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WSTĘP 
 
 Oddawany do rąk Czytelników Zeszyt Naukowy zatytułowany Uwarunkowa-
nia rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. MIKROFIRMA 
2011. Systemy finansowania i oceny zawiera prace dotyczące problematyki finan-
sowania, udziału w rynku finansowym, systemów informacji i oceny oraz kapitału 
ludzkiego w sektorze mikro małych  i średnich przedsiębiorstw.  
 Opracowania zawarte w niniejszej książce dotyczą zarówno problemów meto-
dycznych, jak i badawczych. Spojrzenie to obejmuje doświadczenie, badania i po-
stulaty kierowane pod adresem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz insty-
tucji związanych z tym sektorem. Publikacja ta stanowi próbę podsumowania wy-
ników badań przeprowadzonych w wybranych ośrodkach naukowych w Polsce 
zajmujących się problemami dotyczącymi sektora mikro,  małych i średnich przed-
siębiorstw. 
 Tekst opracowania podzielony został na cztery bloki tematyczne: 

 Finansowanie działalności w MŚP, 
 MŚP na rynku finansowym, 
 Systemy informacji i oceny MŚP, 
 Kapitał ludzki w MŚP. 

 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, małej  
i średniej przedsiębiorczości oraz dalsze perspektywy jej rozwoju, stanowi ona 
praktycznie jedyną szansę zwiększenia zatrudnienia, eksportu oraz skutecznego 
konkurowania polskiej gospodarki na rynku europejskim, a w obliczu globalizacji 
także na rynkach światowych. Pozostaje jednak sądzić, że niniejsza publikacja sta-
nie się inspiracją do dalszych badań nad naturą i specyfiką mikro,  małych i śred-
nich przedsiębiorstw. 
 Podziękowania za wsparcie przy wydaniu niniejszej książki składamy Pani 
Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości dr Barbarze Bartkowiak, Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Jego Magnificencji 
Rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego.  
 
 

Prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska 
 

             Szczecin, luty 2011 
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Wprowadzenie 
 
 Aktem prawnym konstytuującym istnienie mikro i małych przedsiębiorstw  
w polskiej rzeczywistości gospodarczej jest Ustawa o swobodzie działalności go-
spodarczej. Zgodnie z definicjami w niej zawartymi mikroprzedsiębiorstwa to fir-
my, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły przy-
chód lub sumę aktywu bilansów nie wyższą niż 2 miliony euro oraz zatrudniają 
mniej niż 10 pracowników, zaś małe przedsiębiorstwa to firmy, dla których próg 
przychodów i aktywów bilansu wynosi analogicznie 10 milionów euro, a próg za-
trudnienia 50 osób1. Zarówno mikro jak i małe przedsiębiorstwa są bardzo istotne 
dla polskiej gospodarki, gdyż wypracowują łącznie 46,9% PKB2, tworzą 41,4% 
miejsc pracy3 oraz stanowią 99,9% ogółu przedsiębiorstw4. Są jednocześnie grupą 

                                                 
1  Art. 104 i 105 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 02.07.2004, DzU 173 

poz. 1807 z późn. zmianami implementującej Recommendation 2003/361/EC Komisji Europej-
skiej z dn. 06.05.2003 r. 

2  R. Zakrzewski Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB i wartości 
dodanej brutto, w: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008– 
–2009, red. A. Wilmańska, PARP, Warszawa 2010, s. 28.  

3  J. Łapiński, Liczba pracujących oraz przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze 
MŚP w: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, red.  
A. Wilmańska, PARP, Warszawa 2010, s. 39 oraz Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, Zakład 
Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2009, s. 134. 

4  J. Łapiński, Zarejestrowane i aktywne MŚP w latach 2008–2009, w: Raport o stanie ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, red. A. Wilmańska, PARP, War-
szawa 2010, s. 31. 
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firm mało stabilnych gospodarczo, gdyż 70% z nich upada w pierwszych pięciu 
latach prowadzenia działalności gospodarczej5, co powinno być dla ich właścicieli 
silną przesłanką do starannego zarządzania finansami swoich podmiotów i dbałości 
o ich kondycję finansową.  
 Praktyka gospodarcza pokazuje, że znacząca część mikro i małych przedsię-
biorców decyduje się na organizację swojej rachunkowości, korzystając z modelu 
outsourcingowego, tzn. powierza te obowiązki wyspecjalizowanej firmie zewnętrz-
nej. Taka sytuacja rodzi dla zarządzania finansami podmiotu zarówno szanse, jak 
i zagrożenia, o czym traktuje niniejszy artykuł. Dla celów niniejszego artykułu 
mikro i małe przedsiębiorstwa będą traktowane łącznie i nazywane w dalszej części 
małymi przedsiębiorstwami, gdyż w istocie kategoria mikroprzedsiębiorstwa sta-
nowi zawężenie ustawowe definicji małego przedsiębiorstwa. 
 
 
1. Istota i specyfika outsourcingowego modelu rachunkowości 
 
 Outsourcingowy model rachunkowości jest sposobem organizacji rachunko-
wości przedsiębiorstwa, w którym przedsiębiorstwo to w ramach umowy cywilno- 
-prawnej powierza prowadzenie swoich ksiąg wyspecjalizowanemu podmiotowi 
zewnętrznemu, o certyfikowanych kompetencjach merytorycznych.  
 Powody, dla których małe przedsiębiorstwa decydują o organizacji swojej 
rachunkowości w tym modelu, to przede wszystkim znacznie niższe koszty niż te 
związane z zatrudnieniem samodzielnego księgowego6, certyfikowane kompetencje 
wykonawcy usługi, przeniesienie odpowiedzialności karnoskarbowej za ewentualne 
błędy w księgach na podmiot zewnętrzny, który zobowiązany jest ponadto przez 
prawo do posiadania w tym zakresie ubezpieczenia OC7.  
  W sensie obiegu dokumentacji i przepływu informacji organizacja rachunko-
wości w tym modelu polega na tym, że małe przedsiębiorstwa we własnym zakresie 
generują i magazynują dokumenty źródłowe8, a następnie przekazują je do biura 
rachunkowego, które wprowadza je do ksiąg i sporządza wszelkie wymagane ewi-
dencje, deklaracje i sprawozdania, przekazywane następnie instytucjom skarbowym 

                                                 
5  Ibidem, s. 37.  
6  Dolna granica miesięcznych cen usług rachunkowych w modelu outsourcingowym to 

około 100 zł. 
7  Zarówno kompetencje, jak i obowiązek posiadania OC narzuca Ustawa o doradztwie po-

datkowym z dn. 05.07.1996 r. DzU nr 102 poz. 475 oraz Rozporządzanie Ministra Finansów  
w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z dn. 08.04.2009 DzU  
nr 62 poz. 508 a także Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpie-
czenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z dn. 15.12.2008, DzU nr 234 poz. 1576.  

8  Faktury własne i obce, wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy obecności pracowników 
itp.  
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i ubezpieczeniowym, a często – na wniosek klienta – także GUS, instytucjom finan-
sowym, sądom.  
 
2. Zakres zarządzania finansami małych przedsiębiorstw w outsourcingowym 

modelu rachunkowości  
 
 Niezależnie od tego, czy mała firma prowadzi rachunkowość samodzielnie, 
czy outsourcingowo, zarządzanie finansami powinno w niej polegać na:  

 zarządzaniu aktywami i kapitałem obrotowym z uwzględnieniem zagad-
nień takich jak faktoring, ubezpieczanie należności, ocena wiarygodności 
kontrahentów; 

 zarządzaniu zapasami i ich optymalizacji w połączeniu z zarządzaniem 
kredytem kupieckim oraz monitorowaniem płynności finansowej 
w sytuacji znacznych zmian długości cyklów zapasów i zobowiązań; 

 podejmowaniu decyzji związanych z inwestycjami krótkoterminowymi 
środków pieniężnych;  

 doborze źródeł finansowania inwestycji, polegającym nie tylko na porów-
naniu kosztów finansowych z ofert banków i funduszy leasingowych oraz 
korzyści podatkowych związanych z takimi alternatywami, ale uwzględnia-
jącym także cross-finansing, analizę optymalnego poziomu zaangażowania 
kapitału własnego w proces inwestycyjny, mechanizm dźwigni finansowej, 
zarządzanie kredytem inwestycyjnym, procesy aplikacyjne o dotacje unij-
ne, wstępne wyznaczanie klasy ratingowej firmy; 

 procedurach predykcji bankructwa i restrukturyzacji finansów, o ile zajdzie 
taka potrzeba; 

 okresowej analizie finansowej mającej na celu wychwycenie ewentualnych 
niepokojących sygnałów w jego sytuacji finansowej; 

 optymalizacji podatkowej, polegającej nie tylko na wyborze właściwej 
formy opodatkowania na początku działalności, ale także na monitorowa-
niu zasadności trwania przy tej formie opodatkowania w kolejnych latach, 
a przede wszystkim bieżącym zarządzaniu wysokością zobowiązań podat-
kowych, m.in. poprzez ustalanie optymalnych terminów zwrotów podatku 
i możliwości kompensowania jednych zobowiązań nadpłatami innych. 

 Jednakże w związku z tak zarysowanym zakresem zarządzania finansami 
rodzą się pytania o to: 

 czy mały przedsiębiorca, który nie posiada zazwyczaj niezbędnej wiedzy  
z zakresu finansów, poradzi sobie z takim zakresem decyzyjnym, czy brak 
jego wiedzy jest zagrożeniem dla firmy? 

 czy mały przedsiębiorca chce i może skorzystać w tym zakresie z pomocy 
swojego dostawcy usługi rachunkowej, czy jest to dla niego szansą? 
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3. Wyniki badań, ich ocena i wnioski 
 
 W celu odpowiedzi na postawione pytania dokonano badań ankietowych na 
grupie 80 małych firm prowadzących rachunkowość w modelu outsourcingowym. 
Wyniki tych badań przedstawiono w tabeli nr 1.  
 

Tabela 1 
Wyniki ankiety nt. zarządzania finansami  

w outsourcingowym modelu rachunkowości 
 

Treść pytania zadanego w ankiecie 

T N T N 

Liczba 

odpowiedzi 

Procent 

odpowiedzi 

Czy dobrze zarządzają Państwo finansami swojej firmy? 63 17 79 21 

Czy mogliby Państwo lepiej zarządzać finansami swojej firmy? 17 63 21 79 

Czy oczekiwaliby Państwo pomocy w zakresie zarządzania 

finansami od biura rachunkowego lub banku? 17 63 21 79 

Czy podejmują Państwo decyzje o zaciąganiu i spłacie zobowią-

zań, np. kredytów bankowych lub zobowiązań kontrahenckich? 80 0 100 0 

Czy podejmują Państwo decyzje na temat tego, jak sfinansować 

inwestycje? 71 9 89 11 

Czy podejmują Państwo decyzje o tym, jaką część zysku za-

trzymać w przedsiębiorstwie, a jaką skonsumować? 80 0 100 0 

Czy w Państwa firmie podejmują Państwo osobiście decyzje 

o terminach płatności dla klientów? 22 58 28 72 

Czy w Państwa firmie decyzje o terminie płatności dla klienta 

podejmują pracownicy? 58 22 72 28 

Czy korzystają Państwo z usług firm faktoringowych, windyka-

cyjnych, ubezpieczeń należności, zabezpieczeń wekslowych? 7 73 9 91 

Czy lokują Państwo krótko- lub długoterminowe wolne środki 

finansowe swojej firmy?  2 78 3 97 

Czy posiadają Państwo zapasy magazynowe, które trudno jest 

sprzedać? 9 71 11 89 

Czy posiadają Państwo należności z tytułu dostaw i usług? 

(sytuacje, w których odroczyli Państwo klientowi termin płatno-

ści faktury) 61 19 76 24 

Czy posiadają Państwo należności przeterminowane? (sytuacje, 

kiedy klient nie zapłacił Państwu, mimo że minął termin płatno-

ści)  39 41 49 51 

Czy posiadają Państwo zapasy przekraczające 50 tysięcy zło-

tych? 42 38 53 48 



Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw w outsourcingowym modelu… 17

Czy zdarza się Państwu płacić odsetki za zwłokę?  47 33 59 41 

Czy płacą Państwo odsetki za zwłokę, bo zapomnieli o płatno-

ści? 34 46 43 57 

Czy płacą Państwo odsetki za zwłokę, bo nie mieli Państwo 

środków na zapłatę zobowiązania? 13 67 16 84 

Czy posiadają Państwo jakiś kredyt? 62 18 79 22 

Czy posiadają Państwo kredyt obrotowy? 55 25 69 31 

Czy posiadają Państwo kredyt inwestycyjny? 14 66 18 83 

Czy to własne biuro rachunkowe sporządzało Państwa doku-

mentację kredytową? 53 9 85 15 

Czy jeśli biuro rachunkowe sporządzało Państwu dokumentację 

kredytową, konsultowało z Państwem założenia do prognoz? 8 45 15 85 

Czy jeśli to biuro rachunkowe sporządzało Państwu dokumenta-

cję kredytową, to czy po jakimś czasie weryfikowano, czy 

sprawdziły się prognozy finansowe? 0 50 0 100 

Czy jeśli to biuro rachunkowe sporządzało Państwu dokumenta-

cję kredytową, to czy omawiano z Państwem sytuację finansową 

Państwa firmy? 6 47 11 89 
 
Źródło: opracowanie własne. 
  
 Z analizy wyników tabeli nr 1 można wysnuć następujące wnioski:  

 mali przedsiębiorcy wykazują duży stopień samozadowolenia z jakości za-
rządzania finansami swojej firmy – 79% badanych twierdzi, że robi to do-
brze, tylko 21%, że mogłaby robić to lepiej, 79% nie oczekuje w tym za-
kresie pomocy od kogokolwiek;  

 rzeczywisty zakres zarządzania finansami w tej grupie przedsiębiorstw jest 
węższy niż być powinien i polega na decyzjach o zaciąganiu i spłacie zo-
bowiązań (100% badanych), źródłach finansowania inwestycji (89% bada-
nych) oraz stopniu konsumpcji zysku (100% badanych) i terminach płatno-
ści ustalanych dla kontrahentów (100% badanych, choć w 72% funkcja ta 
jest powierzona pracownikom);  

 badane firmy nie lokują krótkoterminowo wolnych środków (robi to tylko 
3%), nie zarządzają ściągalnością należności (robi to tylko 9% firm, mimo 
że 49% posiada należności przeterminowane), duża grupa płaci swoim 
kontrahentom odsetki za zwłokę (59% badanych), co jest skutkiem albo 
złego zarządzania kapitałem obrotowym i braku niezbędnych środków 
(16% firm), albo złego zarządzania systemem informacyjnym 
i zapominania o terminie zapłaty (43% firm); 

 mimo że 79% firm finansuje swoją działalność formą kredytu obrotowego 
lub inwestycyjnego oraz mimo że dla 85% spośród tych firm dokumentację 
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kredytową z prognozami sporządzało dla banku własne biuro rachunkowe, 
w żadnym z tych przypadków nie weryfikowano, jak sprawdziły się pro-
gnozy finansowe w praktyce, w 89% przypadków nie wykorzystano okazji, 
jaką było sporządzenie analiz dla banku do rozmowy z klientem na temat 
jego kondycji finansowej, a w 85% nie konsultowano założeń do sporzą-
dzonych prognoz z klientem na etapie ich powstawania.  

 Dokonując oceny tych wniosków z punktu widzenia szans i zagrożeń dla 
przedsiębiorstwa, należy stwierdzić, że zagrożeniem jest zbyt wysoka samoocena 
jakości zarządzania finansami prezentowana w odniesieniu do swoich firm przez 
badanych przedsiębiorców, szczególnie przy licznie ujawnionych niedostatkach  
w zakresie tegoż zarządzania (brak zarządzania należnościami, złe zarządzanie 
kapitałem obrotowym). W tym kontekście dodatkowych badań wymagałaby ocena 
efektywności dokonywanych przez przedsiębiorców inwestycji – bo fakt, że doko-
nują wyboru wariantów inwestycyjnych i decydują o sposobie ich finansowania, nie 
oznacza wcale, że robią to optymalnie czy nawet dobrze.  
 Z pewnością zagrożeniem jest sytuacja, w której mimo faktu uczestnictwa 
biura rachunkowego w przygotowywaniu dokumentacji kredytów inwestycyjnych 
obie strony nie współpracują ze sobą w tym zakresie, a biuro nie pełni funkcji do-
radczej. Zagrożeniem jest zresztą sam w sobie brak współpracy na etapie przygo-
towywania wniosków kredytowych także w odniesieniu do kredytów obrotowych  
– sporządzanie prognoz finansowych bez konsultacji założeń z klientem, brak wery-
fikacji, jak sprawdziła się prognoza po pewnym czasie czy brak omówienia z klien-
tem jego kondycji finansowej, kiedy biuro dysponuje pełną, przygotowaną dla ban-
ku analizą, jest sytuacją, która nie powinna mieć miejsca. 
 A przecież właściwa współpraca biura rachunkowego i jego klienta mogłaby 
okazać się szansą dla małego przedsiębiorstwa. Posiadanie kredytu w banku ozna-
cza z reguły okresowy monitoring sytuacji finansowej klienta dokonywany przez 
bank i konieczność przygotowywania na te potrzeby sprawozdań finansowych wzo-
rowanych na bilansie i rachunku zysków i strat, a często także na rachunku prze-
pływu środków pieniężnych, nawet jeżeli nie są one wymagane przepisami prawa 
podatkowego i rachunkowości.  
 Analiza ankiet wykazała istnienie silnej korelacji pomiędzy prowadzeniem 
przez firmę sprzedaży z odroczonym terminem płatności a posiadaniem przez nią 
kredytu obrotowego (w badanej grupie wynosi ona 94%). Tylko nieco słabsza kore-
lacja (w badanej grupie 78%) występuje pomiędzy firmami posiadającymi zapasy 
przekraczające 50 tys. złotych a posiadaniem kredytu obrotowego.  
 Można byłoby więc zaproponować podział małych przedsiębiorstw prowadzą-
cych rachunkowość w modelu outsourcingowym na takie, które posiadają należno-
ści lub znaczniejsze zapasy i jednocześnie kredyt obrotowy i/lub inwestycyjny, oraz 
te, które finansują się własnymi środkami, ale ich sprzedaż i zakupy prowadzone są 
za gotówkę, a zapasy są zerowe lub niewielkie. O ile w drugiej grupie koszty spo-
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rządzenia analiz byłyby rzeczywiście zbyt duże w stosunku do uzyskiwanych efek-
tów i analizę finansową należałoby ograniczyć jedynie do rachunku rentowności 
bazującego na wynikach podatkowych oraz do optymalizacji podatkowej, o tyle  
w pierwszej grupie wymogi informacyjne banków i instytucji unijnych nakazujące 
sporządzenie sprawozdań i analiz mogłyby stać się szansą na zainteresowanie się 
dostawcy usługi rachunkowej kondycją finansową i jakością zarządzania finansami 
przez jego klienta. I to szansą, która nie generuje dodatkowych kosztów sporządza-
nia sprawozdań i analiz, a która według wyników badań ankietowych mogłaby 
dotyczyć blisko 80% klientów w modelu.  
 Współpraca w zakresie zarządzania finansami i traktowanie dostawcy usługi 
rachunkowej jako doradcy w zakresie analizy finansowej i decyzji zarządczych 
byłoby szansą również dla biura rachunkowego – stanowiłoby bowiem źródło 
przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej nasyconym rynku usług rachunkowych, 
gwarantowałoby większą lojalność ze strony klientów i ich mniejszą podatność na 
zmianę biura rachunkowego, oznaczałoby w końcu posiadanie wypłacalnego, zy-
skownego klienta o stabilnej sytuacji finansowej. Tymczasem usługi inne niż pro-
wadzenie ksiąg i spraw kadrowych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań 
oferuje klientom tylko 5% biur rachunkowych w Polsce9.  
 
