych przepraw mo-

stowych i ciągów pieszych łączących bliźniacze miasta.
Te wydawałoby się czasem „proste nici” współpracy dały początek szerszym 

jej horyzontom, w ramach których obaj partnerzy podjęli następujące przedsię-
wzięcia:
–  współpracę nad tworzeniem wspólnej dla Gubina i Guben infrastruktury tech-

nicznej;
–  utworzenie w pobliżu przejścia granicznego w Gubinku, Gubińsko-Gubień-

skiego Parku Przemysłowego;
–  utworzenie Międzynarodowej Szkoły Wyższej z profilem technicznym; 
–  zagospodarowanie gubieńskiej Wyspy Teatralnej;

2  Informacje o Slubfurt zebrano i opracowano na podstawie: http://slubfurt.fundacjacp.org/pl/
slubfurt/index.html, D. Barański, Słubice: Zostań obywatelem i wyborcą Slubfurtu, http://miasta.
gazeta.pl/gorzow/ 
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–  stworzenie w obu miastach wspólnej komunikacji miejskiej;
–  opracowanie wspólnej koncepcji na zagospodarowanie byłych obiektów woj-

skowych na terenie Gubina3.
Inicjatywa obu miast, aby stworzyć tę długoletnią perspektywę współpracy 

dowodzi, iż dotychczasowa współpraca transgraniczna Gubin–Guben przynosi 
wymierne korzyści, a przyszłość tworzenia wspólnych przedsiębiorstw stwarza 
Gubińsko-Gubieński Park Przemysłowy.

zgorzelec–Goerlitz 

Nową erę dla powyższych partnerów w charakterze euromiasta otworzyła 
nowa umowa z 1998 roku. Objęła ona następujące dziedziny:
–  rozwój gospodarki miejskiej;
–  administrację budowlaną;
–  ochronę środowiska;
–  placówki publiczne i służby komunalne;
–  zdrowie publiczne i opiekę społeczną;
–  oświatę i młodzież;
–  kulturę, turystykę i sport.

Rozwój euroregionalizacji na tym obszarze oraz przyjecie „Koncepcji 
rozwoju gospodarczego dla euroregionu Nysa”, a następnie „koncepcji euro-
miasta” spowodowały, iż wzbogacono kierunki współpracy finansowane z po-
mocy strukturalnej najpierw w ramach stowarzyszenia, a potem członkowstwa 
Polski w UE. Główne priorytety dotyczą aktualnie następujących zagadnień 
i problemów:
– funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej dla rozwoju zwłaszcza branży 

rolno-spożywczej;
– wspólnych projektów budowlanych w miastach podwójnych (terminal odpra-

wy celnej „Faktor”, przejście graniczne Jędrzychowice–Ludwigsdorf, most 
staromiejski między miastami);

– tworzenie programów rozwoju miast obejmujących wszystkie dziedziny życia 
miejskiego i marketingu miast;

– wspólnego kształtowania wybrzeży Nysy i budowy mostu staromiejskiego;

3  J. Makaro, Gubin – miasto graniczne. Studium socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 2007, s. 118; http://www.forum-grenzstaedte.net/pl/970.htm 
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– opracowanie projektów pilotażowych przekazywania informacji między ad-
ministracjami Polski i Niemiec;

– wspólnego zagospodarowania zasobów;
– tworzenia wspólnych programów ochrony środowiska;
– promowania kontaktów transgranicznych;
– tworzenia struktur administracji publicznej zgodnie ze standardami unijnymi4.

Powyższe problemy są już w trakcie rozwiązywania w postaci podejmowa-
nia konkretnych przedsięwzięć.

zakończenie

Słubice, Gubin i Zgorzelec ze swoimi miastami partnerskimi po drugiej 
stronie granicy stanowiły do 1945 roku jeden organizm miejski, który po wojnie 
rozdzieliła Nysa Łużycka. Od tego czasu kontakty miast stały się upolitycznione 
i zależały od aktualnych stosunków międzypaństwowych aż do czasu przemian 
społeczno-ekonomicznych z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Mimo 
to istniała jednak współpraca w zakresie infrastruktury komunalnej.

Sytuacja zmieniała się diametralnie w chwili otwarcia Polski w kierunku 
EWG. Wtedy to z inicjatywy niemieckiej zaczęły „docierać” euroregiony rów-
nież do Polski. Za ich pośrednictwem i przyczyną miasta podzielone, partner-
skie uzyskały nowy wymiar euromiast. I tak, jak euroregiony są specyficznymi 
regionami, do których trafiają fundusze strukturalne, tak też euromiasta są spe-
cyficznym rodzajem partnerstwa dającym możliwości rozwojowe w wielu płasz-
czyznach, stwarzających dalej warunki dla rozwoju przedsiębiorczości transgra-
nicznej. Ten pierwszy element tworzenia uwarunkowań rozwojowych euromiasta 
mają już za sobą. Należy zatem oczekiwać w niedalekiej przyszłości wymier-
nych, konkretnych przedsięwzięć świadczących o przedsiębiorczości lokalnej, 
która w innych warunkach prawdopodobnie by nie zaistniała. 

4  Z. Przybyła, Współpraca Zgorzelca i Goerlitz w dziedzinie infrastruktury technicznej, 
w: red. nauk. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Euroregiony – mosty do Europy bez granic, 
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000, s. 212; http://www.forum-grenzstaedte.net/pl/415.
htm; http://www.gubin.pl/content.php?mod=sub&cms_id=97&lang=pl&p=p4&s=s4. 
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euro – cities oF the poLish western euroreGions  
and their inFLuence on the possibiLities  

oF deVeLopment oF LocaL borderLand’s initiatiVe

summary

In the elaboration was presented the nature of transborder’s and euroregion’s coope-
ration as a model of top institutionalized cooperation in EU. As examples were described 
three euro-cities: Słubice – Franfurt on the Odra, Gubin – Guben and Zgorzelec – Goer-
litz and their common projects.

Transborder’s cooperation contributes to rise of euroregions, and the euro cities 
(from the devided cities). Euro-cities are modern and innovated shape of borderland’s ac-
tivation. Moreover euro-cities creates best conditions to cooperate and develop different 
models of local initiative.

Translated by Marianna Greta
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bariery działaLnoŚci innowacyjnej mŚp w niemczech

wstęp

Przedsiębiorstwom innowacyjnym wprowadzającym i stosującym jako pio-
nierom nowe technologie przypisywana jest kluczowa rola w zakresie konkuren-
cyjności i dynamiki rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorstwa te ożywiają w ten 
sposób popyt, kreują nowe rynki i zachęcają do naśladowania. Przedsiębiorstwa 
innowacyjne zawdzięczają swoją pozycję na rynku technologicznemu know-how, 
inwestycjom w wyposażenie oraz personelowi. 

Zwłaszcza w przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich, w których nie 
ma rozbudowanej hierarchii zarządzania, struktury organizacyjnej, a nawet spe-
cjalnie utworzonego działu zajmującego się kreowaniem i wdrażaniem innowa-
cji, może dochodzić do zakłóceń w procesie zarządzania innowacjami.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wewnętrznych i zewnętrz-
nych czynników, w tym zwłaszcza barier finansowych oraz globalnego kryzysu 
finansowo-gospodarczego, wpływających na gotowość małych i średnich przed-
siębiorstw (MŚP) w Niemczech do podejmowania działalności innowacyjnej.

czynniki oddziaływujące na potencjał innowacyjny mŚp 

Kluczowa rola MŚP w gospodarkach narodowych znajduje odzwier-
ciedlenie w danych statystycznych. MŚP stanowiły w Niemczech w 2008 r.  
99,8% wszystkich przedsiębiorstw (w Polsce 99,8% w 2007 r.), zatrudniając 
78,5% osób na stanowiskach podlegających składkom na ubezpieczenia społecz-
ne (kształcąc 82,4% uczniów zawodowych), ich działalność gospodarcza stano-
wiła 37,5 %1 obrotów gospodarczych. 

1  Institut für Mittelstandsforschung Bonn, http://www.ifm-bonn.org/.
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MŚP, w Niemczech tzw. „stan średni” (mittelständische Unternehmen2) stanowi 
ok. 3,5 mln przedsiębiorstw o obrocie poniżej 500 mln euro rocznie. Są to przedsię-
biorstwa o dużym potencjale innowacyjnym, który jest wzmacniany przez struktury 
panujące w tych przedsiębiorstwach, np. płaską hierarchię zarządzania, nieformalną 
komunikację, szybkie podejmowanie decyzji oraz wysoki stopień lojalności pracow-
ników. Wymienione kategorie są zarazem czynnikami wewnętrznymi warunkują-
cymi przebieg procesu zarządzania innowacjami, tj. planowania, przeprowadzenia, 
sterowania i kontroli działalności innowacyjnej. Aż ok. 55% MŚP można zaklasy-
fikować do kategorii innowatorów, z czego 42% tych przedsiębiorstw wprowadziło 
innowacje produktu, a 23% innowacje procesowe (35% jedną i drugą)3.

Obok czynników pozytywnych może jednak wystąpić cała gama czynników, 
które wpływają negatywnie na proces zarządzania innowacjami. Negatywnie4 na 
innowacyjność mogą wpłynąć np.: ograniczone możliwości techniczne/technolo-
giczne (brak odpowiedniego wyposażenia), brak know-how, ograniczone środki 
finansowe, brak kapitału własnego lub obcego, ryzyko kosztów, ryzyko realizacji, 
długi okres amortyzacji, wysokie koszty innowacyjności, ryzyko rynku, ograni-
czona liczba personelu lub problemy przy rekrutacji odpowiednio wykwalifikowa-
nego personelu, przejmowanie przez kierownictwo wielu funkcji w przedsiębior-
stwie, często patriarchalny styl zarządzania, ukierunkowany i podporządkowany 
jednemu decydentowi, płaska hierarchia i nieformalna komunikacja mogą unie-
możliwiać stworzenie rozbudowanych profesjonalnych struktur organizacyjnych. 
Przeszkody te odzwierciedlają się w wynikach przeprowadzanych corocznie przez 
KfW-Bank5 ankietach, z których wynika, że aż 72% MŚP napotyka na przeszkody 

2  Niemieckjęzyczne określenie mittelständische Unternehmen, a także Mittelstand lub kleine und 
mittlere Unternehmen / KMU – odpowiadają polskiemu określeniu małe i średnie przedsiębiorstwa 
i anglojęzycznej kategorii SME / Small and Medium sized Enterprises) i obejmują także mikroprzed-
siębiorstwa oraz przedsiębiorstwa rodzinne. Wg kategoryzacji niemieckiej przedsiębiorstwa małe mają 
mniej niż 10 zatrudnionych, przedsiębiorstwa średnie mniej niż 500. Wg klasyfikacji unijnej mikro-
przedsiębiorstwa mają poniżej 10 zatrudnionych, małe poniżej 50, a średnie poniżej 250. 

3  A. Spielkamp, Ch. Rammer, Balanceakt Innovation. Erfolgsfaktoren im Innovationsmanage-Rammer, Balanceakt Innovation. Erfolgsfaktoren im Innovationsmanage-
ment kleiner und mittlerer Unternehmen, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mann-
heim 2006, s. 38.

4  Por. D. Vahns, R. Burmester, Innovationsmanagement. Von der Produktidee zur erfolgrei-
chen Vermarktung, Schäffel-Poeschel Verlag Stuttgart 1999, s. 37, A. Spielkamp, Ch. Rammer, 
Balanceakt Innovation. Erfolgsfaktoren im Innovationsmanagement kleiner und mittlerer Unter-
nehmen, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim 2006, s. 16–18.

5  Nazwa banku pochodzi z 1948 r. – Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), który utworzony 
został w celu administrowania środkami z planu Marshalla. Obecnie KfW Bankengruppe udziela 
m.in. kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na ich działalność, na podnoszenie kwalifi-
kacji pracowników, na projekty wspierające rozwój gospodarczy, ale również na infrastrukturę 
komunalną. Por. KfW Bankengruppe, http://www.kfw.de/.
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w trakcie działalności innowacyjnej. Problemy sfinansowania działalności innowa-
cyjnej ma średnio 52% MŚP, dużą rolę odgrywają przy tym bariery i utrudnienia 
administracyjne (47%) oraz brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Pro-
blemy organizacyjne wskazało ok. 20% ankietowanych, brak wiedzy i informacji 
o rynku 20% oraz brak technologicznego know-how 17%. Rysunek 1 przedstawia 
wyniki ankiety wg podziału na liczbę zatrudnionych.

Mimo ważnej roli jaką MŚP odgrywają w gospodarce mają one problemy 
z pozyskiwaniem środków finansowych na działalność innowacyjną, zarówno 
jeśli chodzi o kredyty na rozwój nowości rynkowych, jak i środki na badania 
i rozwój. Zachodzi przy tym następująca korelacja: im krócej przedsiębiorstwo 
funkcjonuje na rynku i im jest mniejsze, tym większe ma problemy z pozyska-
niem środków z własnego lub obcego kapitału. Wydatki na badania i rozwój 
(B + R) wyniosły w 2006 r. w Niemczech 52,0 mld euro, z czego 41,1 mld euro 
sfinansowano ze środków własnych przedsiębiorstw a tylko 10,9 mld. euro ze 
środków spoza firm (wydatki całkowite wzrosły w stosunku do 2005 r. o 7,4%). 
Kwota ta odpowiada jedynie wartości ok. 2,5% PKB i utrzymuje się w ostatnich 
latach na tym niskim poziomie (OECD zaleca swoim członkom przeznaczenie 
3% PKB na B + R).

Rys. 1. Bariery działalności innowacyjnej wg oceny MŚP
Źródło: J. Arend, Zimmermann, Innovationshemmnisse bei kleinen und mittleren Unternehmen, 

Mittelstand- und Strukturpolitik Nr. 43, KfW Bankengruppe, Frankfurt/M. 2007, s. 62.
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Potencjał innowacyjny niemieckich przedsiębiorstw wyraża się także 
w liczbie zarejestrowanych patentów. W Europie Niemcy zajmują pozycję wio-
dącą, przed Włochami, Francją i Belgią. Natomiast w skali świata pogorszyła 
się ich pozycja w dobie kryzysu z drugiej na trzecią – po USA i Japonii6. Przy 
uwzględnieniu dziedzin niemieckie patenty zgłaszane są zwłaszcza z dziedziny 
budowy maszyn (Finlandia i Szwecja zajmują pierwsze i drugie miejsce w dzie-
dzinie telekomunikacji, Singapur w dziedzinie półprzewodników, Dania pierw-
sze i drugie miejsce w zakresie biotechnologii i farmacji). Budowa maszyn jest 
od lat tradycyjnie bardzo rozbudowanym obszarem działalności firm niemiec-
kich o dużym udziale w eksporcie. To jednak duże firmy, a nie MŚP są nie tyl-
ko najbardziej znane, ale także w niektórych dyscyplinach najbardziej aktywne 
(Siemens jest w Europie na trzecim miejscu pod względem ilości zgłoszonych 
patentów; na liście 25 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie 
publikowanej przez bostońską firmę doradczą (Boston Consulting Group) we 
współpracy z Business Week spośród niemieckich znalazła się tylko firma BMW 
zajmując w 2005 r. 20, a w 2006 r. 16 miejsce za innowacje w zakresie produk-
tów i procesów)7. Mimo tych znanych przykładów wartość inwestycji brutto 
dużych przedsiębiorstw obniżyła się w stosunku do roku 2008 o 6,1%, a MŚP 
wzrosła o 12,3%8. Oznacza to, że MŚP udało się wykorzystać możliwości i zre-
alizować poczynione założenia.