 
Podsumowanie  
 
 Niniejszy artykuł odpowiada na pytanie, jakie szanse i zagrożenia wiążą się 
z zarządzaniem finansami małych przedsiębiorstw w outsourcingowym modelu 
rachunkowości. Na podstawie badań ankietowych wskazano, że głównymi zagro-
żeniami są: zbyt wysoka samoocena, jaką prezentują przedsiębiorcy w zakresie 
zarządzania własnymi finansami, ich niechęć do korzystania w tym zakresie z po-
mocy swojego biura rachunkowego, a także niechęć samego biura rachunkowego 
do angażowania się jako doradcy w zarządzanie finansami swojego klienta. 79% 
badanych małych przedsiębiorców uważa, że z zarządzaniem własnymi finansami 
poradzi sobie samo, 95% biur nie wprowadza zarządzania finansami do swojej 
oferty, a tymczasem po pięciu latach działalności na rynku pozostaje tylko 30% 
małych firm10. Zagrożenia te po stronie przedsiębiorców spowodowane są zapewne 
ich brakiem wiedzy merytorycznej z zakresu finansów i świadomości znaczenia 
zagadnień finansowych dla funkcjonowania firmy. Biura rachunkowe kształtują zaś 
swoją usługę w oparciu o porównania branżowe i niechętnie wprowadzają do niej 
dodatkowe elementy, szczególnie jeśli nie wymusza tego na nich klient, prawo ani 

                                                 
9  J. Zieliński, Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie, ABC 

Wolter Kluwers Business, Warszawa 2008, s. 160–162.  
10  Por. przypis nr 5, nr 10 i wyniki ankiety. 
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konkurencja. Tymczasem cel, jakim jest dobra kondycja finansowa małej firmy, 
powinien być wspólny zarówno dla jej właściciela, jak i dostawcy usługi rachun-
kowej. Będzie to możliwe tylko wówczas, jeżeli obie strony wykorzystają szansę na 
aktywną współpracę i otwartość na polu zarządzania finansami, wyrażającą się po 
stronie biura rachunkowego chęcią dzielenia się wszelką posiadaną wiedzą ekono-
miczną ze swoim klientem (nie tylko księgową czy podatkową), a po stronie klienta 
w gotowości do wprowadzania w swojej firmie choćby takich innowacji jak system 
elektronicznego transferu danych i dokumentacji pomiędzy nim i jego biurem, który 
zwiększy stopień aktualności informacji wykorzystywanej w decyzjach zarząd-
czych.  
 
 

FINANCE MANAGEMENT OF SMALL ENTERPRISES USING 
ACCOUNTING OUTSOURCING – THREATS AND OPPORTUNITIES 

 
 

Summary 
 
 This article answers the question regarding the opportunities and threats associated 
with financial management in small enterprises using accounting outsourcing. The 
conducted survey indicates that the main risks are too high confidence of enterpreneurs 
concerning their finance management skills, the resulting errors made in this area, 
combined with their reluctance to use the accounting office services, as well as the 
reluctance of the accounting offices to offer financial management services. The study 
of threats in this area is important given the survival rate of small businesses in the first 
5 years being as low as 30%. An opportunity for small businesses for a higher quality of 
financial management and therefore an improved financial condition could be 
knowledge of the accounting office combined with the experience of the entrepreneur, 
as well as the willingness of the office to provide financial management services and the 
entrepreneur to receive them. At the same time, for the accounting office it would be 
a chance to gain a competitive advantage and a group of stable, loyal and satisfied 
customers. 
 

Translated by Magdalena Baliś 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  637 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  62 2011 
 
 
 
 

BARBARA BARTKOWIAK 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
 
 
 

TRANSGRANICZNY SYSTEM FINANSOWANIA INNOWACJI  
MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Podejmowanie inicjatyw związanych z finansowaniem innowacji w Polsce,  
w szczególności we współpracy transgranicznej, nie jest łatwym zadaniem. Niewąt-
pliwie zadanie to może być prostsze dzięki międzynarodowym, krajowym i lokal-
nym instrumentom inżynierii finansowej realizowanym we współpracy transgra-
nicznej. Dla pobudzenia innowacji potrzebny jest zastrzyk kapitałowy. W warun-
kach kryzysu jest to bardziej ograniczone, aczkolwiek możliwe i konieczne. 
 Głównym motywem podjęcia w poniższych rozważaniach na miarę ich 
skromnych ram problematyki transgranicznego systemu finansowania innowacji 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, związanego z instrumentami inżynierii 
finansowej, są doświadczenia z realizacji projektów podwyższonego ryzyka wdra-
żanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz Polfund Fundusz Poręczeń 
Kredytowych w ramach Projektu CIP, Projektu JOSEFIN, Funduszu Kapitału Za-
lążkowego „Pomeranus Seed”, Sieci Aniołów Biznesu „Amber”, Projektu „Jere-
mie” i innych projektów inżynierii finansowej oraz pozafinansowej. Projekty te są 
pionierskie i wpływają na wzrost zaufania do szeroko rozumianego świata finan-
sów, z instytucjami i instrumentami finansowymi, dotkniętego w ostatnich latach 
erozją zaufania. Projekty te zostały stworzone, aby wspierać procesy innowacyjne 
w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, również w wymiarze transgranicz-
nej współpracy innowacyjnej.  
 W niniejszym referacie zostaną uwypuklone te projekty, które zdaniem autora 
można uznać za dostarczające transgranicznego systemu finansowania innowacji 
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mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach tzw. inżynierii finan-
sowej, tj.  

 CIP Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji; 
 oraz Program JOSEFIN. 

 Zdaniem autora, przykłady tych programów wytyczą zapewne metodykę 
transgraniczności finansowania innowacji, zwłaszcza Program CIP, będący jednym 
z największych instrumentów inżynierii finansowej w Europie, który spełnia zasadę 
dodatkowości w procesach transgranicznego finansowania innowacji MŚP.  
 
 
1. Inżynieria finansowa  
 
 Pojęcie inżynierii finansowej, znane od dawna, dodatkową wymowę uzyskało 
w nowych narzędziach i inicjatywach Komisji Europejskiej1, w których zapisano:  
w celu bardziej skutecznego i zrównoważonego wykorzystania funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013 stworzono kilka 
nowych narzędzi i inicjatyw. W ramach tych inicjatyw wykorzystuje się wiedzę spe-
cjalistyczną z dziedziny inżynierii finansowej, co zapewnia trwałe oddziaływanie 
inwestycji i ich wkład w długofalowy rozwój regionów. 
 Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska we współpracy z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym (EBI), Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju 
(EBOiR) oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) opracowała nowe instrumen-
ty, które pomagają państwom członkowskim i regionom we wdrażaniu systemów 
inżynierii finansowej, m.in. inicjatywa Jeremie, której celem jest zwiększenie do-
stępu małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania. Wśród produktów 
dostępnych w ramach tej inicjatywy znajdują się: pożyczki, poręczenia, kapitał 
podwyższonego ryzyka i pomoc techniczna. Zastosowanie odnawialnych instru-
mentów finansowych zamiast dotacji pozwala na uzyskanie efektu mnożnikowego 
w stosunku do tradycyjnych funduszy UE. EBI poprzez Europejski Fundusz Inwe-
stycyjny (EFI) oraz władze krajowe i regionalne przygotowują programy dopaso-
wane do potrzeb MŚP we wszystkich sektorach. EFI dostarcza kapitału podwyż-
szonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom, szczególnie młodym i zorien-
towanym na technologię. Wystawia on gwarancje kredytowe na pożyczki udzielane 
przez nich małym i średnim przedsiębiorstwom. EFI nie należy do pożyczkodaw-
ców: nie udziela bezpośrednich pożyczek ani dotacji przedsiębiorstwom ani też nie 
inwestuje bezpośrednio w firmy. Działa natomiast za pośrednictwem banków  
i innych pośredników finansowych. Korzysta przy tym ze środków własnych bądź 
powierzonych mu przez EBI lub UE2. 

                                                 
1  www.ec.europa.eu/regional_policy/themes/financial/index_pl.htm. 
2  http://europa.eu/institutions/financial/eif/index_pl.htm. 
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 Instrumenty inżynierii finansowej, zgodnie z nomenklaturą Unii Europejskiej, 
niewątpliwie mogą być efektywnie wykorzystywane do wspierania procesów inno-
wacyjnych. Bezsprzecznie potrzebny jest zestaw odpowiednich, komplementarnych 
instrumentów, by wzmocnić w szczególności firmy we wczesnych etapach rozwoju, 
tzn. w momencie rozpoczynania działalności. Temu powinny służyć instrumenty 
inżynierii finansowej we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności przedsię-
biorstw. 
 
 
2. Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji – CIP 
 
 Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness 
and Innovation Framework Programme 20072013 CIP)3 jest instrumentem przy-
gotowanym przez Komisję Europejską, służącym realizacji Strategii Lizbońskiej. 
Jej głównym celem jest uczynienie gospodarki europejskiej najbardziej konkuren-
cyjną i dynamiczną gospodarką na świecie, opartą na wiedzy, w której stworzone są 
przyjazne warunki dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz  
w ramach której następuje większa zbieżność między państwami członkowskimi. 
Strategia Lizbońska kluczowe znaczenie przypisuje skutecznemu wdrażaniu tech-
nologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) jako czynnikom mającym bezpo-
średni wpływ na wzrost gospodarczy, konkurencyjność gospodarki i w efekcie na 
wzrost zatrudnienia. 
 Warto przypomnieć, że w kwietniu 2005 r. Rada Europejska przedłożyła Ko-
misji Europejskiej wniosek o ustanowienie programu ramowego, który stanowiłby 
najważniejszą podstawę prawną dla działań wspólnotowych w dziedzinach innowa-
cji i konkurencyjności. Przyjęty w październiku 2006 r. Program Ramowy na rzecz 
Konkurencyjności i Innowacji CIP ma zapewnić spójność wszystkich podejmowa-
nych przez Wspólnotę działań w odniesieniu do przedsiębiorczości, sektora MŚP, 
konkurencyjności przemysłu, innowacyjności (w szczególności technologii ekolo-
gicznych), rozwoju i zastosowania ICT oraz rozwoju i promowania efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii (inteligentnej energii) również w sek-
torze transportu. 
 Budżet CIP dla wszystkich państw uczestniczących w programie na lata 
20072013 wynosi 3.631,3 mln euro4. Program CIP, którego istotą są małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, przewiduje działania wspierające innowacyjność (włącznie  
z ekoinnowacjami), poprawę dostępu do finansowania oraz usprawnienie świadcze-
nia usług okołobiznesowych w regionach. 

                                                 
3  www.ec.europa.eu/cip. 
4  www.cip.gov.pl. 
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 Należy wskazać na relacje pomiędzy CIP i funduszami strukturalnymi oraz 
Siódmym Programem Ramowym Unii Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju 
Technologicznego i Demonstracji (FP7–RTD). Program CIP określa i propaguje 
najlepsze praktyki w dziedzinie konkurencyjności i innowacji, a fundusze struktu-
ralne służą wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej oraz zmniejszeniu 
dysproporcji w rozwoju regionów. Program CIP ma za zadanie zachęcać państwa 
członkowskie Wspólnoty do tego, aby działania finansowane z funduszy struktural-
nych realizowane były z wykorzystaniem najlepszych praktyk z zakresu konkuren-
cyjności i innowacji, rozwiniętych w ramach CIP. Konkurencyjność i innowacja  
w Europie są też wspierane w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Euro-
pejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (FP7–RTD). 
Programy CIP i FP7 uzupełniają się w realizacji celów lizbońskich. CIP jest po-
święcony zarówno technologicznym, jak i pozatechnologicznym aspektom innowa-
cji. W odniesieniu do innowacji technologicznej koncentruje się on na niższych 
poziomach procesu badawczego i innowacyjnego. W szczególności promuje usługi 
wspierania innowacji w zakresie transferu i wykorzystania technologii, projekty na 
rzecz wdrożenia oraz rynkowego wykorzystania nowych technologii w takich dzie-
dzinach jak ICT, energia i ochrona środowiska, jak również rozwój i koordynacja 
krajowych i regionalnych programów i polityk w zakresie innowacji. Program ma 
poprawić również dostęp innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw do 
zewnętrznych źródeł finansowania badań i rozwoju oraz działań innowacyjnych. 
 Programy szczegółowe CIP to:  

1. EIP: Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (Entrepreneurship 
and Innovation Programme EIP) obejmujący działania na rzecz przedsię-
biorczości, małych i średnich przedsiębiorców, konkurencyjności i innowa-
cji; 

2. ICT–PSP: Program na rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii 
Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Techno-
logies  Policy Support Programme ICT–PSP) mający na celu szybkie 
wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także pobu-
dzenie innowacji poprzez zwiększenie zakresu stosowanych technologii;  

3. IEE: Inteligentna Energia – Program dla Europy (Intelligent Energy Euro-
pe Programme  IEE) obejmujący działania mające na celu poprawę efek-
tywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energe-
tycznych, promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspie-
ranie dywersyfikacji jej źródeł. 

 Najbardziej interesujący z punktu widzenia tematu niniejszego referatu jest 
EIP, tzn. Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (Entrepreneurship and 
Innovation Programme) obejmujący działania na rzecz przedsiębiorczości, małych  
i średnich przedsiębiorców, konkurencyjności i innowacji. Poniżej zostały omówio-
ne instrumenty tego programu z podaniem praktycznych przykładów oraz dotych-
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czasowe zastosowania w Polsce wraz z komentarzami dotyczącymi przyszłych 
zastosowań. 
 
 
3. EIP Instrumenty finansowe dla MŚP 
 
 Instrumenty finansowe Wspólnoty służą ułatwieniu MŚP dostępu do finanso-
wania w niektórych fazach ich rozwoju: przy zakładaniu przedsiębiorstwa, w fazie 
startu, ekspansji oraz na etapie transferu przedsiębiorstwa5.  
 Należą do nich: 
High Growth and Innovative SME Facility (GIF) 
 Jest to instrument na rzecz wysokiego tempa wzrostu i innowacyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje inwestycje w wyspecjalizowane fundusze 
podwyższonego ryzyka, w tym fundusze finansujące wczesne stadium rozwoju 
firmy (seed capital), fundusze działające w skali regionu lub koncentrujące się na 
określonych sektorach/technologiach, fundusze typu venture capital finansujące 
działania badawczo-rozwojowe itp. Dofinansowane ze środków EIP fundusze udo-
stępniają następnie kapitał innowacyjnym MŚP o wysokim potencjale wzrostu, 
umożliwiając im rozpoczęcie i rozwój działalności, wprowadzenie produktów  
i usług na rynek czy wreszcie prowadzenie działalności badawczej i rozwojowej. 
 