zagrożenia potencjału innowacyjnego mŚp w dobie kryzysu

Przedsiębiorstwom będącym w dobrej sytuacji finansowej łatwiej jest pozy-
skać środki finansowe na działalność innowacyjną. W MŚP, które oceniły swoją 
sytuację jako niekorzystną, problemy pozyskania środków finansowych wystąpi-
ły dwukrotnie częściej niż w przedsiębiorstwach oceniających swoją sytuację jako 
dobrą. Mimo globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego jeszcze na przełomie 
roku 2008/2009 (a także w latach poprzednich) ok. połowy ankietowanych przed-
siębiorstw oceniało swoją sytuację jako bardzo dobrą i dobrą (rys. 2). Na przełom 
roku 2009/2010 prognozy są jednak bardziej pesymistyczne. Zwłaszcza dla przed-

6  World Intellectual Property Indicators 2009, World Intellectual Property Organization, Ge-
neva 2009, s. 16–23.

7  The World´s Most Innovative Companies, 2006 Survey, http://www.businessweek.com/
pdfs/2006/-0617_top25.pdf.

8  Handelsblatt online, http://www.handelsblatt.com/kfw-studie-mittelstand-hebt-deutschland-
aus-der-rezession.
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siębiorców produkujących w branżach o wąskiej specjalizacji, przy zastosowaniu 
kosztownych technologii produkcyjnych, które jednocześnie przeznaczają znaczne 
środki na działalność innowacyjną, przede wszystkim załamanie się rynku zbytu do 
USA powoduje problemy finansowe i wpływa negatywnie na ocenę sytuacji.

Rys. 2. Wyniki ankiety oceny sytuacji przedsiębiorców
Źródło: BDI-Mittelstandspannel, Bundesverband der Dt. Industrie, Ernst&Young, Dt. Industrie-

bank, Bonn 2008, s. 7.

Ze względu na niekorzystną sytuację finansową i gospodarczą przedsię-
biorstw wywołaną kryzysem może dojść do efektu spirali. Słaba kondycja finan-
sowa przedsiębiorstw może uniemożliwić im pozyskanie środków na działalność 
innowacyjną, spowoduje to wyhamowanie działalności innowacyjnej, a co za 
tym idzie pogorszy konkurencyjność firm, a w dalszej konsekwencji pogorszy 
ich sytuację finansową i pozycję na rynku itd. W sytuacji obecnego kryzysu 
w szczególności banki powinny wspierać działalność firm przez udzielnie kre-
dytów W 2008 r. ok. 16% przedsiębiorstw starających się o kredyty na inwesty-
cje i innowacje nie otrzymało kredytu, w roku 2007 było ich tylko 6%9. Ważną 
kwestią jest więc odwrócenie trendu zaniechania udzielania kredytów przedsię-
biorcom oraz wstrzymywania decyzji kredytowych. Jednocześnie dotychczaso-
we badania porównawcze wykazały, że podwyższenie kapitału własnego z 10 do 
15% obniża ryzyko negatywnej decyzji baku o udzieleniu kredytu o 10 punktów 

9  Handelsblatt online, http://www.handelsblatt.com/kfw-studie-mittelstand-hebt-deutschland-
aus-der-rezession.
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procentowych10. Wsparcie dla MŚP przewidziano również w ramach środków 
z pakietu antykryzysowego, w którym uwzględniono wsparcie działalności in-
nowacyjnej oraz badań. Federalne Min. ds. Gospodarki (Bundesministerium für 
Wirtschaft) przeznaczyło na okres 2009/2010 r. 900 mln euro na wsparcie dzia-
łalności innowacyjnej „stanu średniego“ (Zentrales Innovationsprogramm Mit-
telstand zastąpi działające do tej pory programy „Pro Inno II”, „Neo”, „InnoNet” 
oraz Inno-Watt”11).

MŚP finansują działalność innowacyjną głównie ze środków własnych (ka-
pitał własny, środki płynne) lub ze środków pozyskanych w ramach kredytów. 
Ze względu na niekorzystny rozwój sytuacji gospodarczej jesienią 2008 r. ponad 
30% ankietowanych przedsiębiorców zamierzało odłożyć działalność innowacyj-
ną na późniejszy termin (rys. 3). Rola innowacji w działalności MŚP odzwiercie-
dla się także w uwzględnieniu działalności innowacyjnej w celach strategicznych 
(70% ankietowanych firm).

Rys. 3. Wyniki ankiety dotyczącej planowanych wydatków na działalność innowacyjną
Źródło: BDI-Mittelstandspannel, Bundesverband der Dt. Industrie, Ernst&Young, Dt. Industrie-

bank, Bonn 2008, s. 22.

Znacząca rola MŚP odzwierciedla się również w potencjale tworzenia 
miejsc pracy. Uśredniony dla wszystkich branż wzrost zatrudnienia w przed-
siębiorstwach podejmujących działalność innowacyjną wynosił 1,8%, w przed-

10  KfW-Mittelstandspannel 2008, Jährliche Analyse zur Struktur und Entwicklung des Mittel-
stands in Deutschland, Vorläufige Ergebnisse, KfW Bankengruppe, Frankfurt/M. 2008, s. 2.

11  Bundesministerium für Wirtschaft, http://www.bmwi.de/.
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siębiorstwach nieaktywnych w zakresie innowacyjności 0,5%12. W przypadku 
firm, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty wzrost zatrudnienia 
wyniósł 3,3% i był siedmiokrotnie wyższy niż w przedsiębiorstwach nieinno-
wacyjnych. Nawet w przypadku innowacji procesowych występują pozytywne 
efekty na zatrudnienie (2,3%, co odpowiada pięciokrotności wartości dla firm 
nieinnowacyjnych).

zakończenie

Tylko te przedsiębiorstwa, które zaskakują swoich klientów nowymi pro-
duktami mają szansę przetrwania na globalnym rynku. Kreowanie nowych 
produktów jest niejednokrotnie związane z wysokimi kosztami i ryzykiem 
wprowadzenia innowacji zależnymi np. od akceptacji przez konsumentów, po-
zycjonowania marki lub produktu na rynku i.in. MŚP odgrywają w Niemczech 
znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym, przy czym ich zdolność i potencjał in-
nowacyjny są ważnymi źródłami konkurencyjności. Udzielone bankom w do-
bie kryzysu poręczenia nie znalazły jednak pozytywnego przełożenia na goto-
wość banków do wspierania działalności MŚP, co niejednokrotnie pogorszyło 
sytuację tych ostatnich. 

Ponieważ wiedza i innowacje są zadeklarowanym „bijącym sercem euro-
pejskiego wzrostu” wymagają szczególniej uwagi wszystkich aktorów biorących 
udział w procesie gospodarowania oraz wsparcia ze strony ustawodawców.

innoVationshemmnisse in deutschen kmu

zusammenfassung

Die unbestrittene tragende Rolle von KMU für die deutsche Wirtschaft findet Be-
stätigung in den Statistiken: 2008 r. waren 99,8% aller Unternehmen KMU (ähnlich wie 
in Polen), deutsche KMU beschäftigen 78,5% aller sozialversicherttätigen Personen, bil-
deten 82,4% Berufsschüler aus und bestritten 37,5% gesamtdeutscher Umsätze. 

Trotz ihrer herausragenden Rolle, die gerne auch durch Politiker und Wirtschaft-
sverbände bestätigt wird, ergeben sich in der Praxis einige Hemmnisse, die die Konkur-
renzfähigkeit beeinflussen können. Hierzu zählen insbesondere bezogen auf die Inno-

12  V. Zimmermann, Beschäftigungseffekte von Innovationen in bestehenden kleinen und mittle-
ren Betrieben, Mittelstand- und Strukturpolitik Nr. 43, KfW Bankengruppe, Frankfurt/M. 2007, 
s. 37.
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vationstätigkeit Innovationshemmnisse, die zum größten Teil mit fehlenden finanziellen 
Mitteln zusammenhängen.