Przykład funkcjonowania instrumentu GIF 
 
 Fundusz podwyższonego ryzyka „X”, wyspecjalizowany w finansowaniu 
wczesnego stadium rozwoju firm, zdecydował się na rozszerzenie grupy swoich 
klientów o nowo powstające firmy prowadzące działania badawczo-rozwojowe. To 
trudny i ryzykowny segment rynku. Fundusz potrzebował zwiększenia kapitału, 
który mógłby zainwestować w takie przedsięwzięcia bez konieczności wycofywa-
nia środków z wcześniejszych inwestycji. Fundusz skorzystał ze wsparcia w ramach 
programu CIP (komponent GIF1/EIP/CIP). Środki, jakie fundusz „X” uzyska  
z programu, zainwestuje w nowo tworzoną innowacyjną firmę zajmującą się bada-
niami i rozwojem oraz w wysoko innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo, wprawdzie 
bardzo krótko działające na rynku, ale cechujące się wyjątkowo wysokim potencja-
łem wzrostu. W perspektywie kilku lat obie inwestycje okazują się sukcesem ryn-
kowym. 
 W kontekście powyższego należy również podkreślić rolę i znaczenie krajo-
wej instytucji Krajowego Funduszu Kapitałowego SA (KFK). KFK został utworzo-
ny 1 lipca 2005 roku na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym,  

                                                 
5  Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.07 ustanawiającej 

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 20072013). 
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w którym stuprocentowym akcjonariuszem spółki jest Bank Gospodarstwa Krajo-
wego. KFK funkcjonuje jako fundusz funduszy private equity/venture capital 
(PE/VC), tzn. jako specjalistyczny wehikuł inwestycyjny, którego istotą działania 
jest inwestowanie w fundusze PE/VC. Może się to odbywać na drodze zasilenia 
kapitałów własnych funduszy lub poprzez udzielenie długoterminowego finanso-
wania dłużnego. KFK nie inwestuje bezpośrednio w konkretne przedsiębiorstwa. 
Inwestycje w fundusze PE/VC są realizowane z uwzględnieniem preferencji dla 
inwestorów prywatnych. Środki przeznaczone na statutową działalność KFK po-
chodzą z budżetu państwa, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych 
źródeł, np. od instytucji zagranicznych (np. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy SPPW). Misją KFK jest ograniczanie tzw. luki kapitałowej 
poprzez wspieranie finansowe funduszy kapitałowych (venture capital/private equ-
ity) inwestujących w rozwojowe oraz innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Co ważne, jednym z istotnych celów strategicznych KFK jest zwiększenie absorpcji 
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i efektywne ich spożytkowanie 
na rozwój polskiej przedsiębiorczości6. Można oczekiwać, że transgraniczność 
instrumentu GIF pozwoli na spełnienie wymogów dodatkowości również w realiza-
cji działań KFK. 
 Konkludując, instrument GIF oraz działania KFK mogą stanowić uzupełniają-
ce działania dla instytucji finansowych w ramach transgranicznego systemu finan-
sowania innowacyjnych MŚP oraz przedsięwzięć na wstępnym etapie rozwoju. 
SME Guarantee Facility (SMEG) 
 Jest to system poręczeń dla MŚP, który zapewnia dodatkowe regwarancje dla 
systemów gwarancyjnych działających w uprawnionych krajach oraz gwarancje 
bezpośrednie dla pośredników finansowych. Skupia się on na czterech obszarach: 

 dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, w drodze po-
życzek czy leasingu, inwestycji związanych z wiedzą (innowacje, transfer 
technologii); 

 finansowaniu MŚP przy pomocy mikrokredytów. Oprócz regwarancji in-
stytucje finansowe mogą tu także uzyskać dotacje kompensujące część 
kosztów administracyjnych obsługi mikrokredytów dla MŚP; 

 dostępie MŚP do kapitału zalążkowego, kapitału w fazie startu, finansowa-
nia mezaninowego. Gwarancje obejmują inwestycje funduszy kapitału wła-
snego lub kapitału typu quasi-equity w małych i średnich firmach;  

 sekurytyzacji, czyli dodatkowym finansowaniu zadłużenia MŚP. Instytucja 
finansowa musi tu zobowiązać się do przeznaczenia części uzyskanego ka-
pitału na pożyczki dla kolejnych MŚP. 

 

                                                 
6  http://www.kfk.org.pl. 
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Przykłady funkcjonowania instrumentu SMEG 
 
SMEG  instrument bezpośredni 
 Bank „X” planuje rozwinąć akcję kredytową w stosunku do MŚP wdrażają-
cych nowe technologie. W ramach nowej linii kredytowej zaoferuje MŚP atrakcyj-
niejsze warunki kredytowe  wydłuży okres kredytowania, obniży wymagany 
wkład własny. Dodatkowo, w związku z nowymi programami operacyjnymi  
w Polsce, bank zamierza też uruchomić wkrótce nowy produkt pn. „Y” np. Euro-
Kredyt Nowe Technologie. Efektywność ekonomiczna takich produktów finanso-
wych wymaga odpowiednio wysokiego popytu ze strony MŚP. Poza tym finanso-
wanie tego typu projektów wiąże się dla banku z większym ryzykiem. Dlatego bank 
postanowił szukać źródeł zewnętrznych umożliwiających dywersyfikację ryzyka  
i obniżenie kosztów takiego portfela, co umożliwiłoby przygotowanie oferty atrak-
cyjnej dla MŚP. Bank uzyskał wsparcie z programu CIP (komponent 
SMEG/EIP/CIP). Wprowadzenie poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyj-
nego do oferty produktów kredytowych banku „X” pozwoli zaoferować klientom 
udogodnienia kredytowe (m.in. bank nie musi już stosować drogich zabezpieczeń 
kredytu) i zwiększy to poziom dostępności kredytów dla innowacyjnych MŚP. 
SMEG  instrument pośredni (regwarancyjny) 
 Fundusz Poręczeń Kredytowych „FPK”, w ramach przygotowań rozwoju akcji 
sprzedażowej związanej z obsługą inwestycji MŚP w latach 20082013, opracował 
nowy program poręczeniowy pn. „Y”. W ramach tego programu zamierza poręczać 
kredyty inwestycyjne dla MŚP o wydłużonym terminie zapadalności, ukierunkowa-
ne na zakup i wdrożenie przez przedsiębiorcę nowej technologii. Poręczenia te,  
w porównaniu do innych, już funkcjonujących w FPK programów poręczeniowych, 
będą tańsze, będą miały wydłużony okres ważności oraz wyższą stopę poręczenia. 
Szczególną preferencją w ramach programu objęte są przedsiębiorstwa w fazie start 
up oraz mikroprzedsiębiorcy. FPK uzyskał z programu CIP (komponent SMEG/ 
EIP/CIP) regwarancję tego portfela przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i uru-
chomił nowy program poręczeniowy dla innowacyjnych MŚP. Program spotkał się 
z dużym zainteresowaniem banków rozwijających ofertę w związku z procesami 
absorpcji środków UE na lata 20072013. Regwarancja EFI pozwoliła też FPK 
zmniejszyć wskaźnik ryzyka. 
Capacity Building Scheme (CBS) 
 CBS to system rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego. 
Zadaniem tego instrumentu jest zwiększenie specjalistycznej wiedzy nt. inwestycji  
i technologii w instytucjach finansowych inwestujących w innowacyjne MŚP lub  
w MŚP o znacznym potencjale wzrostu. Dodatkowo, poprzez ulepszenie procedur 
oceny wiarygodności finansowej i zdolności do oszacowania ekonomicznej żywot-
ności projektów, w których znaczącą rolę odgrywają innowacje ekologiczne, powi-
nien doprowadzić do zwiększenia podaży kredytów dla MŚP.  
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Przykład funkcjonowania instrumentu CBS7 
 
 Fundusz pożyczkowy „X” zamierza zwiększyć aktywność w zakresie finan-
sowania inwestycji MŚP w zakresie innowacyjności, w tym coraz szerzej promo-
wanych w UE i w Polsce innowacji ekologicznych. Fundusz aplikował o wsparcie 
w ramach programu CIP (komponent SMEG/EIP/CIP) i uzyskał gwarancje Euro-
pejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz dotację kompensującą część kosztów 
administracyjnych nowej, specjalnej linii mikropożyczkowej dla innowacyjnych 
MŚP (w tym mikroprzedsiębiorców dokonujących wdrożeń technologicznych). 
Uruchomienie nowego produktu wymaga zmodyfikowania procedury oceny kredy-
towej i podniesienia kwalifikacji personelu zajmującego się oceną ryzyka takich 
inwestycji (ewentualnie zatrudnienia dodatkowych osób). Dlatego też fundusz „X” 
wystąpił dodatkowo o wsparcie w ramach komponentu CBS/EIP/CIP. W porozu-
mieniu z jedną ze wskazanych w programie międzynarodowych instytucji finanso-
wych, w oparciu o ekspertyzę tej instytucji, fundusz dokonał niezbędnych zmian  
w swoich procedurach oceny ryzyka oraz wdrożył program szkoleniowy dla perso-
nelu. W efekcie fundusz „X” jest w stanie w latach 20082013 podjąć współpracę  
i ułatwić dostęp do finansowania większej liczbie MŚP wdrażających nowe techno-
logie. 
 Wszystkie ww. instrumenty inżynierii finansowej mogą generować korzyści 
dla przedsiębiorców, wzmacniane korzyściami dla instytucji (pośredników finan-
sowych) dostarczających tych instrumentów dla innowacyjnych przedsiębiorstw, co 
zaprezentowano w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
Korzyści dla przedsiębiorców i instytucji w wyniku stosowania instrumentów inżynierii 

finansowej 
 

Korzyści  
dla przedsiębiorców 

Korzyści dla instytucji  
(umacniające korzyści dla przedsiębiorców) 

GIF 
 uzyskanie finansowania  

w bardzo wczesnej fazie 
rozwoju, kiedy uzyskanie 
kredytu jest utrudnione  

 zmniejszenie ryzyka 
inwestycyjnego 

 

Korzyści Funduszu Podwyższonego Ryzyka: 
 uzyskanie dodatkowego kapitału, który mógł zostać 

zainwestowany w nowe firmy  
 zwiększenie obrotów, poprawa wskaźników  
 w dłuższej perspektywie: zwiększenie zysku  
 zawiązanie nowych oraz umocnienie dotychczasowych 

relacji biznesowych z klientami  
 wzrost wiarygodności biznesowej poprzez współpracę  

z publicznymi międzynarodowymi instytucjami finanso-
wymi  

 

                                                 
7  www.cip.gov.pl/index.php. 
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SMEG  instrument bezpośredni 
 łatwiejszy dostęp do 

finansowania innowacyj-
nych inwestycji  

 uzyskanie bardziej atrak-
cyjnych warunków finan-
sowania innowacyjnych 
inwestycji 

 

Korzyści banku: 
 pozyskanie środków na ekspansję rynkową i uzyskanie 

przewagi konkurencyjnej  
 rozwój oferty dla MŚP (ułatwienie dostępu do finansowa-

nia)  
 zwiększenie zaangażowania banku we współpracę z MŚP 

aplikującymi o wsparcie z krajowych i regionalnych pro-
gramów operacyjnych 20072013  

 rozwinięcie akcji kredytowej na perspektywicznym  
i rozwijającym się rynku innowacyjnych firm  

SMEG  regwaranacje 
 łatwiejszy dostęp do 

finansowania innowacyj-
nych inwestycji  

 uzyskanie bardziej atrak-
cyjnych warunków finan-
sowania innowacyjnych 
inwestycji 

 

Korzyści Funduszu Poręczeń Kredytowych: 
 pozyskanie środków na ekspansję rynkową i uzyskanie 

przewagi konkurencyjnej  
 zwiększenie oferty dla MŚP (ułatwienie dostępu do finan-

sowania)  
 rozwinięcie akcji sprzedażowej na perspektywicznym  

i rozwijającym się rynku innowacyjnych firm  
 rozwój współpracy z bankami finansującymi innowacyjne 

inwestycje oraz MŚP (w tym mikroprzedsiębiorstwa  
i nowo tworzone firmy) aplikujące o wsparcie z krajo-
wych i regionalnych programów operacyjnych 
20072013  

 wzrost wiarygodności biznesowej poprzez współpracę  
z publicznymi międzynarodowymi instytucjami finanso-
wymi  

CBS 
 łatwiejszy dostęp do 

finansowania innowacyj-
nych inwestycji 

 

Korzyści Funduszu Pożyczkowego:  
 pozyskanie środków na ekspansję rynkową  
 uproszczenie i ulepszenie procedur oceny wiarygodności 

finansowej MŚP  
 wzrost kompetencji pracowników w zakresie innowacji  

i zwiększenie ich umiejętności szacowania ekonomicznej 
żywotności projektów  

 poprawa zdolności do oceny i zabezpieczania ryzyka  
 rozwój oferty dla MŚP (ułatwienie dostępu do finansowa-

nia)  
 wzrost wiarygodności biznesowej poprzez współpracę  

z publicznymi międzynarodowymi instytucjami finanso-
wymi  

 
Źródło: www.cip.gov.pl/index.php. 
 
 W reasumpcji powyższych przykładów można stwierdzić, że dotychczas  
w ramach programu CIP o środki finansowe w formie instrumentów odnawialnych 
(gwarancji, dofinansowania, regwarancji portfelowych oraz dotacji) z sukcesem 
zaaplikowały tylko cztery instytucje finansowe (Bank Pekao SA, Europejski Fun-
dusz Leasingowy, Bank BPH, Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych). Według 
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autora niniejszego opracowania, pomimo braku doświadczenia polskich instytucji 
finansowych w bezpośrednim aplikowaniu do instytucji europejskich, proces pozy-
skiwania środków w formie instrumentów odnawialnych będzie kontynuowany. 
Wskazane programy i inicjatywy nabierają szczególnego znaczenia w kontekście 
prób tworzenia transgranicznych systemów innowacji.  
 Transgraniczny charakter innowacji wytyczy zapewne transgraniczność spo-
sobów finansowania innowacji ze źródeł ponadkrajowych.  
 
 
4. Projekt JOSEFIN jako dobra praktyka współpracy transgranicznej w syste-

mie finansowania innowacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw 
 
 Projekt JOSEFIN jest dobrą praktyką przygotowującą współpracę transgra-
niczną w systemie finansowania innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw. Projekt ten realizowany jest przez 23 partnerów z siedmiu krajów basenu 
Morza Bałtyckiego (liderem projektu jest Investitionsbank Berlin). Głównym celem 
projektu jest wsparcie wdrożenia Strategii Lizbońskiej poprzez inwestycje  
w infrastrukturę innowacyjną w krajach Morza Bałtyckiego. Partnerzy będą w ra-
mach projektu wspierać innowacyjne MŚP poprzez dwa instrumenty, tj.: indywidu-
alne doradztwo w projektach międzynarodowych oraz transnarodowy fundusz gwa-
rancyjny. Inicjatywa obejmuje obszar siedmiu krajów basenu Morza Bałtyckiego, 
tj. Niemcy (Brandenburgia, Berlin, Meklemburgia Pomorze Przednie), Polskę (za-
chodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie), Litwę, Łotwę, Estonię, 
Szwecję (region Dalarna) oraz Norwegię (Oslo, region Akershus)8. Region zachod-
niopomorski w projekcie reprezentuje Polska Fundacja Przedsiębiorczości, region 
wielkopolski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Fundusz 
Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego (fundusz poręczeniowy), 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (fundusz pożyczkowy), region lubu-
ski Agencja Rozwoju Regionalnego, a region dolnośląski jest reprezentowany przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum 
Transferu Technologii. Do zadań Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości należy wy-
łanianie międzynarodowych innowacyjnych przedsięwzięć, które realizowane są  
z udziałem MŚP z regionu zachodniopomorskiego i doradztwo dla nich w formie 
JOSEFIN Coaching Model. Ponadto fundacja będzie aktywnie uczestniczyć w two-
rzeniu koncepcji Transnarodowego Funduszu Gwarancyjnego ułatwiającego pozy-
skiwanie zewnętrznego finansowania dla tychże przedsięwzięć. Projekt dofinanso-
wany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Basenu Morza Bałtyckiego 20072013. Projekt jest realizowany w okresie od 
01.01.2009 do 31.12.2011. 

                                                 
8  www.josefin-org.eu. 
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Projekt JOSEFIN  wsparcie innowacyjności w województwie zachodniopomor-
skim przez Polską Fundację Przedsiębiorczości 
 
 Polska Fundacja Przedsiębiorczości wspiera przedsiębiorców od 1997 roku, 
począwszy od konwencjonalnych instrumentów pomocy, takich jak szkolenia, do-
radztwo, poprzez wsparcie finansowe w formie pożyczek i poręczeń, kończąc na 
instrumentach podwyższonego ryzyka służących finansowaniu innowacyjnych 
projektów – funduszu zalążkowym Pomeranus Seed, sieci aniołów biznesu Amber 
oraz Projekcie JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation). 
 Projekt JOSEFIN to pilotażowe działanie bazujące na kompilacji stosowanych 
w Polsce rozwiązań dla MŚP, jednakże wzbogacone o elementy coachingu, interna-
cjonalizacji oraz projekt transgranicznego funduszu reporęczeniowego. Oznacza to, 
że przedsiębiorcy mający innowacyjne przedsięwzięcia o charakterze międzynaro-
dowym, np. pomysły uwzględniające wejście na rynki zagraniczne, transfer niesto-
sowanej do tej pory technologii, mogą liczyć na wsparcie w ramach dwóch instru-
mentów: coachingu oraz instrumentów regwarancyjnych. 
 Poprzez coaching rozumie się dobre zarządzanie przy optymalnym wykorzy-
staniu posiadanych zasobów. Coaching jest partnerską relacją, w której osoba co-
acha wspiera przedsiębiorcę w osiągnięciu określonych rezultatów. W projekcie 
JOSEFIN każdy z 23 partnerów stawia do dyspozycji przedsiębiorców bazę spraw-
dzonych, wyselekcjonowanych coachów/doradców, którzy znakomicie orientują się 
w sprawach biznesowych poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Zadania zaan-
gażowanych w projekt coachów polegają na świadczeniu usług m.in. w zakresie: 

 pomocy w określeniu, czy rozwiązanie ma charakter innowacyjny oraz czy 
nie naruszy praw osób trzecich, 

 pomocy przy sprawdzeniu możliwości, ocenie ryzyka oraz przygotowaniu 
etapów wejścia na rynki międzynarodowe, 

 pomocy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych (firm, ośrodków ba-
dawczych) poprzez sieć EEN oraz JOSEFIN, 

 pomocy przy ocenie ekonomicznych i finansowych możliwości projektu.  
 Projekt JOSEFIN ma w przyszłości dostarczyć instrumentów regwarancyj-
nych ułatwiających MŚP dostęp do finansowania. Projekt przewiduje wdrożenie 
produktu finansowego, który obniżyłby ryzyko instytucji finansujących (np. fundu-
szy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych, banków) i zwiększył ich skłonność 
do udzielenia wsparcia na innowacyjne przedsięwzięcia. Obniżenie ryzyka instytu-
cji finansujących byłoby możliwe poprzez uzyskanie na ten cel regwarancji, np. EFI 
(Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego) oraz w wyniku usługi coachingu, co 
dodatkowo podnosiłoby prawdopodobieństwo sukcesu danego przedsięwzięcia. 
Tym samym mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący lub zamierzający reali-
zować innowacyjne przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym  przy czym 
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innowacyjność rozumiana jest bardzo szeroko, zarówno na poziomie danej firmy, 
jak i na poziomie światowym  są docelowymi adresatami projektu JOSEFIN.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Podejmowanie inicjatyw związanych z finansowaniem innowacji w ogóle,  
a szczególności we współpracy transgranicznej, nie jest łatwym zadaniem. Niewąt-
pliwie zadanie to może być prostsze dzięki międzynarodowym, krajowym i lokal-
nym instrumentom inżynierii finansowej realizowanym we współpracy transgra-
nicznej. 
 Transgraniczny charakter innowacji wytyczy zapewne transgraniczność spo-
sobów finansowania innowacji ze źródeł ponadkrajowych.  
 Niewątpliwie Polska ma do nadrobienia spory dystans, jeśli chodzi o komer-
cjalizację wiedzy, transfer technologii i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. 
System finansowania nie daje dzisiaj jeszcze dostatecznego wsparcia dla przedsię-
biorców i ich przedsięwzięć będących w fazach inicjacyjnych i embrionalnych, 
potrzebuje zastrzyku kapitału. Ci, którzy na czas nie dostaną wsparcia kapitałowe-
go, kiedy pomysł jest młody, interesujący i innowacyjny, mogą nie wykorzystać 
szansy. Instytucje okołobiznesowe (jak np. Polska Fundacja Przedsiębiorczości) to 
nie tylko zaawansowane instrumenty finansowe, ale także duże know-how. Tego 
typu instytucje mają szanse inicjować przedsięwzięcia w zakresie wsparcia kapita-
łowego dla innowacji również w układzie transgranicznym. 
 