Die vorliegende Ausarbeitung zeigt einige innere und äußere Innovationshemm-
nisse auf und stellt ausgewählte Ergebnisse von Befragungen vor, z.T. Selbsteinschätzun-
gen, die im Rahmen des Mittelstandspannels von der KfW Bankengruppe erhoben und 
veröffentlicht werden.

Übersetz von Lilianna Jodkowska
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pozycja małych przedsiębiorstw w proGramie  
operacyjnym wspÓłpracy transGranicznej poLska 
(wojewÓdztwo Lubuskie) – brandenburGia 2007–2013  

w ramach europejskiej wspÓłpracy terytoriaLnej

wstęp

Obszary transgraniczne niewątpliwie cechują się strategicznym znacze-
niem w rozwoju regionalnym Polski i kształtowaniu stosunków politycznych 
i ekonomicznych Państwa. Ich położenie ma decydujący wpływ na rozwój 
gospodarczy, a ściśle na uwarunkowania rynkowe rozwoju małych przedsię-
biorstw. Skutkuje to zawiązaniem współpracy polsko-niemieckiej. Doświadcze-
nia płynące z tejże współpracy leżą u źródeł powstania Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 
2007–2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej1”. Zatem jakie 
możliwości otwiera Program dla małej przedsiębiorczości z Województwa Lu-
buskiego? Jaki wpływ mają małe przedsiębiorstwa na działania stowarzyszeń  
i samorządów (beneficjentów programu)? Czy można mówić o pozycji małych 
przedsiębiorstw w programie przeznaczonym dla samorządów i innych organi-
zacji? Trzy istotne pytania, a poniżej odpowiedzi do pytań.

małe przedsiębiorstwa w strategii rozwoju województwa Lubuskiego

Biorąc pod uwagę definicję małego przedsiębiorstwa, nie sposób pominąć 
pojęcia „przedsiębiorstwa” zdefiniowanego przez Komisję Europejską. Instytu-

1  Jest kontynuacją Inicjatywy Wspólnotowej. Po zmianie zaliczono ją do celu Polityki Spójno-
ści Unii Europejskiej.
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cja ta określiła, że przedsiębiorstwem jest podmiot, który prowadzi działalność 
gospodarczą niezależnie od jego formy prawnej. Wyliczyła następujące podmio-
ty: firmy rodzinne, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, spółki 
i konsorcja o regularnej działalności gospodarczej. Natomiast „małe przedsię-
biorstwa” dodatkowo podlegają kategoryzacji ze względu na próg zatrudnienia 
oraz na pułapy finansowe. Małe przedsiębiorstwo zatrudnia do 50 pracowników 
i wypracowuje roczny obrót do 10 milionów euro2. 

Województwo Lubuskie na potrzeby programu opracowało i aktualizuje Stra-
tegię Rozwoju Województwa Lubuskiego. Jednym z jej głównych celów jest „Za-
pewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu”, zaś jego 
celem operacyjnym jest między innymi „Wszechstronna współpraca transgranicz-
na i międzyregionalna”. W ramach tego celu województwo wzmacnia współpracę 
transgraniczną takich euroregionów jak: Pro Europa Viadrina i Sprewa–Nysa–Bóbr, 
dba o dobre sąsiedzkie kontakty z Brandenburgią, z innymi regionami europej-
skimi oraz z sąsiednimi województwami. Dzięki współpracy transgranicznej małe 
przedsiębiorstwa zgrupowane w Euroregionach, działające między innymi na te-
renie samorządu terytorialnego, współpracujące pośrednio z regionami sąsiedz-
kimi, partnerskimi czy także działające (zgrupowane) w izbach gospodarczych,  
na polu instytucji okołobiznesowych i kulturalno-społecznym otrzymują nie-
zbędne warunki do swego rozwoju. Niewątpliwie to lokalizacja oraz wola współ-
pracy małego przedsiębiorstwa przyczynia się do osiągania korzyści płynących 
ze współpracy3.

program operacyjny współpracy transgranicznej województwo Lubuskie 
– brandenburgia

Program ten wbrew pozorom nie jest nowy. Mianowicie jest kontynuacją 
Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA4. Jednakże powstał, aby 
inicjować i wspierać działania służące rozwojowi obszarów przygranicznych 

2  A. Szymańska, Fundusze UE 2007–2013 dla mikro, małych i średnich firm, Wyd. Placet, 
Warszawa 2007, s. 257.

3  Zarząd Województwa Lubuskiego, Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualiza-
cja z horyzontem czasowym do 2020 roku, Zielona Góra, 2005, eukn.org/binaries/.../eukweb001-
tx-lubuskiepolen-bn-060302.pdf, 18.11.2009 r., s. 71.

4  Jest Inicjatywą Wspólnotową finansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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oraz przełamywać bariery pomiędzy Niemcami a Polską5. Istotnym celem Eu-
ropejskiej Współpracy Terytorialnej, w ramach której jest realizowany Program 
jest rozwój transgranicznej działalności gospodarczej i społecznej. Cel ten za-
wiera się także we wsparciu małych przedsiębiorstw w ich rozwoju i pozycji  
na rynku. Uszczegółowiając wymienione wsparcie dotyczy przedsiębiorczości, 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, handlu transgranicznego, kultury, 
turystyki, poprawy dostępu do sieci transportowych, informacyjnych i komu-
nikacyjnych, gospodarki wodnej, gospodarowania odpadami i systemem ener-
getycznym, ochrony dóbr naturalnych i dóbr kultury, zapobiegania zagroże-
niom naturalnym i technologicznym, wspierania powiązań pomiędzy obszarami 
miejskimi i wiejskimi, współpracy administracyjnej oraz integracji społeczności 
lokalnych. 

W programie biorą udział co najmniej 2 państwa, działania opracowują mię-
dzynarodowe grupy robocze, zaś wdrażają je wspólne struktury zarządzające. 
Mają do dyspozycji wspólny budżet, który składa się ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz pochodzących z państw uczestniczą-
cych w programie. Beneficjenci otrzymują refundację poniesionych wydatków6. 
Niewątpliwie do osiągnięcia celu prowadzi uzyskane dofinansowanie w ramach 
NUTS7 III przez 2 przez podregiony: gorzowski8 i zielonogórski9 wraz z po-
wiatami. Natomiast beneficjentami ze strony niemieckiej programu są regiony 
z poziomu NUTS III: powiat Märkisch-Oderland, Oder–Spree, Spree–Neiβe  
oraz miasta na prawach powiatu: Frankfurt nad Odrą i Cottbus10. Wojewódz-
two lubuskie uzyskuje wsparcie z Programu aż w 100 % jego obszaru, pod-
czas, gdy Brandenburgia w 21,5 % powierzchni. Powyższa sytuacja otwiera 

5  Podręcznik Beneficjenta Wiodącego dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicz-
nej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013 w ramach „Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 2008, www.euro-
region-viadrina.pl/dane/.../Podrecznik_beneficjenta_wiodacego. pdf,18.11.2009 r., s. 6.

6  A. Szymańska, Fundusze unijne i europejskie 2007–2013 dla samorządu terytorialnego, 
Wyd. Placet, Warszawa 2007, s 97–102.

7  Jest to nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych i  strategicznych. 
Określa 5 poziomów regionów w Unii Europejskiej.

8  W skład wchodzą powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulę-
ciński i miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski.

9  W skład wchodzą powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagań-
ski, żarski, wschowski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra.

10  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Bran-
denburgia 2007 – 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Land Brandenburg, 
Zielona Góra – Poczdam 2007, www.ewt.gov.pl/.../Dokumenty%20programowe/.../POWT_Pol-
ska_Brandenburgia_2007_13.pdf, 19.11.2009 r., s. 6.
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wiele możliwości do wykorzystania wsparcia jakie daje Program11. Program 
operacyjny jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego oraz ze środków krajowych. Łączna suma środków Pro-
gramu na lata 2007–2013 wynosi 146 470 982 euro, a udział EFRR stanowi 
do 85 % kosztów kwalifikowanych projektu. Finansowanie to jest oparte na 
4 priorytetach Programu. Pierwszym priorytetem jest „Wspieranie Infra-
struktury oraz poprawa stanu środowiska”, drugim „Wspieranie powiązań go-
spodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki”, trzecim „Wspie-
ranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji”  
oraz czwartym „Pomoc techniczna”12.

pozycja małych przedsiębiorstw w programie

Z punktu widzenia rozwoju małych przedsiębiorstw w Województwie Lu-
buskim pomocna jest analiza priorytetu II i  priorytetu III. W ramach priorytetu 
II ważne jest działanie 2.1: „Działania wspierające gospodarkę”, działanie 2.2: 
„Regionalny i lokalny marketing” oraz w priorytecie III działanie 3.1: „Wspiera-
nie projektów z zakresu kształcenia i zatrudnienia”13. 

Celem ogólnym priorytetu II – „Wspieranie powiązań gospodarczych  
oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki” jest przyśpieszenie rozbudowy 
powiązań gospodarczych oraz rozszerzenie współpracy sektorów gospodar-
ki i nauki. Na ten priorytet przypada suma finansowania ogółem w wysokości 
14 294 161 euro. Małe przedsiębiorstwa odnajdują się w tym celu poprzez udział 
we wzmocnieniu współpracy i rozwoju transgranicznego wspierania gospodarki 
w polsko-brandenburskim obszarze wsparcia. Według działania 2.1. – „Działania 
wspierające gospodarkę” mają prawo uczestniczyć w projektach dotyczących roz-
woju transgranicznego wspierania gospodarki, w tworzeniu struktur ich wspar-
cia także transgranicznej współpracy przedsiębiorstw, nawiązywania kontaktów, 
prowadzenia pośrednictwa, wymianę informacji branżowych, udział w rozmo-
wach polsko-niemieckich przedsiębiorstw, tłumaczenia korespondencji czy także  
w podjęciu inicjatywy stworzenia transgranicznych struktur gospodarczych i tu-
rystycznych. Ich rzeczywiste działania mogą się objawić w podjęciu działalności 
gospodarczej zorientowanej na współpracę transgraniczną polsko-niemiecką, na 

11  Podręcznik Beneficjenta…, op.cit., s. 8.
12  Op.cit, s. 11–12.
13 Podręcznik Beneficjenta…, op.cit, s. 13.
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kooperacji małych przedsiębiorstw na rynku, na wspólne zdobywanie rynków 
trzecich, na udziale w targach, na promocji innowacyjnych działań, propagowa-
niu informacyjno-komunikacyjnych technologii, udziale w projektach i impre-
zach naukowych, a także włożenia wysiłku na rzecz wdrożenia i realizacji sieci 
współpracy mediów i branży IT i transgranicznych platform internetowych, baz 
danych i e-commerce14. 

W II priorytecie w ramach działania 2.2. – „Regionalny i lokalny marke-
ting” małej przedsiębiorczości może przysłużyć się transgraniczny rozwój oraz 
promocja obszarów aktywności gospodarczej i turystycznej w regionie polsko-
niemieckiego pogranicza. Tam, gdzie się dokona promocja obszarów gospodar-
czo-przemysłowych, transgraniczny rozwój marketingu, podjęte zostaną działa-
nia na rzecz transgranicznego marketingu i promocji ośrodków gospodarczych 
i turystyki15.

W priorytecie III – „Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i trans-
granicznej kooperacji postawiono nacisk na transgraniczny rozwój zasobów ludz-
kich oraz na rozszerzenie transgranicznej kooperacji. Suma finansowania ogółem 
jest wyższa od priorytetu II i wynosi 41 636 209 euro. W działaniu 3.1. „Wspiera-
nie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia” postawiono za cel trans-
graniczne kształcenie oraz doskonalenie zawodowe, a także średnio i długoter-
minowy rozwój wspólnego rynku pracy. Dla małej przedsiębiorczości istotna 
będzie adaptacja programów nauczania ogólnego i zawodowego do wymogów 
zmieniających się struktur gospodarczych, poprawa wiedzy i umiejętności miesz-
kańców obszaru pogranicza polsko-niemieckiego i zwiększenie konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw w drodze podnoszenia kwalifikacji ich kadr zarządzających. 
Może to się objawić w udziale małych przedsiębiorstw w opracowaniu i próbnej 
realizacji transgranicznych programów nauczania, praktycznej nauki zawodu  
we współpracy polsko-niemieckiej, w szkoleniu kadry kierowniczej i pracow-
ników małych przedsiębiorstw w zakresie kompetencji gospodarczych, języ-
kowych, wymiany uczniów, studentów i praktykantów, realizowania czynnego  
e-Learningu i e-Businessu oraz poprzez transfer wiedzy16.

14  Op.cit., s. 23–25. 
15  Op.cit., s. 25.
16  Podręcznik Beneficjenta…, op.cit., s. 29–28.
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podsumowanie

Beneficjentami programu niestety nie są małe przedsiębiorstwa. Ich pozycja 
została sprowadzona w programie do roli mechanizmu uczestniczącego w dzia-
łaniach beneficjenta. Jednakże małe przedsiębiorstwa reprezentują sobą zatrud-
nienie, produkcję wyrobów lub wytwarzanie usług, wiedzę, innowacje. Płacą po-
datki, które wpływają do samorządów, składki, które zasilają budżet związków, 
stowarzyszeń gospodarczych. Beneficjenci Programu otrzymali narzędzia, celem 
tworzenia warunków do rozwoju i współpracy także małej przedsiębiorczości. 
Beneficjentami są: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzy-
szenia, izby, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organy 
administracji rządowej, Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednost-
ki naukowe, szkoły wyższe, organizacje/związki gospodarcze, centra technolo-
gii, instytucje badawczo-rozwojowe, jednostki sektora finansów publicznych, 
organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje i organizacje 
wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności17.

Wybrane, przytoczone działania dwóch priorytetów zaprezentowanego pro-
gramu pokazują w jaki sposób małe przedsiębiorstwa mogą odnaleźć się w pro-
gramie. Tym sposobem jest nic innego jak współpraca z beneficjentami progra-
mu i wypracowywanie wspólnych rozwiązań korzystnych dla rozwoju regionów 
transgranicznych. 

eine position der kLeinunternehmen  
in dem operationeLLem proGramm zur  

GrenzÜberGreiFenden zusammenarbeit poLen  
(wojewodschaFt Lubuskie) - brandenburG 2007–2013  

im rahmen der „europÄischen territoriaLen  
zusammenarbeit“

zusammenfassen

Der Artikel spricht über Ziele, Prioritäten, die Rolle der Kleinunternehmen  
in dem Programm. Auch spricht er über den grenzübergreifenden Zusammenarbeit polni-
sch-deutsch zwischen die Lubuskie Woiwodschaft und Brandenburg. Der Artikel sucht  
nach den Antworten über eine Position der Kleinunternehmen in dem Programm. In 
den Schlüsse, der Artikel bestätigt, dass es kein Kleinunternehmen Empfängern 

17  Op.cit., s. 24.
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des Programms sind. Die Kleinunternehmen können in dem Wirken Empfängern  
des Programms teilnehmen. Sie können ihr Richtungen festlegen. In der Konsequenz 
versichern Sie sich Bedingungen in die Führung der Geschäftstätigkeit. Alles hängt  
von der Aktivität der Kleinunternehmen ab.

Übersetz von Iwona Otola
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GrenzÜberschreitende kooperation zwischen  
deutschen und poLnischen kmu: bedinGunGen,  

erFahrunGen und perspektiVen

einleitung

Partner oder Konkurrenten? Sechs Jahre nach der Vollmitgliedschaft Polens 
in der Europäischen Union begegnen sich deutsche und polnische Unternehmen 
als Kooperationspartner und Konkurrenten auf den regionalen, nationalen und in-
ternationalen Märkten. In den letzten Jahren haben die international operierenden 
Großunternehmen die strukturschwachen Grenzregionen auf beiden Seiten der 
polnisch-deutschen Grenze bei der Suche nach attraktiven Standorten in Ballung-
sräumen oder in Clusterregionen (Krakow, Poznan oder Wroclaw) häufig „über-
sprungen“. Welche Wege sollten gegangen werden, um die Chancen der wirtscha-
ftlichen Kooperation zwischen polnischen und deutschen KMU im Grenzraum 
noch besser zu erschließen?