 

CROSS–BORDER SYSTEM OF FINANCING SME INNOVATION 
 
 

Summary 
 
 Undertaking the initiatives related to financing innovation in general and especial-
ly within cross–border cooperation is not an easy task. Undoubtedly, the task may be 
easier thanks to the international, national and local financial engineering instruments 
carried out in cross–border co–operation. The transboundary nature of innovation, will 
probably outline transboudary ways of financing innovation, out of transnational re-
sources. CIP and JOSEFIN Programmes may be good practices in this field, creating 
patterns and appropriate methodology for cross–border financing of innovation. 
 Time will show the effects of the capital injection for innovation in the SME. 
 

Translated by Barbara Bartkowiak 
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UWARUNKOWANIA POPRAWY SKUTECZNOŚCI ZARZĄDZANIA  
KREDYTEM HANDLOWYM W MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH 

PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wiele przedsiębiorstw w Polsce ma problemy z utrzymaniem płynności finan-
sowej na skutek między innymi trudności w ściąganiu należności, które są konse-
kwencją udzielania swoim odbiorcom kredytów handlowych (kupieckich)1. Po-
wszechnie uznaje się, że najważniejszym krótkookresowym celem działania przed-
siębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej, a głównym czynnikiem decydu-
jącym o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego wywiązywania się z bieżących 
zobowiązań jest jakość zarządzania kapitałem obrotowym. W warunkach załamania 
koniunktury gospodarczej problem utrzymania płynności finansowej nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Praktyka wskazuje także, że przyczyną większości upadłości 
jest właśnie utrata płynności finansowej. 
 Wymieniając potencjalne przyczyny wzrastającej w ostatnim czasie liczby 
upadających przedsiębiorstw, nie sposób pominąć błędów w zarządzaniu należno-
ściami. Wydłużające się okresy inkasa należności i regulowania zobowiązań oraz 

                                                 
1  W 2009 roku w Europie zbankrutowało prawie 240 tysięcy spółek – tj. o 50 tys. więcej niż 

w 2008 roku. W bieżącym roku nie będzie dużo lepiej. Według międzynarodowej wywiadowni 
gospodarczej Creditreform przedsiębiorcom najbardziej dokuczają opóźnienia w płatnościach 
(rosnące zatory płatnicze), przy czym kryzys gospodarczy jeszcze pogłębił ten problem, dodatkowo 
utrudniając firmom przezwyciężenie skutków recesji, w: E. Więcław, Europa pełna upadłych firm, 
„Rzeczpospolita” 26.03.2010. 
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wzrastająca liczba należności straconych są przyczyną bankructw coraz większej 
liczby przedsiębiorstw. Symptomy te są coraz mocniej odczuwane w szczególności 
w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które z reguły mają ograni-
czone możliwości odzyskiwania swoich należności, nie mając rozbudowanych 
działów finansowych czy windykacji.  
 Celem artykułu jest przedstawienie polityki kredytowej przedsiębiorstw wo-
bec odbiorców, możliwości monitoringu oraz pozyskania instrumentów finansowa-
nia powstających należności. Ponadto w artykule zaprezentowano możliwe obszary 
współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi 
wyspecjalizowanymi w zarządzaniu należnościami.  
 
 
1. Problem oceny wiarygodności kontrahentów w działalności przedsiębiorstw 
 
 Zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości2 do aktywów bieżących 
zaliczane są wszystkie należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich 
wymagalności oraz pozostałe należności z terminem wymagalności do 12 miesięcy. 
Z problemem zarządzania należnościami i kształtowania polityki kredytowej mają 
do czynienia wszystkie przedsiębiorstwa, które godzą się na późniejszą zapłatę za 
sprzedane towary.  
 Powszechna praktyka stosowania kredytu kupieckiego o długich terminach 
płatności powoduje, że często nawet dochodowe przedsiębiorstwa bywają zagrożo-
ne zatorami płatniczymi3. Niemniej udzielanie kredytów handlowych (kupieckich) 
oraz zarządzanie portfelem należności może doprowadzić do uzyskania przewagi 
konkurencyjnej firmy wobec jej konkurentów. Taka polityka kredytowa przedsię-
biorstwa powinna być zgodna z jego aktualnie realizowanymi celami biznesowymi 
oraz realizowaną strategią marketingową i finansową. 
 W realiach gospodarczych w Polsce polityka kredytowa jest bardziej wymu-
szana przez kontrahentów, niż wynika ze świadomego sterowania sprzedażą na 
podstawie obserwacji rynku i otoczenia. Najczęstszą przyczyną wysokiego wskaź-
nika polityki kredytowej jest trudna sytuacja finansowa odbiorców, brak systemów 
oceny ryzyka kredytowego, wadliwe funkcjonowanie systemów windykacji należ-
ności i brak zabezpieczeń kredytów handlowych.  
 Efektywne zarządzanie kredytem handlowym pomaga w budowaniu stabil-
nych i długotrwałych relacji z klientami oraz pozyskiwaniu informacji o odbiorcach 
i ich potrzebach. Jednocześnie umożliwia opracowanie indywidualnych strategii  

                                                 
2  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zmianami (DzU z 2009 r.  

nr 152, poz. 1223, nr 157, poz. 1241). 
3  Zgodnie z danymi Europejskiego Indeksu Płatności średni okres realizacji zobowiązań 

handlowych w 2009 roku wynosił 59,2 dni (2 dni więcej w porównaniu z rokiem 2008), w: Euro-
pejski indeks płatniczy, Intrum Justitia 2009. 
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w zakresie udzielania kredytu handlowego, tzn. terminów odroczenia płatności oraz 
wysokości przyznawanych limitów kredytowych. Praktyka gospodarcza wskazuje, 
że system prawny i sądownictwo nie stwarzają w Polsce wystarczających warun-
ków do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, dlatego bardzo istotne 
znaczenie mają działania podejmowane przez same przedsiębiorstwa. Chodzi 
przede wszystkim o stworzenie własnej polityki kredytowej umożliwiającej wła-
ściwą ocenę wiarygodności kredytowej klienta, ustalenie warunków kredytowania  
i podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu, refinansowania należności, monito-
rowania poziomu należności i spłat dokonywanych przez klienta, zarządzanie ryzy-
kiem kredytowym oraz ściąganie należności. Bardzo istotną kwestią jest stopień,  
w jakim czynności związane z kredytowaniem powinny być wykonywane samo-
dzielnie lub zlecane podmiotom zewnętrznym.  
 Samodzielne realizowanie procesu zarządzania należnościami wymagać bę-
dzie od przedsiębiorstw poprawy własnych procedur kredytowania, opracowywania 
i modyfikowania polityki kredytowej, określania skutecznych metod pozyskiwania 
informacji i oceny klientów, tworzenia systemu ewidencji rozrachunków z klienta-
mi, ulepszania metod bieżącej oceny klientów i monitorowania spłaty należności, 
poszukiwania sposobów na pozyskiwanie kapitału po niższym koszcie, a także 
ochrony przed negatywnymi skutkami ryzyka kredytowego.  
 Osiągnięcie poprawy skuteczności realizacji procesu kredytowania może na-
stąpić także poprzez wykorzystywanie usług wyspecjalizowanych podmiotów ze-
wnętrznych. Biorąc pod uwagę problemy firm, szczególnie sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw, wyspecjalizowane instytucje mogą odegrać znaczącą rolę  
w rozwiązywaniu problemów dotyczących bieżącej działalności, jak i planowania 
ich dalszego rozwoju.  
 
 
2. Znaczenie regulacji prawnych w zapewnieniu skutecznej realizacji procesu 

zarządzania kredytem handlowym 
 
 Problem opóźnionych płatności w Unii Europejskiej regulowała dyrektywa nr 
35 z 2000 roku o zwalczaniu opóźnionych płatności w transakcjach handlowych4. 
Dyrektywa ta przewidywała możliwość automatycznego naliczania odsetek przy 
braku płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez dłużnika faktury,  
a także przerzuca ciężar kosztów dochodzenia wierzytelności z wierzyciela na 
dłużnika. 20 października 2010 roku Parlament Europejski przyjął ostateczny tekst 
nowelizacji dyrektywy 2000/35/WE. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez 
sprawozdawców Parlamentu Europejskiego oraz belgijską prezydencję w imieniu 

                                                 
4  Directive 2000/35/EC of the European Parliament and Council on combating late pay-

ment in commercial transactions z 29.06.2000 r. (Official Journal L.200 z 08.08.2000 r.). 
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rządów krajów Unii Europejskiej, standardowym maksymalnym terminem regulo-
wania płatności będzie 30 dni. Wyjątkowo w przypadku instytucji publicznych 
może być on przedłużony do 60 dni, ale wydłużenie terminu będzie wymagać spe-
cjalnego uzasadnienia. Z 60-dniowego terminu regulowania płatności wobec swo-
ich kontrahentów mają korzystać głównie szpitale, których płynność finansowa 
zależy od, długotrwałego czasem, zwrotu kosztów leczenia przez kasy chorych czy 
innego rodzaju instytucje ubezpieczeń zdrowotnych. Uzgodniona nowelizacja unij-
nej dyrektywy z 2002 roku zakłada również, że w przypadku opóźnionych płatności 
mają obowiązywać dodatkowe odsetki w wysokości 8 proc. oraz ryczałtowa opłata 
w wysokości 40 euro na pokrycie kosztów odzyskania długu. Państwa członkow-
skie UE mają dwa lata na wdrożenie nowych przepisów. 
 W pracach nad nowelizacją dyrektywy eurodeputowani wskazywali, że nieza-
płacone rachunki to domena firm państwowych, a nie prywatnych, a wiele przed-
siębiorstw prywatnych startujących w przetargach publicznych godzi się z góry  
z tym, że okresy zapłaty za wykonane prace sięgają często kilkudziesięciu dni. Wie-
le badań pokazuje, że spółki wymieniają opóźnienia w otrzymywaniu należności 
jako jedno z największych zagrożeń dla ich przetrwania. Najbardziej wrażliwe są 
małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające niewielką liczbę klientów. Jednocze-
śnie coraz większa liczba firm działających w Unii Europejskiej ma trudności  
z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Spóźniona zapłata to niemal 
powszechnie obowiązujący „standard”. Kryzys gospodarczy jeszcze pogłębił ten 
problem, dodatkowo utrudniając firmom przezwyciężenie skutków recesji. 
 Oczywiście jest kwestią wartą rozważenia, czy tego typu regulacje prawne są 
potrzebne i czy nie są nadmierną ingerencją w swobodę obrotu gospodarczego  
i kształtowania umów. Bardzo duże znaczenie dla usprawnienia obrotu gospo-
darczego ma w naszych warunkach uproszczenie systemu egzekucji wierzytelności. 
Wymagać to będzie z pewnością dużych zmian systemowych i usprawnienia pracy 
wymiaru sprawiedliwości. Obecnie sytuacja w tym zakresie jest niezadowalająca. 
Dochodzenie należności handlowych przed sądami trwa niekiedy kilka lat, w trak-
cie których często dłużnik do końca traci wypłacalność. 
Jednak, co należy podkreślić, żadne zmiany prawne i instytucjonalne nie mogą 
zastąpić działań po stronie samych przedsiębiorstw, dlatego przynajmniej równie 
ważne wydaje się rozpowszechnienie aktywnych metod zarządzania należnościami. 
 
 
3. Błędy w zarządzaniu należnościami w polskich przedsiębiorstwach 
 
 W małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce niezbyt częste są przypadki 
świadomego zarządzania należnościami i kształtowania określonej polityki kredy-
towej. Powoduje to popełnianie typowych błędów, które mogą doprowadzić do 
następujących problemów w obszarze polityki kredytowej wobec odbiorców:  
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 nieostrożny dobór kontrahentów, którym udzielane są kredyty, co powodu-
je, że firma staje się łatwym celem dla oszustów oraz wystawiona jest na 
ryzyko pozyskania klientów o słabej kondycji finansowej, którzy mogą 
mieć problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań;  

 słaby monitoring spłaty należności, czego efektem jest powstawanie dużej 
liczby należności przeterminowanych i brak możliwości wykrycia w porę 
problemów u odbiorców; 

 niestosowanie w kontraktach klauzul umownych, które ułatwiają ewentual-
ną windykację należności. Klauzule takie mogą dotyczyć przykładowo: za-
strzeżenia praw własności, wysokości odsetek za zwłokę, dokumentacji na-
leżności i właściwego rozstrzygnięcia w sytuacji kwestii spornych dla sądu;  

 zbyt liberalne traktowanie nieterminowo płacących odbiorców w obawie 
przed utratą klientów, co jest zachętą do kontynuacji tego rodzaju praktyk  
i powoduje ugruntowanie w obrocie gospodarczym zwyczaju nietermino-
wego regulowania zobowiązań;  

 brak stosowania dodatkowych prawnych zabezpieczeń spłaty należności, 
takich jak weksel, zastaw rejestrowy itp.; 

 wyrażanie zgody na zbyt długie terminy płatności, szczególnie w kontak-
tach z podmiotami o silnej pozycji rynkowej (np. sieci handlowe) bez 
wcześniejszego przeprowadzenia analiz co do możliwości sfinansowania 
dodatkowych należności;  

 stosowanie niewłaściwych źródeł finansowania należności. Nadal najpopu-
larniejszym sposobem finansowania jest wydłużanie terminów płatności  
u dostawców, co naraża przedsiębiorstwa na zwiększone ryzyko utraty 
płynności;  

 ograniczony zakres stosowanych instrumentów finansowych służących fi-
nansowaniu należności, który często zaczyna się i kończy na kredytach 
bankowych; 

 niewykorzystywanie w wystarczającym stopniu profesjonalnych instytucji, 
takich jak wywiadownie gospodarcze, kancelarie prawne, biura windyka-
cyjne czy firmy zajmujące się obrotem wierzytelnościami; 

 niewielki stopień wykorzystywania przez przedsiębiorców możliwości 
ubezpieczania należności handlowych i wykorzystania faktoringu5. 

 Przedstawiona lista wskazuje na często popełniane błędy w szeroko pojętej 
dziedzinie zarządzania należnościami. Z pewnością nie wyczerpuje pełnego ich 
katalogu, nie wszystkie z nich mają też jednakowo duże znaczenie. Można jednak 
sformułować kilka ogólnych wniosków. Większość krajowych małych i średnich 
przedsiębiorstw stosuje zbyt liberalną politykę kredytową oraz nie wykorzystuje  

                                                 
5  M. Molo, Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty 

Naukowe nr  683 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 3940. 
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w wystarczającym stopniu aktywnych metod zarządzania należnościami. Pewnym 
uzasadnieniem dla mało restrykcyjnej polityki kredytowej może być trudna sytuacja 
rynkowa, duża konkurencja i walka o klienta. Wielu mikroprzedsiębiorców wskazu-
je także na wysoką cenę pieniądza (stopy procentowe) jako barierę w korzystaniu  
z instrumentów finansowych, takich jak kredyty obrotowe czy faktoring. Po-
wszechna jest także opinia o pilnej potrzebie działań także ze strony rządu i parla-
mentu w kierunku koniecznych zmianach prawnych i instytucjonalnych w tym 
zakresie. 
 