Die Internationalisierung der KMU vollzieht sich in einem Spannungsfeld 
von Nähe und Distanz, von Vertrauen und dem schrittweisen Abbau von Mis-
strauen. Für den Erfolg grenzüberschreitender Unternehmenskooperationen 
sind nicht nur geeignete Strategiekonzepte, Beratungen, Finanzierungs- und 
Fördermittel von Bedeutung. So wichtig diese Aspekte auch im Alltag der Ge-
schäftsbeziehungen sein mögen, so liegt doch der Dreh- und Angelpunkt er-
folgreicher unternehmerischer Zusammenarbeit in der zwischenmenschlichen 
Kommunikation.

Die Arbeit an diesem Beitrag fällt in eine Zeit, wo die globale Rezession in 
der Wirtschaft und die weltweite Finanzkrise gravierende Auswirkungen nicht 
nur auf makro- und mikroökonomische Daten haben, sondern vor allem auch 
auf das Verhalten, die Strategien der Unternehmen und das Herangehen an die 
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Lösung der Probleme in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Dabei ist 
erkennbar, dass viele Unternehmen, nicht nur große Konzerne, sondern auch 
mittelständische Unternehmen, gerade in Zeiten der weltweiten finanziellen und 
wirtschaftlichen Krise grenzüberschreitende Aktivitäten nutzen, um umfassende 
Restrukturierungen vorzunehmen. Hierzu gehören neben grenzüberschreitenden 
Fusionen, Sitzverlegungen auch der Ausbau der grenzüberschreitenden Unter-
nehmenskooperation. Diese verschafft den Unternehmen Luft bei der Finanzie-
rung und stärkt die Eigenkapitalbasis. Was nun die Nutzung der cross-border 
Kooperationen durch die deutschen und polnischen Unternehmen betrifft, so sind 
diese natürlich mehr als ein kurzfristiges Instrument zu Überwindung finan-
zieller, wirtschaftlicher Engpässe in Krisenzeiten. Im Gegenteil: Diese Unter-
nehmenskooperationen zielen auf die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der 
beteiligten Firmen sowie der betroffenen Grenzregionen als Ganzes und leisten 
einen Beitrag zum Abbau noch vorhandener regionaler Disparitäten im wirtscha-
ftlichen Entwicklungsniveau zwischen Clusterregionen im „Hinterland“ und den 
strukturschwachen Grenzregionen.

Eine kürzlich erschienene Studie der Fraunhofer Gesellschaft zeigt, dass ge-
rade die nicht forschungsintensiven Betriebe, welche auch besonders das Bild der 
Grenzregionen prägen, über Kooperationen neue Technologieimpulse aufnehmen 
und in neue Produkte umsetzen.1

Zu den generellen Startschwierigkeiten jeder internationalen Unternehmen-
skooperation kommen bei den Kooperationsprojekten in den Grenzräumen noch 
eine Reihe spezifischer Besonderheiten und auch Hemmnisse hinzu, wie sie eben 
für Grenzregionen typisch sind:

So weist M. Daldrup zu Recht darauf hin, dass „die ökonomische Entwic-
klungsfähigkeit von Grenzregionen auch dadurch noch erschwert wird, dass die 
Distanz von Grenzgebieten zu den zentralen Wachstumspolen innerhalb einer 
Volkswirtschaft so groß ist, dass die ausgesendeten Entwicklungsschübe von 
Agglomerationszentren nicht bis in die grenznahen Gebiete reichten. (z.B. die 
Distanz von Stettin zu den Clusterregionen Poznan oder Krakow auf polnischer 
Seite sowie vom Clusterraum Dresden (Halbleiter) zur Region Angermünde, 
Eisenhüttenstadt auf der deutschen Seite, um nur einige Beispiele zu nennen) In 
der Konsequenz – so M. Daldrup – werden somit Grenzregionen als Periphe-
riegebiete häufig von der nationalen Politik vernachlässigt, wodurch politisches, 

1  E. Kirner, O. Som, A. Jäger, Gemeinsam zum Innovationserfolg, Mitteilungen des Fraunhofer 
Instituts für System- und Innovationsforschung, Nr. 50, Juli 2009, S. 6.
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kulturelles und wirtschaftliches Handeln von Grenzregionen eine gewisse Auße-
norientierung aufwies.“2

Eigene Untersuchungen des Autors (Zschiedrich 2006, Zschiedrich/Chri-
stians 2007) haben gezeigt, dass insbesondere mit den zahlreichen ausländischen 
Direktinvestitionen, die in die Agglomerationszentren (Poznan, Krakow, Wroc-
law, Warschau etc.) flossen, sich das hier geschilderte „Erscheinungsbild“ der 
Grenzregion eher noch gefestigt hat. Mit anderen Worten: Im Ergebnis der ADI-
Ströme in die mittelosteuropäischen Wirtschaften haben sich die regionalen Di-
sparitäten zwischen Grenzregionen und den Agglomerationszentren nicht verrin-
gert, sondern eher noch vertieft. Dies gilt in besonderem Maße für die regionalen 
Ungleichgewichte in Ungarn (Relation der Region Budapest zu Ostungarn), we-
niger jedoch für Polen, wo es einerseits bedeutend mehr Clusterregionen verteilt 
über das ganze Land gibt und wo andererseits erste Anzeichen dafür erkennbar 
sind, dass auch in traditionell unterentwickelten Regionen (z.B. Podkarpackie) 
sich Aufholprozesse im Ergebnis von Aktivitäten ausländischer Investoren voll-
ziehen. (z.B. „Offshoring-Aktivitäten“ des deutschen Unternehmens MTU-Aero 
Engines München im Wirtschaftsraum Rszezow – vgl. Zschiedrich/Hummel 
2008, Wien) Wie wir aus den Modellen der „Neuen ökonomischen Geogra-
phie“ (P. Krugman) wissen, hat die geographische Lage einer Region (Zentrum 
oder Grenzregion) einen erheblichen Einfluss auf das regionale Einkommen-
sniveau und die regionalen Bedingungen für die Kooperation der Unternehmen. 
So kann es nicht verwundern, dass im „Zentrum-Peripherie-Modell“ von Paul 
Krugman zentral gelegene Regionen (Stuttgart, München, Dresden, Leipzig oder 
Warschau, Poznan, Krakow andererseits) einen besseren Zugang zu internatio-
nalen Märkten haben und tendenziell bessere Chancen für eine Clusterbildung 
aufweisen als abseits gelegene Grenzregionen. Ausschlaggebender Standortfak-
tor ist somit die Erreichbarkeit von Absatz- und Beschaffungsmärkten, das soge-
nannte Marktpotenzial.

entwicklungsprobleme der grenzüberschreitenden unternehmenskooperation

Die nationalstaatlichen Grenzen und die unterschiedlichen Kulturen bedin-
gen also eine Reihe von Besonderheiten in den grenzüberschreitenden wirtscha-
ftlichen deutsch-polnischen Verflechtungs- und Kooperationsräumen. Damit sind 

2  M. Daldrup, Funktionslogik von grenzüberschreitenden Kooperationen, Logos Verlag Berlin 
2005, s. 29.
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sowohl vielfältige Entwicklungschancen als auch spezifische Barrieren in der 
Kooperation verbunden. Wir sollten beachten, dass die Oder-Neiße-Grenze noch 
sehr jung ist und in ihrer Geschichte eher eine trennende als eine vermittelnde 
Funktion eingenommen hat. Das gemeinsame Leben und Wirtschaften an der 
Grenze musste somit erst erlernt werden. Es fehlt an einer durch Generationen 
vererbten Kultur des positiven Umgangs mit der Grenze und an Bilingualität, wie 
sie in anderen europäischen Grenzregionen häufig vorhanden ist.3

Was nun die wirtschaftliche Seite des Zusammenwirkens betrifft so fällt ein 
Resümee wie folgt aus.

Bisher haben beide Gebiete noch nicht ausreichend von der grenzübergre-
ifenden Zusammenarbeit profitiert. Jaźwiński/ Kiernożycka-Sobejko führen aus, 
dass die Gemeinsamkeiten dieser beiden Regionen dazu führen, dass sie subsi-
diär zueinander sind, was bestimmte Kooperationsmöglichkeiten eingrenzt. Fol-
glich ist die Zusammenarbeit nur bedingt möglich – beide Regionen konkurrieren 
miteinander statt sich zu ergänzen. Diese These scheint aber nur partiell zu stim-
men, in Abhängigkeit von den verglichenen Merkmalen. Die SWOT-Analyse der 
regionalen Zusammenarbeit Mecklenburg-Vorpommerns und Westpommerns, 
die in der Tabelle 1 zusammengefasst wurde, deckt einige Bereiche auf, in denen 
eine gemeinsame Entwicklung durchaus vorstellbar wäre. In diesem Zusammen-
hang wäre es wichtig gemeinsame (komplementäre) Initiativen zu entwickeln, die 
für beide Regionen gleichermaßen von Nutzen sein könnten.4

3  U. Müller: a.a.O., S. 75.
4  L. Jodkowski, Auf dem Weg zur lernenden Region – Perspektiven grenzüberschreitender 

Zusammenarbeit von Mecklenburg-Vorpommern und Westpommern, w: Grenzüberschreitende 
Kooperationen, U. Christians, H. Zschiedrich, R. Hampp Verlag München 2009, s. 57.
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Tabelle 1: SWOT-Analyse der regionalen Zusammenarbeit Mecklenburg-Vorpommerns 
(MV) und Westpommerns (WP)

Stärken Schwächen

• MV hat Industrieflächen und gute Verkehr-
sanbindungen zu bieten, für Investoren sind 
Fördermittel vorgesehen, Industrieflächen und 
Grundstücke sind günstig

• WP / Stettin – Zugewinn der Bedeutung als 
Universitätsstadt, größere Bedeutung des 
Dienstleistungssektors; gute Lage, Anbin-
dung an Straßennetz und Oder als Transport-
möglichkeit im Nord-Süd-Verkehr

• Nähe zu Berlin
• Nähe zu Flughäfen in Berlin und in Goleniów

• Hohe Arbeitslosen- und niedrige Erwerbstätigenqu-
oten

• Reduzierung der Anzahl von Industriebetrieben
• Abschwächung der Rolle der Transportbetriebe und  

der Bauwirtschaft 
• Beide Reginen sind gegenüber den asiatischen Ländern 

nicht konkurrenzfähig hinsichtlich des Schiffsbaus
• In den letzen Jahren konnten keine größeren direkten 

Investitionen in diese Region gelockt werden 
• Gegenwärtige schwache wirtschaftliche Bindung der 

beiden Regionen (Firmen bzw. Investoren überspringen 
meist die grenznahen Gebiete und siedeln sich fernab 
der Grenze an)

• Schwache Industrieentwicklung wegen der Umstruktu-
rierung

• Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte
• WP – fehlende Partizipation der Region in EURO 2012 

und EXPO 2012 – so wurde eine Chance auf Werbung 
vertan

• Meist schwache Finanzlage der KMU in der Region
• Niedrige Produktivität
• Die Investitionen im Bereich zukunftsorientierter Indu-

strien sind nicht angestiegen
• Periphere Lage

Chancen Risiken

• Nutzung des Potenzials von Stettin als Standort für das Schifffahrt-
swesen bzw. als Werft- und Hafenstandort und Logistikzentrum, 
effizientere Nutzung der Wasserstraßen für Binnenschifffahrt

• Nähe zu Berlin und die Möglichkeit ein Erholungs- und Touri-
stikgebiet zu werden. Beide Regionen bieten abwechslungsreiche 
Landschaften und Kurorte

• Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen als Anbauflächen für 
ökologische Lebensmittel

• Stärkung der Bedeutung von Westpommern als Standort für die 
Chemieindustrie  

• Eliminierung der nicht zukunftsorientierten und nicht entwic-
klungsfähigen Branchen 

• Weiterer Ausbau der Verkehrsanbindung innerhalb Westpom-
mern und Anbindung an das Bundesautobahnennetz  (BA 19, 20, 
24), die eine bessere Anbindung zwischen Stettin, Berlin, Ros-
tock und Hamburg bieten

• Förderung der Entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft
• Schwerpunktlegung auf Bildungswesen und Innovationstätigkeiten
• Entwicklung der Region als Standort für Biotechnologie, für die 

Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen, z. B. Wind, 
für neue Technologien der Informationsverarbeitung und Kom-
munikation (Information and Communications Technology / 
ICT), für Holzindustrie

• Weitere Integration 
• Konkurrenz mit anderen Regionen
• Einbindung in nationale Entwicklung

• Reduzierung der Bedeutung der Re-
gion als Transit im Ost-Westverkehr

• Fehlende Einbindung in nationale 
Entwicklung 

• Vergrößerung der Einkommenssche-
re zwischen Stadt und Land

• Abschwächung der Bedeutung als 
Wert- und Hafenanlagen

• Weitere Abwanderung junger Men-
schen mit hohen beruflichen Qualifi-
kationen
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perspektiven zur Vertiefung der cross-border cooperation

Grenzregionen gehören traditionell nicht zu den Trägern von besonders 
wettbewerbsfähigen Industrien, Netzwerken und Clustern. Dies gilt für die deut-
sche und polnische Seite gleichermaßen. Gerade vor diesem Hintergrund ist es 
sehr wichtig, die regionalen Ressourcen zu mobilisieren, in regionale Wirtscha-
ftskreisläufe und Netzwerke einzubinden, um später einzelne Industrie- und 
Dienstleistungscluster zu formieren. Das bedingt verstärkte dezentrale Entsche-
idungsverfahren. Das Ziel muss dabei die Formierung nachhaltiger regionaler 
und überregionaler Wertschöpfungsketten sein, in denen Forschungs- und En-
twicklungs-, Beschaffungs-, Fertigungs- und Dienstleistungsprozesse effizient 
verflochten sind und grenzüberschreitend ablaufen.

Die verantwortlichen Akteure für die grenzüberschreitende Kooperation im 
Wirtschaftsraum Berlin/Brandenburg sollten noch intensiver erfolgreiche euro-
päische Projekte grenzüberschreitender Kooperation studieren und prüfen, ob 
solche Projekte und deren Konzepte übertragbar sind. So bildet das Dreilände-
reck am Oberrhein und Hochrhein / Bodensee einen wirtschaftlich interessanten 
Grenzraum mit Kooperationen zwischen Unternehmen aus Frankreich, Deutsch-
land und der Schweiz. Es wird jedoch auch dort sichtbar, dass Konflikte über 
die Grenze hinweg nicht oder nur schwer gelöst werden können! Dies resultiert 
aus der wichtigen Erkenntnis, wonach die Kooperationsbeziehungen ganz stark 
auf persönlichen Vertrauensbeziehungen basieren, die man dort nicht belasten 
möchte, wo ohnehin schnelle Lösungswege kaum in Sicht sind: „Ein Konflikt der 
nicht thematisiert wird, kann damit auch nicht zu einem persönlichen Konflikt 
zwischen den Akteuren der cross-border cooperation führen.“5

Die immer noch bestehenden Beschränkungen in der Arbeitnehmer-
freizügigkeit für polnische Arbeitskräfte in Deutschland müssen spätestens 
2011 abgebaut werden, um eine noch wirksamere Kombination von deutschen 
und polnischen Arbeitsressourcen in grenzüberschreitenden Netzwerken nutzen 
zu können. Schienen- und Straßenverbindungen entsprechen noch nicht den Lo-
gistikanforderungen an international wettbewerbsfähige Kooperationsprojekte. 
(z.B. Defizite zwischen den Metropolen Berlin–Wroclaw im Schienenverkehr) 
In der Aus- und Weiterbildung könnten wechselseitig noch mehr grenzüberschre-
itende Studiengänge auf beiden Seiten der Grenze installiert werden. (Als Beispiel 

5  H. Hoffmann-Böhmer, Grenzenlos glücklich, Vortrag auf dem Raumwissenschaftlichen Kol-
loquium der Leibnitz Gemeinschaft, Berlin Februar 2009.
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dient hier eine Ausbildungsstätte der Westpommerania Business School Stettin in 
Berlin für junge deutsche und polnische Studierende seit Januar 2009!).