 
4. Obszary współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w zakre-
sie zarządzania należnościami 
 
Poszukiwanie skutecznych sposobów na przyspieszenie przepływu środków pie-
niężnych, kontrolowanie, monitorowanie stanu i przyspieszenie księgowania należ-
ności, a tym samym poprawę efektywności i sprawności zarządzania kredytem 
handlowym staje się ważnym zadaniem, które przedsiębiorstwa, a w szczególności 
te zaliczane do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mogą zrealizować 
poprzez wykorzystanie usług podmiotów zewnętrznych (patrz: tabela 1). 
 

Tabela 1 
Obszary współpraca przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji 

procesu kredytowania 
 

Obszar współpracy Podmiot (instytucja) zewnętrzna 
Finansowanie należności  instytucje faktoringowe  

 banki 
Ograniczanie ryzyka  instytucje ubezpieczeniowe  

 instytucje (firmy) faktoringowe i banki oferujące faktoring 
 biura informacji gospodarczej  
 wywiadownie gospodarcze 

Administrowanie należno-
ściami oraz pozostałe usługi 

 biura informacji gospodarczej  
 wywiadownie gospodarcze 
 agencje windykacyjne 
 banki 
 biura obsługi wierzytelności 
 instytucje faktoringowe 
 instytucje ubezpieczeniowe  
 podmioty zajmujące się obsługą systemów informatycz-

nych  
 kancelarie prawne 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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 W ramach korzystania z usług podmiotów zewnętrznych wspomagających 
realizację procesu zarządzania kredytem handlowym wyróżnia się trzy główne 
obszary współpracy obejmujące6: finansowanie należności, ograniczanie ryzyka 
kredytowego, administrowanie należnościami oraz oferowanie pozostałych usług 
opartych na outsourcingu bądź na podstawie typowego zlecania wykonania usługi. 
 Nawiązanie współpracy w pierwszym obszarze wynika przede wszystkim  
z potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie finansowania należności, a w szczególności 
zaś z ograniczonych możliwości pozyskania kapitału. W praktyce współpraca  
z podmiotem zewnętrznym w tym obszarze oznacza skorzystanie z faktoringu7. 
Zawarcie umowy faktoringu oznacza również możliwość skorzystania z usług fak-
tora w zakresie ograniczania ryzyka i administrowania należnościami w ramach 
tzw. czynności dodatkowych. Nie stanowią one jednak w tym przypadku czynnika 
decydującego o zawarciu umowy8. 
 Drugi obszar współpracy dotyczy zarządzania ryzykiem kredytowym przed-
siębiorstwa i zapewnienia ochrony przed stratami z powodu opóźnienia lub braku 
płatności ze strony klienta. Rozpoczęcie współpracy z podmiotem zewnętrznym 
wynika w tym przypadku przede wszystkim z potrzeby ograniczania ryzyka przez 
przedsiębiorstwa. Przykładami podmiotów realizujących te zadania będą instytucje 
ubezpieczeniowe lub firmy faktoringowe, a także banki w przypadku oferowania 
faktoringu pełnego. Jeśli przyjmie się założenie, że czynności związane z pozyski-
waniem informacji oraz oceną wiarygodności kredytowej klienta przyczynić się 
mogą do ograniczania ryzyka, wówczas do tego obszaru współpracy zaliczyć nale-
ży także podmioty zajmujące się pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji oraz 
oceną wiarygodności klienta np. biura informacji gospodarczej czy wywiadownie 
gospodarcze. 
 Trzeci obszar współpracy polega na zlecaniu na zewnątrz wykonania czynno-
ści związanych z administrowaniem należnościami. Wynika to z potrzeby ograni-
czania strat spowodowanych opóźnieniami lub brakiem zapłaty, ograniczania kosz-
tów zarządzania kredytem handlowym oraz sprawnej realizacji procesu kredytowa-
nia. Współpraca w tym obszarze oznacza korzystanie głównie z usług biur informa-
cji lub/i wywiadowni gospodarczych, agencji windykacyjnych, kancelarii praw-
nych, podmiotów oferujących systemy informatyczne wspomagające zarządzanie 
przedsiębiorstwem, dodatkowych usług instytucji faktoringowych. W obszarze tym 
                                                 

6  A. Tokarski, M. Tokarski, Jaką politykę kredytową powinna stosować firma? „Serwis 
Finansowo-Księgowy”, 01.11.2005, nr 44 (550), s. 2930. 

7  Szerzej na temat znaczenia faktoringu dla MŚP patrz: A. Tokarski, M. Tokarski, Znacze-
nie faktoringu w finansowaniu bieżącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 
w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Uni-
wersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, t. 571, Szczecin 2005, s. 589605. 

8  Szerzej na temat opłacalności faktoringu patrz: M. Tokarski, Faktoring w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach. Forma krótkoterminowego finansowania działalności,  Oficyna Ekono-
miczna, Kraków 2005. 
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przedsiębiorstwa współpracować mogą również z bankami, które wspomagają re-
alizację procesu kredytowania klientów poprzez oferowanie takich usług jak: pole-
cenie zapłaty, gospodarcze obciążenie bezpośrednie, systemy obsługi płatności 
masowych czy identyfikacji przychodzących płatności. Decyzja o współpracy  
z podmiotami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w zarządzaniu należnościami 
staje się praktycznie koniecznością dla firm z sektora mikro i małych przedsię-
biorstw. Niemniej powinna być jednak poprzedzona analizą potrzeb i zasadności 
korzystania z tego typu usług.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Podsumowując, należy stwierdzić, że rozwiązań, które umożliwiłyby poprawę 
skuteczności zarządzania należnościami na skutek udzielania kredytów handlo-
wych, należy poszukiwać zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz każ-
dej organizacji. Podstawowym warunkiem poprawy sytuacji przedsiębiorstw,  
a w szczególności mikro, małych i średnich, w zakresie bezpieczeństwa obrotu 
gospodarczego jest poprawa funkcjonującego stanu prawnego oraz systemu sądow-
nictwa. Spełnienie tych warunków nie stanowi jednak pełnej gwarancji bezpieczeń-
stwa obrotu gospodarczego i skutecznej realizacji procesu kredytowania klientów  
i z reguły jest niezależne od przedsiębiorstw (firmy muszą dopasować się do zmian 
zachodzących w otoczeniu, a w szczególności przepisów prawnych dotyczących 
obrotu gospodarczego). W obecnych warunkach decydujące stają się czynniki we-
wnętrzne, które kształtowane są w strukturach przedsiębiorstw.  
 Samodzielne realizowanie procesu zarządzania kredytem handlowym wyma-
gać będzie od firm poprawy własnych procedur kredytowania, opracowywania  
i modyfikowania polityki kredytowej, określania skutecznych metod pozyskiwania 
informacji i oceny klientów, tworzenia systemu ewidencji rozrachunków z klienta-
mi, ulepszania metod bieżącej oceny klientów i monitorowania spłaty należności, 
poszukiwania sposobów na pozyskiwanie kapitału po niższym koszcie, a także 
ochrony przed negatywnymi skutkami ryzyka kredytowego. 
 Osiągnięcie poprawy skuteczności realizacji procesu kredytowania może na-
stąpić także poprzez wykorzystywanie usług wyspecjalizowanych podmiotów ze-
wnętrznych, które mogą odegrać znaczącą rolę w poprawie efektywności zarządza-
nia kredytem handlowym, przy czym współpraca z podmiotami zewnętrznymi opie-
rać się może na działaniach opartych na outsourcingu bądź na podstawie typowego 
zlecania wykonania usługi i jest konsekwencją braku niezbędnych zasobów do 
realizacji określonych czynności w określonym obszarze działania firmy (w zależ-
ności od potrzeb i celów przedsiębiorstwa należy określić obszar, w jakim firma 
współpracować będzie z wyspecjalizowaną instytucją zewnętrzną). Decyzję o sko-
rzystaniu z usług firmy zarządzającej należnościami uznać trzeba za strategiczną, 
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bo często ma znaczący wpływ na całokształt działalności firmy. Dlatego zawsze 
powinna być poprzedzona stosownym rachunkiem opłacalności pod kątem potrzeb  
i zasadności korzystania z tego typu usług. 
 
 

THE CONDITIONS OF EFFICIENCY IMPROVEMENT OF COMMERCIAL 
CREDITS MANAGEMENT IN MICRO, SMALL AND MEDIUM–SIZED 

ENTERPRISES IN POLAND 
 
 

Summary 
 
 Many Polish enterprises struggle to maintain financial liquidity as a result of diffi-
culties in collection of receivables which arise from the fact that they grant their cus-
tomers commercial credits (mercantile credits). The article aims to present the issue  
of shaping of a company’s credit policy towards its customers, monitoring and acquir-
ing the sources of financing of the outstanding receivables. Moreover, the article pre-
sents potential areas for cooperation between small or medium enterprises and external 
entities specialized in receivables management. Taking into consideration difficulties 
many enterprises face, such entities may play a significant role in solving problems 
concerning enterprises’ day–to–day activities, such as improvement of efficiency  
of commercial credits management, thus reduction of risk of financial liquidity loss as 
well as improvement of the process of the enterprises’ future development. 
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FAKTORING JAKO NIEKONWENCJONALNA FORMA FINANSOWANIA 
MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Mikro i małe przedsiębiorstwa istnieją we wszystkich systemach gospodar-
czych, stanowiąc efektywną formę oraz prawidłowość rozwojową każdej gospodar-
ki rynkowej. Funkcjonują trwale, przy czym trwałość ta ma względny charakter, co 
oznacza, że dotyczy trwałości produkcji w małej skali, nie zaś konkretnych jedno-
stek, które z natury są nietrwałe. Małe firmy pojawiają się, wykorzystując okolicz-
ności i bankrutują, gdy nie mogą sprostać nowym wyzwaniom1. Jednym z podsta-
wowych czynników warunkującym zakładanie, prowadzenie i rozwój mikro  
i małych przedsiębiorstw jest dostęp do źródeł finansowania. Procesy zachodzące  
w każdym przedsiębiorstwie, szczególnie w fazie rozruchu firmy, warunkowane są 
przede wszystkim posiadanym kapitałem. Powstanie oraz rozwój każdego przedsię-
biorstwa związane jest nierozerwalnie z pozyskaniem środków finansowych oraz 
ich późniejszym gospodarowaniem. Obecnie podstawowym problemem menedże-
rów odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstw jest poszukiwanie źródeł kapita-
łu, niezbędnego do finansowania działalności przedsiębiorstwa. Istnieje wiele źró-
deł pozyskania środków finansowych oraz sposobów ich wykorzystania, jednak 
każdy instrument finansowy posiada pewne charakterystyczne cechy, które decydu-
ją o osiągnięciu potencjalnych korzyści. Mając do dyspozycji wiele możliwości  
w zakresie źródła pozyskania kapitału, ekonomiści, opierając się na właściwościach 
danej techniki oraz zainteresowanego nią podmiotu, mogą dokonać wyboru. Ko-

                                                 
1  Źródła finansowania działalności gospodarczej i montaż finansowy, Fundacja Edukacji 

Europejskiej, Wałbrzych 2006, s. 2. 
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niecznością staje się sprecyzowanie potencjalnych źródeł pozyskania kapitału,  
a następnie kryteriów ich doboru (rysunek 1). 
 

 
 

Rys. 1. Podział źródeł finansowania 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 Głównym źródłem finansowania dużej liczby mikro i małych firm jest kapitał 
własny, wynoszący więcej niż połowę niezbędnych środków, który z trudem wy-
starcza do prowadzenia bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W niewielkim tylko 
stopniu firmy te korzystają z kredytów bankowych, ponieważ kredyty są przyzna-
wane nielicznym. Dostęp do zorganizowanego rynku kapitałowego i korzystanie  
z jego instrumentów jest także ograniczone poprzez wielkość tych podmiotów. 
Zdolność rozwojowa większości z nich jest dlatego niewielka. W konsekwencji 
mikro i małe jednostki coraz częściej poszukują alternatywnych, niekonwencjonal-
nych źródeł finansowania, takich jak np. venture capital, leasing, franchising czy 
faktoring2. Rozwój niekonwencjonalnych metod pokrycia rosnącego zapotrzebowa-
nia na kapitał, który jest niezbędnym warunkiem w walce z konkurencją, oraz zapo-
trzebowanie na te formy finansowania to przesłanki przedstawienia istoty oraz ko-
rzyści i niebezpieczeństw wybranego źródła finansowania mikro i małych przedsię-
biorstw. Celem artykułu jest prezentacja miejsca i funkcji faktoringu jako jednej  
z form niekonwencjonalnego finansowania małej przedsiębiorczości. Dążenie to 
zostało ujęte w dwie ramy. Pierwsza ma przedstawić teoretyczne aspekty faktorin-

                                                 
2  D. Czerwińska-Kayzer, Alternatywne źródła finansowania długoterminowego w małych  

i średnich przedsiębiorstwach, w: Roczniki ARN w Poznaniu, CCCLXXVII, Poznań 2006,  
s. 6566. 

WEWNETRZNE 

 wkład właścicieli, 

 zysk netto pozosta-

wiony w pb, 

 amortyzacja. 

KAPITAŁ WŁASNY 

DŁUGOTERMINOWE 

 kredyt, 

 leasing, 

 forfaiting, 

 franchising, 

 emisja obligacji, 

 dotacje i subwencje. 

ZEWNĘTRZNE 

 pozyskanie nowego 

udziałowca, 

 dopłaty wspólników, 

 emisja akcji, 

 pożyczki od rodziny, 

 venture capital. 

KAPITAŁ OBCY 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

KRÓTKOTERMINOWE 

 kredyt handlowy, 

 faktoring, 

 pożyczki z sektora pozaban-

kowego, 

 krótkoterminowe papiery 

dłużne. 



Magdalena Byczkowska, Krzysztof Czyrka 44

gu. Druga to prezentacja wykorzystania faktoringu przez polskie przedsiębiorstwa  
z uwzględnieniem barier i szans rozwoju tych usług.  
 
 
1. Faktoring – forma krótkoterminowego finansowania 
 
 Faktoring można zdefiniować jako kupno przez faktora i sprzedaż przez 
przedsiębiorstwo wierzytelności, zazwyczaj w celu otrzymania natychmiastowej 
gotówki. Wierzytelności zbywane w ramach faktoringu mają charakter krótkoter-
minowy, pieniężny, handlowy, bezsporny i niewymagalny. Umowę faktoringową 
zawierają wierzyciel (faktorant), instytucja faktoringowa (faktor) oraz dłużnik fak-
toringowy, który jest uczestnikiem transakcji, ale nie jest stroną zawieranej umowy 
(rysunek 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Strony faktoringu 

Źródło: J. Grzywacz, Faktoring, Difin, Warszawa 2005, s. 41. 

 
 Faktor wykonuje na rzecz faktoranta trzy czynności: usługę inkasowania, 
operację finansowania i operację gwarantowania. Należy podkreślić, że na faktoring 
składa się nie tylko sam wykup wierzytelności, ale także usługi dodatkowe świad-
czone przez instytucje finansowe na rzecz swoich klientów. Polegają one na okre-
sowym sprawdzaniu stanu wypłacalności dłużników, monitorowaniu opieszałych 
dłużników, gromadzeniu danych statystycznych i gospodarczych, ściąganiu należ-
ności od dłużników, udzielaniu przedsiębiorstwu kredytu i zaliczek na zaspokojenie 
bieżących roszczeń3. 
 Generalnie faktoring jest formą finansowania tworzoną po to, aby pomagać  
w rozwiązywaniu problemów z przepływem gotówki (usprawniać jej przepływ, 
przyspieszać jej obieg), które pojawiają się wraz z wydłużeniem terminów płatności 
(udzielania odbiorcom kredytu handlowego) bądź brakiem możliwości zapropono-

                                                 
3  Niekonwencjonalne źródła i formy finansowania przedsiębiorstw, red. R.N. Hanisz, WSB 

w Dąbrowie Górniczej 2006, s. 34. 
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wania swoim odbiorcom odpowiednich terminów płatności. Sprzedaż należności 
faktorowi przekształca zamrożony kapitał dostawcy w środki finansowe i poprawia 
jego zdolność płatniczą. Stwarza to możliwość uzyskania ochrony przed niewypła-
calnością odbiorców. 
 Faktoring może być więc zarówno formą finansowania należności, jak i gwa-
rancją zabezpieczającą przedsiębiorstwo przed ryzykiem ich ściągnięcia, a także 
operacją rozliczeniową polegającą na inkasowaniu należności. Może być instru-
mentem służącym rozwiązaniu problemów finansowych w kontaktach pomiędzy 
przedsiębiorstwami-dostawcami a przedsiębiorstwami-odbiorcami. Dzięki niemu 
przedsiębiorstwa posiadające dobrą ofertę są w stanie zaproponować swoim odbior-
com atrakcyjne warunki płatności, co szczególnie w dzisiejszych czasach decyduje 
o konkurencyjności oferty4. 
 Literatura przedmiotu wśród rodzajów faktoringu wymienia5: 

 faktoring pełny – najważniejszą cechą faktoringu pełnego (właściwego, bez 
regresu, bez roszczenia zwrotu) jest przejęcie przez bank faktoringowy 
(faktora), na podstawie umowy przelewu wierzytelności, całkowitego ry-
zyka związanego z niewypłacalnością dłużnika; 

 faktoring niepełny (niewłaściwy, z roszczeniem zwrotnym, z regresem) po-
lega na tym, że ryzyko niewypłacalności dłużnika nie przechodzi na fakto-
ra. Oznacza to, że przelew wierzytelności ze sprzedawcy na faktora nie jest 
definitywny. W przypadku wystąpienia niewypłacalności dłużnika wierzy-
telności powracają z banku faktoringowego do przedsiębiorcy; faktorowi 
przysługuje prawo regresu do zbywcy; 

 faktoring mieszany (z częściowym regresem, pośredni) łączy w sobie ce-
chy faktoringu pełnego i niepełnego. Jego istota polega na tym, że ryzyko 
niewypłacalności dłużnika jest dzielone pomiędzy faktora i zbywcę (fakto-
ranta), przy czym strony ustalają, w jakich przypadkach i w jakim stopniu 
ryzyko niewypłacalności obciąża daną stronę. 