Ein weiterer künftiger Schwerpunkt kann schließlich die Förderung des To-
urismus darstellen. Da der deutsch-polnische Grenzraum sowohl für den Städte-
tourismus als auch für den Urlaub am Meer und im Mittelgebirge sowie für na-
turnahen „sanften Tourismus“ attraktiv ist, sind auf die jeweiligen Regionstypen 
abgestimmte Konzepte, auch grenzüberschreitend, erforderlich. Um die Attrak-
tivität der Seen- und Waldgebiete in weiten Teilen des Grenzraums zu erhöhen, 
sollten von einer gemeinsamen Tourismuskommission weitere Naturschutzgebie-
te und Biosphärenreservate ausgewiesen werden. Bei all diesen Vorhaben ist es 
wichtig, den Regionen in Polen eine noch größere Autonomie bei der Verwen-
dung finanzieller Mittel (EU-Strukturfonds, EFRE-Fonds u.a.) einzuräumen. 
Dies würde das Bewusstsein der regionalen Akteure für deren Verantwortung 
hinsichtlich einer besseren Wettbewerbsfähigkeit der Grenzregion stärken.

Die Suche nach richtigen Ansprechpartnern muss verkürzt und langwie-
rige Entscheidungsprozesse vereinfacht werden. Mit anderen Worten: Eine 
größere regionale Autonomie erleichtert die grenzüberschreitende Unterneh-
menskooperation. Dabei ist das Streben nach gleichmäßigen, nivellierenden 
Entwicklungen nicht von Erfolg gekrönt. Gefragt ist vielmehr eine Cluster- und 
wachstumsfreundliche Regionalpolitik, die Agglomeration fördert und „Entle-
erungsräume“ zulässt.

Die weitere Forschungsarbeit sollte sich schließlich nicht auf das Aufdecken 
von Schwächen, Hemmnissen und Problemen der grenzüberschreitenden Koope-
ration begrenzen: „Die Grenzlage nicht nur als Nachteil bejammern, sondern als 
Chance begreifen – das bedeutet ein intensives Zusammenwirken auf polnischer 
und deutscher Seite, sowohl auf regionaler als auch auf landespolitischer Ebe-
ne.“6 Attraktive Angebote für Investoren sind notwendig, denn die deutsch-pol-
nische Grenzregion (Ostbrandenburg/Berlin/Westpolen) befindet sich in einem 
harten Wettbewerb mit über 100 anderen europäischen Regionen! Das verlangt 
neue Antworten bei der Suche nach Spezialisierungsvorteilen und Alleinstellung-
smerkmalen für diesen Wirtschaftsraum – im Vergleich zu den konkurrierenden 
Regionen innerhalb der neuen EU-Länder in MOE.

Hier macht es Sinn – in Anlehnung an US-mexikanische Kooperationserfah-
rungen, den Gedanken bzw. das Konzept der „Zwillingsansiedlung“ („Twin fac-

6  Vgl, Ansiedlungswerbung und Investorenbetreuung in der Grenzregion, Bericht des Investo-
ren Center Ostbrandenburg, Frankfurt/Oder, 2000.
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tories“) zu forcieren, um vorhandene Vorteile auf der polnischen und deutschen 
Seite zu kombinieren. Dies kann sich nach dem folgenden Schema vollziehen:7

Twin factory

Komparative Vorteile auf der  
polnischen Seite:   in Verbindung mit    Komparative Vorteile auf deutscher 

Seite:

Lohnkostenvorteil Zweisprachigkeit

Marktzugang Infrastruktur

Steuervorteile Dienstleistungspartner

Subventionen Arbeitspotential

Die Intensität der Vorteile des Konzepts der „Zwillingsfabrik“ („Twin fac-
tory“) ist abhängig von der Unternehmensgröße: „Bei deutschen KMU liegt der 
Einzelstandort Polen und der Doppelstandort Brandenburg/Polen an der Spit-
ze der Bewertung, während für die Großunternehmen der Doppelstandort die 
vorteilhafteste Lösung ist. Die ideale Investition sieht dann wie folgt aus: Kapi-
talintensive Vorfertigung in Brandenburg, einschließlich solcher Segmente wie 
Forschung und Entwicklung, Marketing und Vertrieb, dagegen personalintensive 
Produktion, insbesondere Assembling (Montagearbeiten) mit geringen Investi-
tionskosten in Polen.“

Das Twin-Location Konzept findet praktische Anwendung im Twin Call 
Center (Frankfurt/Oder). Die Ergebnisse sprechen bei diesem Konzept eines 
Doppelstandortes für den deutsch-polnischen Dienstleistungsmarkt eine klare 
Sprache:
– Bis zu 50% niedrigere Betriebskosten
– Pool ausgebildeter Fachkräfte
– Internationale wettbewerbsfähige Lohnkosten(30% unter dem Niveau in den 

alten Bundesländern).
Somit stellt das Konzept der „Zwillingsfabrik“ einen interessanten Schritt 

dar, um über die weitere Vertiefung der grenzüberschreitenden deutsch-polni-
schen Unternehmenskooperation auf dem Weg zu einer sich abzeichnenden 
neuen, europäischen Arbeitsteilung voran zu kommen. Dabei muss auch kün-
ftig jeder Unternehmer auf beiden Seiten der deutsch-polnischen Grenze selbst 
entscheiden – unter der Beachtung der eigenen wirtschaftlichen Situation – ob 

7  Ebenda, S. 4.
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die unternehmerischen Ressourcen, Stärken, Kompetenzen und Erfahrungen au-
sreichen für den Weg in eine ertragsreiche, vertrauensvolle grenzüberschreitende 
Kooperation.

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass sich auch künftig die deutschen und 
polnischen Unternehmen in den Grenzregionen als Partner und Konkurrenten 
begegnen. Dabei werden – wie Brandenburgs Ministerpräsident M. Platzeck be-
tont – die nationalen Egoismen zwar nicht völlig verschwinden, jedoch hat sich 
mittlerweile die Vorstellung durchgesetzt, dass gemeinsam mehr geschafft wer-
den kann.8

cross-border cooperation between gerMan  
and poLish sMaLL and medium sized enterprises:  

conditions, eXperiences and prospects

summary

Today the Polish and German border regions are developing in a certain tense 
field between proximity and distance. German and Polish SME meet each other both as 
a potential cooperation partner and as competitor. It’s time to seek more suitable firm 
strategies to enlarge cross-border activities between Polish and German companies. Ho-
wever the preconditions to expand cross-border cooperation are not very good because 
the economic preconditions in the border regions don’t enough promote a mutual advan-
tagering firm cooperation. The reason for this is that the comparative advantages don’t 
complement another very well. Practical experience has shown that in any case the buil-
ding of confidence is one of the most important resources for a successful cross-border 
cooperation. In this context it is recommended to build up more cross-border networks 
between German and Polish SME in order to achieve a higher regional competitiveness 
in selected sectors. The paper will demonstrate that despite Poland’s full membership in 
the EU many Polish and German SME have so far been limiting their economic activi-
ties, supplier relations, opportunities of specialization within their own national economy 
or own border region.

Translated bz Harald Zschidrich

8  M. Platzeck, Dialoggespräch mit Brandenburgs Ministerpräsident M. Platzeck, Dialog 87 
(2009), S. 43.