 Niezależnie od rodzaju stosowanego faktoringu pełni on trzy podstawowe 
funkcje: 

1. finansową  polegającą na dyskontowaniu wierzytelności, ewentualnym fi-
nansowaniu dodatkowym, między innymi w formie zaliczek i pożyczek, 

2. gwarancyjną  czyli przejmowania ryzyka niewypłacalności dłużnika  
w odniesieniu do całej lub części wierzytelności, 

3. usługową  polegającą na inkasowaniu i egzekwowaniu wierzytelności 
oraz świadczenie usług dodatkowych6. 

                                                 
4  P. Bąk, Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przed-

siębiorstw górniczych, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, t. 23, Zeszyt 2, Kraków 2007,  
s. 108. 

5  M. Tokarski, Faktoring w małych i.średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, 
Warszawa 2005, s. 45. 
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 Na koszty faktoringu, podobnie jak w przypadku innych źródeł finansowania, 
składają się różne opłaty i prowizje. Koszty działań związanych z przygotowaniem 
umowy, a więc oceny finansowej klienta i jego odbiorców, weryfikacji dokumen-
tów, oszacowania ryzyka i przyznania limitu finansowania, pokrywane są z prowi-
zji przygotowawczej. Wynosi ona 0,52% od kwoty przyznanego limitu. Kolejnym 
kosztem obciążającym klienta jest prowizja operacyjna zwana potocznie opłatą 
przerobową. Jest to opłata od wartości faktur oddanych do sfinansowania przez 
faktora. Może ona wynieść od 0,3 do nawet 4% wartości faktury. W przypadku 
niewielkich kwot na fakturze firma faktoringowa pobiera opłatę stałą wynikającą  
z kalkulacji kosztów obsługi dokumentowej. Dodatkowym kosztem są również, 
podobnie jak w przypadku kredytu, odsetki (prowizja oparta jest na stawce WIBOR 
1M lub 3M, do której doliczana jest marża w wysokości 0,53,5%). Przejęcie przez 
faktora pełnego ryzyka spłaty należności przez dłużnika (faktoring pełny) może 
dodatkowo zwiększyć tą stawkę. Faktoring jest nieco droższy od kredytu, co zależy 
od skali finansowania oraz ryzyka ponoszonego przez faktora. W zamian za to 
klient otrzymuje kilka dodatkowych usług, np. ocenę klientów, monitoring należno-
ści. Zadaniem faktoringu jest podwyższenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, 
a uwolnione dzięki temu środki powinny być tak wykorzystane, by pokryć koszty 
obsługi finansowej i przynieść dodatkowy zysk7. 
 
2. Rynek faktoringowy w Polsce 
 
 Usługi faktoringowe dostępne są na polskim rynku od ponad 15 lat, jednak 
dopiero od 2000 roku można mówić o prawdziwym rozwoju faktoringu w Polsce. 
Udział obrotów faktoringowych w PKB w 2008 roku to 3,78%, podczas gdy w roku 
2000 wskaźnik ten wynosił niecały 1%. Działalność faktoringowa ma coraz więk-
sze znaczenie dla funkcjonowania polskiej gospodarki. Świadczy o tym stały wzrost 
obrotów faktoringowych oraz liczba firm obsługiwanych przez firmy faktoringowe 
(rysunek 3).  
 
 

                                                                                                                        
6  Niekonwencjonalne…, op. cit. s. 36. 
7  S. Krzemiński, Factoring  plusy i minusy, „Fresh &Cool Market” 4/2009, s. 30. 
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Rys. 3. Obroty rynku faktoringowego w Polsce (w mld zł) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Branża faktoringowa w Polsce w 2009, PZF, 
Warszawa 2010. 

 
 Wyniki branży faktoringowej w Polsce w ostatnich latach wskazują na rosną-
ce zainteresowanie przedsiębiorców tą formą finansowania działalności, co po-
twierdzają osiągane obroty tego rynku. Począwszy od 2000 roku wartość rynku 
faktoringowego w Polsce rosła, by w roku 2008 osiągnąć ponad 56-procentowy 
wzrost całej branży, uzyskując ponad 46 mld zł. Wzrost wartości rynku o ponad 16 
mld zł w ciągu ostatniego roku jest największy w historii polskiego faktoringu. 
Oczekiwane spowolnienie gospodarcze przyczyniło się do spadku obrotów firm 
faktoringowych do nieco ponad 30 mld zł w 2009 roku. Jednak spowolnienie to nie 
powinno zatrzymać rozwoju rynku usług faktoringowych w Polsce między innymi 
dlatego, że faktoring jest dobrym narzędziem finansowym właśnie na „trudne cza-
sy”. Należy pamiętać, że kryzys finansowy wpływa istotnie na realną gospodarkę,  
a więc sytuację każdego przedsiębiorstwa. Kryzys w gospodarce znajdzie swoje 
odzwierciedlenie w sytuacji firm faktoringowych, zmniejszona aktywność polskich 
firm przełoży się na ich mniejsze obroty, a co za tym idzie mniejsze obroty dla firm 
faktoringowych. Pomimo to faktoring staje się coraz lepiej znanym źródłem finan-
sowania przedsiębiorstw w Polsce. Świadczy o tym wzrost liczby przedsiębiorstw 
(faktorantów), które skorzystały z usług faktoringowych w ostatnich latach. Tylko 
w 2009 roku wzrost ten oscylował w granicach 0,8 tys. i wyniósł 5,6 tys. faktoran-
tów (tabela 1).  
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Tabela 1 
Liczba oraz charakter prowadzonej działalności i zakres usług faktoringowych 

 

Wyszczególnienie 

Ogółem 

 Banki 

Spółki z przewagą 

kapitału 

zagranicz-

nego 

krajo-

wego 

Liczba podmiotów 

Ogółem  43 20 8 15 

Faktoring – jedyny rodzaj działalności 9 1 1 4 

Faktoring – działalność dominująca 9 1 2 6 

Faktoring – działalność uboczna 25 18 2 5 

Przyjęcie ryzyka wypłacalności dłużnika 31 16 8 7 

Pożyczki na poczet przyszłych należności 22 7 6 9 

Pożyczki na pozostałe środki obrotowe 10 2 3 5 

Monity 37 16 7 14 

Monitorowanie stanu wypłacalności odbiorców 31 11 8 12 

Ocena wiarygodności kredytowej 33 15 6 12 

Rozliczenia wzajemnych transakcji bezgotów-

kowych 

20 6 6 8 

Prowadzenie kont rozliczeniowych klientów 25 12 7 6 

Windykacja przedsądowa 31 13 6 12 

Finansowanie 30 13 6 11 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finan-
sowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010, s. 7. 
 
 Wartość wierzytelności wykupionych przez badane podmioty (firmy i banki 
łącznie) spadła w ciągu roku o 2,1%, z 54 292 mln zł w 2008 roku do 53 159 mln zł 
w roku 2009. Wartość wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym zmniej-
szyła się o 5,6%. Udział wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym sta-
nowił 83,7%, a w faktoringu zagranicznym 16,3%. Na wierzytelności wynikające  
z faktoringu w handlu zagranicznym składały się w 89,4% wierzytelności w eks-
porcie, a w 10,6% – w imporcie. W faktoringu krajowym najczęściej stosowano 
faktoring z regresem (56,2% obrotów), rzadziej faktoring bez regresu (40,2%)  
i sporadycznie faktoring mieszany (tabela 2). 
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Tabela 2 
Wartość wierzytelności wykupionych w latach 2008–2009 

 

Wyszczególnienie 

 Ogółem 
 Banki Spółki z przewagą kapitału 

zagranicznego krajowego 
w mln złotych 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Ogółem 54292 53159 21687 23432 21449 18589 11157 11138 
Faktoring  
krajowy 

47125 44500 20037 21942 18313 14365 8775 8193 

Z regresem 24472 
 

25021 10950 13611 7096 6069 6427 5341 

Bez regresu 21669 
 

17874 8981 8149 10735 7275 1953 2450 

Mieszany  984 
 

1605 106 182 482 1022 395 402 

Faktoring  
zagraniczny 

7167 8660 1649 1490 3136 4224 2382 2946 

Eksportowy 6403 
 

7977 1261 1295 3123 4197 2020 2485 

Importowy  763 682 389 195 13 27 362 460 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finan-
sowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010, s. 20. 
 
 Na koniec 2009 roku wartość ogółem zaangażowanych środków finansowych 
przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wyniosła 7 058 mln zł  
i wzrosła w porównaniu z 2008 rokiem o 9,0%. Udział tych środków w faktoringu 
krajowym wyniósł 86,4%, a w faktoringu zagranicznym – 13,6%. Banki zaangażo-
wały własne środki w kwocie 3 464 mln zł, z tego 93,9% przypadało na faktoring 
krajowy, a 6,1% na zagraniczny (rysunek 4). Wyniki finansowe podmiotów prowa-
dzących działalność faktoringową w 2009 roku (bez banków) świadczą o spowol-
nieniu gospodarczym. Aktywa ogółem tych przedsiębiorstw zmniejszyły się do  
4 355,6 mln zł, tj. o 5,1% w ciągu roku. Przychody z całokształtu działalności wy-
specjalizowanych firm faktoringowych wyniosły 540,4 mln zł i w stosunku do roku 
2008 zmniejszyły się o 25,6%, z tego przychody ze sprzedaży stanowiły 91,5%. 
Wynik finansowy netto przedsiębiorstw faktoringowych (bez banków) wyniósł 80,8 
mln zł i również zmniejszył się w ciągu roku o 2,4%. 
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Rys. 4. Wartość zaangażowanych środków finansowych w działalność faktoringową 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Działalność faktoringowa przedsiębiorstw 
finansowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010, s. 23. 

 
 Podsumowując, można wskazać czynniki warunkujące rozwój faktoringu  
w Polsce (tabela 3). 
 

Tabela 3 
Szanse i zagrożenia dla rozwoju faktoringu w Polsce 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 
Utrudniony dostęp do kredytów ban-
kowych  
Wzrost finansowania i potrzeby zabez-
pieczeń transakcji eksportowych 

Ostrzejsze kryteria stosowane przez towa-
rzystwa ubezpieczeniowe jako przyczyna 
ograniczeń w oferowaniu faktoringu pełne-
go 

Faktoring jako forma finansowania 
oferująca dodatkowe korzyści 
w stosunku do kredytu 

Spadek aktywności firm, mniejsze obroty 
pb, wolniejszy rozwój firm faktoringowych 

Rosnące opóźnienia płatności ze strony 
odbiorców 

Pogarszająca się dyscyplina płatnicza 

Faktoring jako sposób likwidacji zato-
rów płatniczych  

Spodziewana kolejna fala upadłości firm 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Branża faktoringowa w Polsce w 2009, PZF, 

Warszawa 2010. 
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Podsumowanie 
 
Znaczna część mikro i małych przedsiębiorstw działających w polskiej gospodarce 
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Finansowanie działalności wyłącznie 
kapitałem własnym zapewnia wprawdzie utrzymanie płynności finansowej, jednak 
ogranicza i spowalnia rozwój przedsiębiorstwa, który jest warunkiem walki z kon-
kurencją. Dlatego rynek finansowy udostępnia coraz to nowsze formy finansowania 
zewnętrznego. Do takich źródeł finansowania zalicza się m.in. faktoring. Wykorzy-
stanie tej formy niekonwencjonalnego finansowania stwarza możliwość rozwoju 
oraz szansę poprawy wyników gospodarowania.  
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Zusammenfassung 
 
 Heutzutage bietet der Finanzmarkt immer neuere Formen der Außenfinanzierung. 
Zu solchen Quellen der Finanzierung zählt u.a. Factoring. Die Nutzung dieser Form der 
unkonventionellen Finanzierung schafft neue Entwicklungsmöglichkeiten sowie Chan-
cen für die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.     
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ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA TURYSTYCZNYCH MŚP W POLSCE  
W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zapotrzebowanie na kapitał oraz umiejętność jego pozyskiwania jest elemen-
tem uzyskania przewagi konkurencyjnej. W czasach nowożytnych akumulacja kapi-
tału stała się źródłem rewolucji przemysłowej, a jej skutki widoczne są w wielu 
dziedzinach. Sektor turystyczny jest dziedziną, która rozwinęła się dzięki zmianom 
technicznym i społecznym, jego rozwój jednakże jest uzależniony od dalszej aku-
mulacji kapitału. 
 Brak możliwości pokrycia inwestycji ze środków własnych powoduje poszu-
kiwanie kapitału na zewnątrz. Zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału obarczone 
są pewnymi kosztami i/lub utratą (przynajmniej częściową) kontroli nad przedsię-
biorstwem. Korzyści zaś mogą okazać się nieporównywalnie wyższe. 
 Polskie przedsiębiorstwa sektora turystycznego rzadko korzystają z tej możli-
wości rozwoju, raczej przyjmują taktykę konserwatywną (obronną), skupiając się 
raczej na redukcji kosztów niż zwiększaniu skali działalności i powiększaniu przy-
chodów. Przyczyna tkwi w krótkim okresie rozwoju firm sektora turystycznego 
(większość z nich powstała po 1989 roku). Podejście to, aczkolwiek dające bezpie-
czeństwo, szczególnie w warunkach istniejącego kryzysu gospodarczego, gdzie 
małe firmy wykazują dużą odporność na skutki tego kryzysu, nie daje perspektyw 
rozwoju w sytuacji, kiedy nastąpi ożywienie gospodarcze, a wraz z nim rozwój 
turystyki w Polsce. 
 Istnieje rozrzut pomiędzy przedsiębiorstwami sektora turystycznego w zakre-
sie pozyskiwania kapitału z zewnątrz. Jest on widoczny w ujęciu geograficznym 
oraz branżowym. Obecnie istnieją widoczne dysproporcje, jednakże w ocenie badań 
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powoli zmniejszają się, można więc przypuszczać, że przeszkoda w rozwoju  
w postaci możliwości pozyskiwania kapitału z zewnątrz jest pokonywana bez 
względu na obszar działalności przedsiębiorstw. 
 
 
1. Kapitał zewnętrzny jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
 
 Chęć wzbogacenia się jest naturalnym odruchem człowieka. Nie zawsze jed-
nak posiadany kapitał idzie w parze z pomysłem na biznes. Brak kapitału powoduje 
konieczność poszukiwania go na zewnątrz. 
 Kapitał zewnętrzny, rozumiany jako zewnętrzne źródło finansowania, okre-
ślany jest jako kapitał własny z wyłączeniem kapitału zapasowego oraz zakumulo-
wanego zysku, oraz obcy, a jego wartość znaleźć można w bilansie po stronie pa-
sywów. Korzystanie z kapitału obcego przez przedsiębiorstwo w porównaniu  
z kapitałem własnym ma wiele zalet. Dawca kredytu  (wierzyciel) nie ma wpływu 
na podejmowane przez przedsiębiorstwo decyzje, taki wpływ ma natomiast właści-
ciel zainwestowanego kapitału. Korzystanie z kapitału obcego pozwala pozyskać 
kapitał bez powiększenia grona współwłaścicieli kapitałów, umożliwia też utrzy-
manie płynności finansowej przedsiębiorstwa w razie zmienionego zapotrzebowa-
nia środków pieniężnych na finansowanie aktywów obrotowych. Płacone od kapita-
łu obcego odsetki zmniejszają ciężar podatku dochodowego, dając osłonę podatko-
wą. Odsetek tych nie płaci się od kapitału własnego. 
 Zaciągnięty przez przedsiębiorstwo kapitał obcy ma też charakter uprzywile-
jowany przed kapitałem własnym, w razie gdy przedsiębiorstwo znajduje się  
w likwidacji lub upadłości, ponieważ roszczenia właścicieli są zaspokajane  
w pierwszej kolejności przed roszczeniami właścicieli kapitału własnego. 
 Z udziałem kapitałów obcych w finansowaniu przedsięwzięć wiąże się możli-
wość korzystania z dźwigni finansowej wraz z osłoną podatkową. Im większy 
udział kapitałów obcych, zwłaszcza długoterminowych, tym większe możliwości 
wykorzystania dźwigni finansowej i osłony podatkowej. 
 Kapitały obce, podobnie jak i własne, są odpłatne, lecz obce trzeba zwrócić  
w określonym terminie, a własne są bezterminowe. 
 Obce kapitały są zawsze pochodzenia zewnętrznego, natomiast własne mogą 
mieć pochodzenie zewnętrzne (emisja akcji) i wewnętrzne (zysk i amortyzacja). 
 Korzystaniu z kapitału obcego towarzyszy ryzyko finansowe. Ryzyko to 
związane jest z nadmiernym wzrostem obciążeń odsetkowych oraz z faktem, że 
kredytobiorcy nie dadzą potrzebnego zabezpieczenia1. 
 Kapitały obce występują zazwyczaj pod następującymi postaciami: 

                                                 
1  Por. Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, 

Warszawa 2000, s. 148. 
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 kredyt bankowy; 
 pożyczka; 
 leasing; 
 obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe2; 
 zobowiązania wobec pracowników, urzędu skarbowego, zakładu ubezpie-

czeń społecznych oraz wobec kontrahentów; 
 kredyt kupiecki3. 

 Zdolność do pozyskiwania kapitałów zewnętrznych jest wskaźnikiem umie-
jętności współpracy pomiędzy podmiotem a instytucjami finansowymi oraz innymi 
podmiotami w zakresie transferu kapitału. Pozyskanie kapitału obcego pozwala na 
zwiększenie skali działalności (a często jej umożliwienie) przy zachowaniu nieza-
leżności. Jest to szczególnie korzystne, jeśli przedsiębiorstwo posiada pewne zaso-
by, które pragnie zachować u siebie (np. wiedza na temat źródeł pozyskiwania 
klientów lub dostęp do rynków zbytu), lub też w sytuacji, gdy dotychczasowi wła-
ściciele pragną zachować niezależność w zakresie podejmowanych decyzji na 
wszystkich szczeblach kierowania. Dotyczy to szczególnie małych jednoosobo-
wych lub rodzinnych podmiotów zorganizowanych w innej formie niż spółki kapi-
tałowe. Wejście udziałowca i przekształcenie w spółkę komandytową skutkuje tym, 
że komplementariusz odpowiada za podjęte decyzje całym swym majątkiem obec-
nym i przyszłym, komandytariusze do wysokości wniesionego wkładu, zatem tutaj 
szczególnie korzystne wydaje się pozyskanie kapitału obcego. 
 Kapitał własny z zewnątrz można pozyskać poprzez przyjęcie udziałowca 
(współwłaściciela), który wnosi swe udziały w postaci pieniężnej lub aportu4. 
 Ten sposób pozyskiwania kapitału ma wiele zalet, takich jak: 

 stosunkowo łatwy pod względem proceduralnym sposób pozyskania 
współwłaściciela  wystarczy umowa cywilnoprawna (w przypadku osób 
prowadzących działalność gospodarczą) lub uchwała walnego zgromadze-
nia (w przypadku spółek kapitałowych); 

 mniejszy koszt pozyskania kapitału (w zamian potencjalny udziałowiec 
otrzymuje udziały (akcje) zamiast wynagrodzenia za udostępniony kapitał); 

 rozłożenie ryzyka działalności na poszczególnych udziałowców5. 
 Zewnętrzny kapitał własny można pozyskać w sposób: 

                                                 
2 Ze względu na koszty emisji i jej skomplikowane procedury ta forma nie jest stosowana 

w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. 
3 Kredyt kupiecki w ujęciu księgowym jest traktowany jako zobowiązanie, aczkolwiek  

w ujęciu prawnym ma charakter pożyczki. 
4  Por. N. Grzenkiewicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza ekonomiczna 

przedsiębiorstwa, UW Warszawa 2007, s. 60–70. 
5  Por. W. Turowska, A. Węgrzyn, Rachunkowość, Wyd. Marina, Wrocław 2009 s. 217 

–219 oraz 229–230. 
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1. bezpośredni – poszukując osoby fizycznej lub prawnej gotowej zainwe-
stować kapitał w prowadzone przedsięwzięcie; 

2. pośredni; 
 na giełdach papierów wartościowych (w przypadku spółek akcyjnych), 
 korzystając z firm zajmujących się pośredniczeniem w tego rodzaju 

transakcjach pomiędzy podmiotami, 
 korzystając z usług firm typu venture capital. 

 
 
2. Przyczyny pozyskiwania kapitału zewnętrznego w świetle badań na przy-

kładzie przedsiębiorstw sektora turystycznego 
 
 W latach 2006–2009 przeprowadzono przez Katedrę Zarządzania w Turystyce 
UJ badania przedsiębiorczości w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy. Bada-
niami objęto 71 losowo wybrane przedsiębiorstwa. 11 z nich pochodziło z woje-
wództwa małopolskiego, 60 z innych miejsc w Polsce. Firmy należały do branży 
noclegowej, gastronomicznej oraz biur podróży. Badania przeprowadzono metodą 
ankietową. W szczególności chodziło o określenie luki kompetencyjnej przedsię-
biorstw w zakresie pozyskiwania kapitału zewnętrznego, w tym zapotrzebowania 
na kapitał zewnętrzny, efektywności jego pozyskiwania, jak również zmian w za-
kresie zapotrzebowania oraz efektywności pozyskiwania kapitału zewnętrznego  
w ciągu ostatnich dwóch lat.  
 Branże branża noclegowa charakteryzuje się następującymi cechami: 

 konieczność zainwestowania dużej ilości kapitału na wejściu, 
 stosunkowo długi okres zwrotu kapitału, 
 duży udział kosztów stałych w działalności firm oferujących usługi nocle-

gowe, 
 poza nielicznymi wyjątkami duże wahania sezonowe w zakresie sprzeda-

wanych usług, a co się z tym wiąże – przychodów, 
 Aczkolwiek wszystkie te cechy można także znaleźć w przedsiębiorstwach 
oferujących usługi gastronomiczne czy biurach podróży, to skala tych cech jest 
znacznie węższa. 
 Rynek usług noclegowych jest rynkiem zmiennym, gdzie występują nie tylko 
wahania sezonowe, ale także czynniki psychogenne, socjogenne, które ten rynek 
kształtują, zatem osoba działająca na tym polu musi w swej analizie SWOT brać 
pod uwagę nie tylko liczbę i siłę konkurentów, ale także inne czynniki, które ten 
rynek kształtują. 
 Rynek usług gastronomicznych po okresie transformacji można uznać za ry-
nek wschodzący. Wieloletnie niedoinwestowanie w systemie sprzed 1989 roku 
spowodowało, że infrastruktura ta była budowana od początku. Dotychczasowy 
brak tego rodzaju infrastruktury i rosnący popyt na usługi gastronomiczne powodu-
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ją, że branża ta z roku na rok rozwija się bardzo dynamicznie, a to jest źródłem 
zapotrzebowania na kapitał. 
 Drugą przyczyną zapotrzebowania na kapitał w tej branży są ciągle zaostrzane 
normy prawne w postaci mnożących się przepisów w zakresie kontroli: sanepidu, 
przepisów przeciwpożarowych, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji 
Handlowej, Urzędu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Skarbowego, ZAiKS–u, Przed-
stawicieli Poczty Polskiej, policji i straży miejskiej (w przypadku organizowania 
imprez masowych). 
 Członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej skutkuje w tym zakresie 
narzuceniem i zaostrzeniem wielu norm, co spowodowało konieczność inwestycji 
dla przedsiębiorstw tej branży, a co się z tym wiąże – zapotrzebowanie na kapitał. 
 Co zatem decyduje o wielkości kapitału obcego w przedsiębiorstwach? Mo-
żemy tu wyróżnić trzy czynniki: 

 infrastruktura związana z pozyskiwaniem kapitałów obcych, 
 polityka władz, 
 wiedza na temat możliwości pozyskania kapitału z zewnątrz. 

 Wiedza na temat gospodarki finansowej firmy może mieć źródło: 
 w edukacji osób zarządzających, 
 w dotychczasowym doświadczeniu. 

 
 
3. Efektywność pozyskiwania kapitału zewnętrznego w świetle badań 
 
 Wyniki badań wykazują, że bez względu na branżę udział kapitału zewnętrz-
nego jest niewielki, nieprzekraczający 19%. Ten stan rzeczy może być podyktowa-
ny następującymi przyczynami: 

1. Przedsiębiorstwa posiadają wystarczający kapitał własny, nie są więc zain-
teresowane pozyskiwaniem kapitałów obcych. 

2. Przedsiębiorstwa nie mają strategii ekspansywnej, wobec czego nie wyka-
zują zapotrzebowania na kapitał obcy. 

3. Przedsiębiorstwa mają strategię ekspansywną, lecz nie posiadają zdolności 
kredytowej ani wystarczającego poziomu zaufania kontrahentów i instytu-
cji finansowych. 

 Wynik ten rozkłada się nierównomiernie pod względem geograficznym. Jeśli 
podzielimy Polskę na województwa, to odpowiedzi kształtują się skrajnie. General-
nie w przedsiębiorstwach działających w województwach zachodnich udział kapita-
łu obcego jest wyższy, jednakże są od tego wyjątki. 
 Najlepiej na tym tle wypadła branża noclegowa. Najniższy wskaźnik został 
odnotowany dla gastronomii. Jak już wspomniano, branża noclegowa w porówna-
niu do dwóch pozostałych jest bardziej kapitałochłonna. Duży jest też rozrzut, jeśli 
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chodzi o udział kapitału zewnętrznego w różnych obszarach kraju. Świadczyć to 
może o: 

 zróżnicowanej kondycji finansowej przedsiębiorstw w zakresie ich płynno-
ści oraz rentowności, 

 zróżnicowaniu w zakresie rynku, na którym przedsiębiorstwa te działają. 
 Najmniejsze odchylenie standardowe zanotowano dla branży gastronomicznej. 
 Zważywszy, że jest to branża mniej kapitałochłonna, na której nie występują 
tak duże wahania, wynik ten może nie być zaskoczeniem. 
 Jeśli chodzi o zmiany w udziale kapitału zewnętrznego w ciągu ostatnich 
dwóch lat, większość respondentów odpowiedziała, że nie zaszły żadne istotne 
zmiany, jeśli chodzi o udział kapitału zewnętrznego w finansowaniu firmy. Odpo-
wiedź ta może sugerować, że: 

 firmy mają ustabilizowaną sytuację finansową i nie są zainteresowane po-
zyskaniem kapitału z zewnątrz, 

 koszt i ryzyko związane z pozyskaniem kapitału oceniane są wysoko. 
 Poziom oraz zmiany w zakresie pozyskiwania kapitału mogą być pochodną 
wiedzy na temat możliwości pozyskania kapitału z zewnątrz. W oparciu o badania 
istnieje różnorodność pod względem geograficznym, jeśli chodzi o wiedzę w zakre-
sie pozyskiwania kapitału. Województwa można tutaj podzielić na dwie grupy. 
Pierwsza to obszary o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z tradycjami biznesowymi 
firm mających duże doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału, druga to pozostałe 
wymienione województwa o stosunkowo słabej infrastrukturze przemysłowej,  
w których dotychczas dominowało rolnictwo. Są to więc naturalne miejsca alokacji 
kapitału, i w których ta alokacja następuje najbardziej dynamicznie. 
 W ujęciu geograficznym istnieje duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o regiony 
kraju. Istnieją województwa, gdzie wskaźnik odpowiedzi kształtował się na pozio-
mie 5,00 (w skali od 0 do 5) (województwa śląskie oraz warmińsko-mazurskie), 
najniższy wskaźnik zaś zanotowano w województwach kujawsko-pomorskim 
(1,50), mazowieckim oraz świętokrzyskim (2,00). Jak zatem widać, trudno tutaj 
doszukać się jakiejkolwiek prawidłowości. W jednej grupie znaleźć można woje-
wództwa o dużym zróżnicowaniu terytorialnym, demograficznym, o zróżnicowanej 
strukturze przemysłu. Można zatem wnioskować, że stan czy ocena wiedzy na te-
mat gospodarki finansowej jest czynnikiem uniwersalnym, niezależnym od regionu. 
Jeśli przyjrzelibyśmy się wynikom odpowiedzi na pytanie dotyczące wiedzy re-
spondentów na temat korzystania ze środków finansowych zewnętrznych, to we-
dług branż największą wiedzą na temat pozyskiwania kapitału z zewnątrz dysponu-
ją przedsiębiorstwa zajmujące się noclegami (tu wskaźnik kształtował się na po-
ziomie 3,13), najmniejszą – firmy z branży gastronomicznej (wskaźnik ten wyniósł 
2,57). Branża noclegowa w przeciwieństwie do gastronomicznej jest stosunkowo 
wysoko kapitałochłonna. 
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 Jak wspomniano, zapotrzebowanie na kapitał w branży noclegowej jest wyso-
kie już na poziomie inwestycji, ponadto eksploatacja aktywów w tejże branży jest 
zazwyczaj wyższa niż w przypadku gastronomii czy biur podróży. Może to być 
przyczyną faktu, że zarządzającymi bazą noclegową są zwykle osoby lepiej zorien-
towane w zakresie gospodarki finansowej oraz (lub) posiadające większe doświad-
czenie w tym zakresie. 
 Subiektywna ocena badanych hotelarzy w zakresie zmiany wiedzy na temat 
możliwości pozyskania kapitału z zewnątrz generalnie w skali kraju sugeruje, że 
nastąpił jej spadek.  
 Może to mieć swoje przyczyny w: 

 mniejszym zainteresowaniu pozyskiwaniem kapitału obcego do firmy, 
 wzrastających trudnościach pod względem infrastrukturalnym w zakresie 

pozyskania kapitału, 
 trudnościach w zakresie znajomości nowoczesnych instrumentów finanso-

wych lub ograniczonej możliwości szkoleń na danym terytorium. 
 Można też zaobserwować duży rozrzut, jeśli chodzi o ocenę wiedzy przedsię-
biorców. Świadczyć to może o: 

 dużej różnorodności badanych firm w zakresie wiedzy na temat pozyski-
wania kapitału obcego, 

 dużym rozrzucie samooceny na ten temat. 
 Wiedza na temat pozyskiwania kapitału z zewnątrz może być pochodną jako-
ści informacji otrzymywanej przez respondentów. W ocenie jakości informacji na 
ten temat daje się zauważyć kontrast w ujęciu geograficznym: z jednej strony mamy 
województwa, w których przedsiębiorstwa uzyskują informacje o wysokiej jakości 
(dużej przydatności) w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,  
z drugiej województwa, w których informacja ta nie odpowiada oczekiwaniom 
respondentów. Najwyższy wskaźnik na to pytanie odnotowano w województwach 
śląskim i opolskim. Najniższy wskaźnik przypada na województwo kujawsko- 
-pomorskie oraz mazowieckie, przy czym różnica pomiędzy najwyższym a najniż-
szym wskaźnikiem w podziale na województwa jest ponaddwukrotna6. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Umiejętność pozyskiwania kapitału z zewnątrz jest istotnym elementem kon-
kurencyjności przedsiębiorstw nieraz decydującym o sukcesie czy porażce na ryn-
ku. Polskie przedsiębiorstwa z branż obsługujących ruch turystyczny rzadko decy-

                                                 
6  Szczegółowe dane dotyczące wyników badań zostaną przedstawione w monografii przy-

gotowywanej przez Katedrę Zarządzania w Turystyce UJ w Krakowie pt. Przedsiębiorczość  
w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy. 
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dują się na poszukiwanie kapitału z zewnątrz. Wiązać się to może z wieloma przy-
czynami, wśród których można wymienić brak doświadczenia w tym zakresie (na-
leżałoby zwrócić uwagę, że większość badanych przedsiębiorstw powstała po 1989 
roku, a więc ich okres działalności nie przekracza 21 lat) oraz brak wiedzy na temat 
możliwości pozyskiwania kapitału z zewnątrz. Świadczyć o tym może fakt, że  
w branżach bardziej kapitałochłonnych wiedza na ten temat jest istotnie wyższa niż 
w pozostałych. Niedostateczna akumulacja kapitału powoduje, że posiadany kapitał 
nie jest wykorzystywany, z drugiej strony brak kapitału w przedsiębiorstwie powo-
duje wzrost kosztów i co się z tym wiąże spadek konkurencyjności, a w skrajnym 
przypadku bankructwo. Akumulacja kapitału jest więc zjawiskiem w obecnej rze-
czywistości naturalnym i koniecznym dla przetrwania. Odmowa wejścia w tę stra-
tegię w większości przypadków jedynie może odwlec upadek, ale mu nie zapobie-
gnie. Zatem kontrolowane doinwestowanie przedsiębiorstw i właściwa alokacja 
pozwala nie tylko zachować posiadany udział w rynku, ale także zabezpieczyć 
przedsiębiorstwo przed atakami konkurencji oraz zapewnić stabilność finansową na 
dłuższy okres. 
 
 

EXTERNAL SOURCES OF FINANCIAL AID FOR TOURIST SMALL 
ENTERPRISES IN THE LIGHT OF RESULTS OF RESEARCHES 

 
 

Summary 
 
 Demand for capital and skill of its obtaining is an element of competition advan-
tage. Nowadays accumulation of capital is a source of industrial revolution and its ef-
fects are shown in many areas. Tourist sector is a branch which developed on the 
strength of social and technologies changes and its development depend on accumula-
tion of capital. 
 Lack of internal capital is reason to searching capital outside enterprise. External 
capital brings any costs as loss control, but profits might be much more attractive. 
Touristic enterprises in Poland rarely use of the possibility of development, usually try 
to defend by reduction of costs than enlarge scale of activity. Reason of the strategy is 
short time of activity of many enterprises (more of them arises after 1989). 
 This strategy although gives safeness, especially in times of financial crisis, where 
small enterprises are usually more flexible do not gives prospects of development in 
times economic recovery. 
 It’s visible dispersion between enterprises from tourist sector in a way of obtaining 
of external capital. It is seen as in geographic as sector areas. At the time it’s seen visi-
ble disproportions, but as show researches these disproportions are smaller. Probably 
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difficulty of development as possibility to obtain external capital is decreased in every 
areas of activity of enterprises. 
 

Translated by Jacek Chudzik 
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MIKROKREDYTY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Trudny dostęp do odpowiednich form finansowania jest często podawany jako 
bardzo istotna przeszkoda dla przedsiębiorczości, a w UE istnieje znaczny poten-
cjalny popyt na mikrokredyty, który obecnie nie jest zaspokojony. Inicjatywy  
w zakresie mikrokredytów powinny stać się użytecznym narzędziem poprawy za-
trudnienia w mikroprzedsiębiorstwach oraz pobudzenia innowacyjności w UE, 
umożliwiającym podmiotom wyłączonym z konwencjonalnego systemu kredyto-
wania podjęcie lub rozwój działalności. 
 Celem artykułu jest przedstawienie zasad funkcjonowania mikrokredytów dla 
mikroprzedsiębiorstw ze środków unijnych, w tym zakresu oraz grup docelowych, 
kosztów i obszarów ryzyka związanych z finansowaniem mikroprzedsiębiorstw. 
 Europejskie mikroprzedsiębiorstwa stanowią bardzo duży segment potencjal-
nych kredytobiorców. W strefie euro, według oficjalnych statystyk, 92% firm to 
mikroprzedsiębiorstwa, 7% małe firmy, 1% średnie i 0,2% duże podmioty gospo-
darcze. Jednakże, uwzględniając wagi ekonomiczne, mierzone liczbą osób zatrud-
nionych, mikroprzedsiębiorstwa stanowią 31%, małe  22% firm, średnie  16%  
i duże 30% przedsiębiorstw1. 
 Europejskie MŚP apelują o zapewnienie im bezpiecznego dostępu do finan-
sowania. Brak dostępu MŚP do kredytów wywołuje problemy z płynnością. Kredy-
ty są coraz droższe i trudno dostępne, więc inwestycje są odkładane, rezerwy kapi-

                                                 
1  Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area, 

European Central Bank, Eurosystem, September 2009, p. 24. 
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tału pracującego gwałtownie maleją i zagrożone są również płace pracowników. 
Liczba bankructw wzrasta. MŚP muszą mieć dostęp do programów gwarancyjnych 
i kapitału obrotowego2. 
 
 
1. Istota mikrokredytów 
 
 Szeroko stosowane pojęcie mikrokredyt wiąże się z udostępnieniem niewiel-
kiej sumy środków pieniężnych osobom bezrobotnym lub ubogim przedsiębiorcom 
innym albo żyjącym w ubóstwie, którzy nie mają zdolności kredytowej, w celu 
rozwinięcia własnej działalności gospodarczej. Mikrokredyty są udzielane przez 
banki lub inne instytucje. Mogą być oferowane, często bez dodatkowych zabezpie-
czeń, w postaci indywidualnych lub zbiorowych kredytów3. Tego typu instrumenty 
finansowe są przeznaczone dla tych, którzy nie posiadają zabezpieczenia, stałego 
zatrudnienia lub wiarygodnej historii kredytowej, stąd nie mogą spełniać minimal-
nych wymagań formalnych koniecznych do uzyskania kredytu w banku komercyj-
nym4. Kredytobiorcy mają możliwość realizacji swoich ambicji, mogą zakupić 
pierwsze narzędzia potrzebne do rozpoczęcia działalności5. 
 Aktualna definicja mikrokredytu, sformułowana przez Komisję, określa, że 
mikrokredytem jest pożyczka do kwoty 25 000 euro6. Definicja ta nie umożliwia 
dokonania wyraźnego rozróżnienia między mikrokredytami a mikropożyczkami 
udzielanymi mikroprzedsiębiorstwom7 czy między mikrokredytem dla kredytobior-
ców niekwalifikujących się do korzystania z usług bankowych a mikrokredytem dla 
mikroprzedsiębiorstw kwalifikujących się do korzystania z usług bankowych8.  
 W komunikacie Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla 
wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia opublikowanym w 2007 roku Ko-

                                                 
2  SME suggestions to get out of the economic downturn, UEAPME, Extraordinary Em-

ployment Summit, Prague, 7.05.2009, http://www.ueapme.com. 
3  Mikrokredyty, www.polskapomoc.gov.pl, aktualizacja: 24.02.2010. 
4  M. Yunus, What is microcredit?, http://www.grameen-info.org, in: P. Witkowski, Mikro-

kredyt jako alternatywna forma pomocy globalnej w gospodarce? http://recyklingidei.pl, aktuali-
zacja: 27.10.2007. 

5  S. Góreczny, Mikrokredyty – recepta na kryzys, http://kredyty.wieszjak.pl, aktualizacja: 
23.06.2010. 

6  Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie „Europejskiej inicjatywy na 
rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (2008/2122 
(INI)), Parlament Europejski, Komisja Gospodarcza i Monetarna, Sprawozdawca: Zsolt László 
Becsey (Inicjatywa – art. 39 Regulaminu), http://www.europarl.europa.eu, aktualizacja: 
29.01.2009. 

7  Zalecenie 2003/361/WE określa mikroprzedsiębiorstwo jako przedsiębiorstwo zatrudnia-
jące mniej niż 10 osób i którego obrót roczny lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln 
euro. 

8  Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji…, op. cit.  
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misja zachęcała państwa członkowskie do przyjęcia odpowiednich krajowych ram 
instytucjonalnych, prawnych i handlowych koniecznych do promowania korzyst-
niejszego otoczenia dla rozwoju mikrokredytu9. Mikrokredyty mogą być formą 
wsparcia bezpośredniego o charakterze pomocy publicznej lub pomocy de minimis, 
które jest przyznawane ze środków wspólnotowych lub z budżetów krajowych 
państw UE10. 
 Mikrokredyt różni się od zwykłego kredytu – w tym kredytu dla MŚP – pod 
wieloma względami, a przedsiębiorstwa poszukujące zwykłych kredytów są zazwy-
czaj obsługiwane przez wszelkiego rodzaju instytucje finansowe, nie wolno bo-
wiem zapominać o znaczeniu, jakie ma docelowe umożliwienie wszystkim obywa-
telom korzystania z oficjalnego systemu finansowego11. 
 Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów powinna raczej sku-
piać się na osobach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, które chcą założyć 
mikroprzedsiębiorstwo, takich jak osoby bezrobotne, na utrzymaniu opieki społecz-
nej, imigranci, mniejszości etniczne, pracownicy szarej strefy lub osoby mieszkają-
ce na obszarach wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz kobie-
ty. Grupy docelowe w poszczególnych państwach członkowskich bardzo się mię-
dzy sobą różnią12. 
 
 
2. Ryzyko związane z grupami docelowymi 
 
 Z powodu asymetrii informacji mniejsze firmy mają trudności z dostępem do 
źródeł finansowania. Rynek nie zapewnia wystarczających ofert kredytów i poży-
czek, jak również kapitałów podwyższonego ryzyka, ponieważ koszty ograniczania 
ryzyka i zarządzania inwestycjami są zbyt wysokie w stosunku do potencjalnej 
marży zysku13. 
 Tradycyjny sektor bankowy uważa, że udzielanie mikrokredytów jest ryzy-
kowne i kosztowne. Banki komercyjne sądzą, że są narażone na zbyt wysokie ryzy-
ko niedotrzymania zobowiązania i na niskie marże, dlatego nie są zainteresowane 
pewnymi grupami klientów. Przedsięwzięcie mikrokredytów obejmuje innowacyjne 
i subiektywne elementy, takie jak alternatywne zabezpieczenia lub ich brak oraz 
nietradycyjną ocenę zdolności kredytowej. Mikrokredyt jest często przyznawany 

                                                 
9  Ibidem.  
10  M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MŚP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospo-

darcza, C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 139140. 
11  Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji…, op. cit.  
12  Ibidem.  
13  UEAPME’s policy proposals to the European Commission and the European Parliament 

European Crafts’ and SMEs’ contribution to the EU 2020 debate, UEAPME, Brussels, 
2.12.2009, p. 2, http://www.ueapme.com. 
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nie tylko z powodów ekonomicznych i nie tylko dla zysku, ale służy również celo-
wi spójności poprzez próbę integracji lub ponownej integracji ze społeczeństwem 
osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji14.  
 Warunki, na których MMŚP mogą uzyskać dostęp do kredytu, od czasu kry-
zysu finansowego, znacząco pogorszyły się w niektórych krajach. MMŚP są nara-
żone na dwa różne wstrząsy wzmacniające się nawzajem: załamanie koniunktury  
i popytu lub szoku finansowego ze względu na niechęć banków i innych pośredni-
ków finansowych do udzielania kredytów. Obecne zaostrzenie warunków kredyto-
wych dla przedsiębiorstw w bankach nie ma w ostatnich latach precedensu15. 
 
 
3. Koszty mikrokredytów 
 
 Mikrokredyt pociąga za sobą wyższe koszty operacyjne ze względu na nie-
wielką kwotę pożyczki, brak (wystarczających) zabezpieczeń i wysokie koszty 
manipulacyjne, gdyż z klientami często trudno się fizycznie skontaktować, oraz 
potrzebę dużego zakresu usług pomocniczych i doradczych dla przedsiębiorstw, co 
wiąże się z koniecznością posiadania dużej i kosztownej sieci osób blisko związa-
nych z grupą docelową. Możliwość ich ponownego wykorzystania (ponownego 
przyznania po spłacie jako kolejnego kredytu tego typu) ze względu na ich zasadni-
czo krótki termin płatności zwielokrotnia ich wpływ, co nie jest sprzeczne z celem 
ponownej integracji podmiotów otrzymujących takie kredyty w ramach tradycyjne-
go systemu bankowego. Nawet jeśli udzielanie mikrokredytów nie przynosi zy-
sków, to i tak wspieranie ich jest opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, 
gdyż zasadniczo koszty wsparcia finansowego dla samozatrudnienia są niższe niż 
świadczenia dla bezrobotnych, przynajmniej w perspektywie średnio– i długotermi-
nowej16. Samozatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach oraz firmach indywidual-
nych lub rodzinnych daje np. kobietom szansę na poprawę statusu pod względem 
ekonomicznym oraz społecznym i możliwość pogodzenia życia zawodowego  
i rodzinnego. 
 Instytucje mikrokredytowe żądają zwykle odsetek w wysokości kilkunastu 
procent rocznie, co jest poziomem porównywalnym z tradycyjnymi kredytami ban-
kowymi, do których jednak mikroprzedsiębiorcy nie mają dostępu17. 
 

                                                 
14  Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji…, op. cit. 
15  EcoWin, in Danmarks National Bank, Monetary Review, 4th Quarter 2008 in: Turin Ro-

und Table on the Impact of the Global Crisis on SME & Entrepreneurship Financing and Policy 
Responses, Issues paper, OECD, Intesa Sanpaolo, Turin, 26-27.03.2009, p. 10. 

16  Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji…, op. cit. 
17  S. Góreczny, Mikrokredyty – recepta na kryzys, http://kredyty.wieszjak.pl, aktualizacja: 

23.06.2010. 
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4. Rola dawców kapitału 
 
 Wielu dostawców może zaoferować mikrokredyty lub ułatwiać dostęp do 
finansowania, tacy jak np. nieformalni dostawcy usług finansowych (oficjalne 
udzielanie pożyczek podmiotom prywatnym przez podmioty prywatne – P2P), or-
ganizacje, których właścicielami są ich członkowie (np. spółdzielnie kredytowe), 
organizacje pozarządowe, kasy oszczędnościowo–pożyczkowe, instytucje finanso-
we rozwoju wspólnot lokalnych, banki gwarancyjne oraz fundusze gwarancyjne  
i banki oszczędnościowe, a także banki spółdzielcze i komercyjne. Współpraca 
pomiędzy tymi różnymi podmiotami może być bardzo korzystna18. 
 Sektor usług mikrofinansowych jest sektorem młodym i rozwijającym się. 
Powstają organizacje, często pozarządowe, mające za cel wypełnienie luki występu-
jącej na rynku finansowym oraz korzystne oddziaływanie społeczne poprzez udo-
stępnianie środków finansowych osobom i przedsiębiorstwom, które nie są w stanie 
pozyskać innych źródeł. Mikrofinansowanie stanowi tu instrument w walce z ubó-
stwem i wykluczeniem z rynku usług finansowych. Obok kredytów instytucje te 
oferują również wsparcie i doradztwo w biznesie19. 
 Potencjalnym beneficjentom mikrokredytów należy zapewnić odpowiednią 
poradę prawną dotyczącą zawierania umów o kredyt, rozpoczynania działalności, 
windykacji długów, nabywania i korzystania z praw własności przemysłowej i inte-
lektualnej oraz innych kwestii, szczególnie wtedy, gdy dane mikroprzedsiębiorstwo 
ma zamiar bądź możliwość prowadzenia działalności w innym państwie członkow-
skim Unii Europejskiej20. 
 Chociaż nie ma bezpośredniego związku między mikrokredytami a rozwojem 
wynalazków i wynikami badań, można stwierdzić, że istnieje mechanizm, który 
może przynieść korzyści dla wynalazków i badań, pod warunkiem że cieszyć się 
będą szerszym zainteresowaniem. Członkowie izb rzemieślniczych, które stanowią 
ośrodki gromadzące wiedzy i know–how, mogą odegrać rolę siły napędowej  
w rozwoju wynalazków i popularyzacji wyników badań. Mogą stanowić źródło 
informacji o formach finansowania21.  
 
 

                                                 
18  Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji…, op. cit. 
19  B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MŚP w krajach Unii Europejskiej, Difin, War-

szawa 2007, s. 162. 
20  Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji…, op. cit. 
21  WIPO regional seminar on invention and innovation in Africa, organized by The World 

Intellectual Property Organization in cooperation with the Government of The Republic of Côte 
D'ivoire Abidjan, Use of Microcredits for Development of Inventions and Research Results, do-
cument prepared by mrs. Aïssatou Cissé, assistent of the Resident Representative, United Nations 
Development Programme, Abidjan 13.09.1999, p. 89. 
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5. Unijne mikrokredyty JEREMIE I JASMINE 
 
 Odpowiednią ofertą dla europejskich mikroprzedsiębiorstw mogą być mikro-
kredyty. Szczególnie potrzebne są przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową 
działalność, jak również najmniej uprzywilejowanym grupom społecznym. Mogą 
być efektywnym sposobem promowania przedsiębiorczości i stwarzania możliwo-
ści prowadzenia działalności gospodarczej22.  
 Współcześnie w Unii Europejskiej oferowane są kredyty preferencyjne dla 
najmniejszych podmiotów gospodarczych, współfinansowane przez powołane  
w tym celu specjalne fundusze. Pierwszym z tych źródeł finansowania jest 
JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, tzn. 
Wspólne Europejskie Fundusze dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw), 
czyli wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwesty-
cyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jej celem jest poprawa dostępu 
do finansowania, a w szczególności zapewnienie mikrokredytów, kapitału podwyż-
szonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a także innych innowacyjnych form finan-
sowania dla MMŚP. Szczególna waga jest przywiązywana do wspierania nowych 
przedsiębiorstw, transferu technologii, funduszy na rzecz innowacji i technologii 
oraz mikrokredytów. JEREMIE jest zarządzany jako integralna część programów 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wybór projektów odbywa się na 
właściwym szczeblu krajowym i regionalnym23. Instrument ten został zaprojekto-
wany przed kryzysem, ale główne elementy są dostosowane w reakcji na kryzys. 
EFI do marca 2009 roku podpisał siedem umów finansowania na kwotę 613 mln 
euro24. 
 W wyniku programu JEREMIE trafi do Polski ponad 500 mln zł z przezna-
czeniem dla MMŚP. Środki te są wydzielone z regionalnych programów operacyj-
nych. Zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2010 roku uruchomiono 
konkursy na wsparcie funduszy poręczeniowych oraz pożyczkowych. W woje-
wództwach dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomor-
skim pojawiły się poręczenia, gwarancje, pożyczki i kredyty25. 
 Funkcjonowanie tego programu oparte jest na przekształceniu środków, przy-
znanych Polsce, w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 20072013. Środki te 
posłużą jako instrumenty finansowe, przy czym każdorazowo będą dostosowywane 
do regionów lub całego kraju. Najważniejszym celem programu jest wspomaganie 

                                                 
22  Microcredit for Small Business and Business Creation: Bringing a Market Gap, Europe-

an Commission 2003, p. 3. 
23  Programy Unii Europejskiej wspierające MŚP – Przegląd głównych możliwości finan-

sowania dostępnych dla europejskich MŚP, s. 15, http://ec.europa.eu, aktualizacja: listopad 2009. 
24  Turin Round Table on the Impact of the Global Crisis on SME & Entrepreneurship Fi-

nancing and Policy Responses, Issues paper, op. cit., p. 35. 
25  Kredyty dla polskich przedsiębiorców, http://mue.com.pl, aktualizacja: 16.12.2009. 
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rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. O przyznaniu środków  
z programu decydować będą określone dla regionu potrzeby wdrażania projektów 
innowacyjnych. Najważniejszą funkcją oferowaną przez JEREMIE jest to, że 
wszystkie instrumenty finansowe są odnawialne, w przeciwieństwie do jednorazo-
wych grantów z programów operacyjnych. Pieniądze programu JEREMIE trzeba 
spłacić, dzięki czemu środki stale będą krążyły, a przedsiębiorca wielokrotnie bę-
dzie mógł ubiegać się o kredyt czy poręczenie26. 
 Kolejny program finansowy to JASMINE (ang. Joint Action to Support 
Micro–finance Institutions in Europe – Wspólne Działanie na rzecz Mikroprzedsię-
biorstw Instytucji Finansowych w Europie). JASMINE to wspólna inicjatywa Ko-
misji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Jej celem jest kreowanie podaży na mikrokredyty w Euro-
pie poprzez dwa główne działania: zapewnienie pomocy technicznej instytucjom 
mikrofinansowym, tak aby mogły stać się wiarygodnymi pośrednikami finansowy-
mi i mogły łatwiej pozyskiwać kapitał, oraz finansowanie działań pozabankowych 
instytucji finansowych, aby mogły udzielać większej liczby kredytów27.  
 Komisja zainicjowała nową strategię ograniczającą wpływ kryzysu na zatrud-
nienie, dlatego UE udostępni 19 mld euro z zaplanowanych wydatków Europej-
skiego Funduszu Społecznego na wsparcie osób dotkniętych kryzysem gospodar-
czym. UE zapewni również fundusze w trybie przyspieszonym, a w latach 
20092010 nie było konieczne współfinansowanie przez państwa członkowskie. 
Komisja zaproponowała szereg działań, m.in. ponowny przydział 100 mln euro  
z budżetu unijnego. Środki te posłużą do utworzenia nowego unijnego instrumentu 
mikrokredytowego o puli ponad 500 mln euro. Mikrokredyty pomogą osobom, 
które mogą mieć trudności z uzyskaniem środków na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej, np. od niedawna bezrobotnym, pozwolą również zwiększyć zatrudnie-
nie wśród mikroprzedsiębiorstw zagrożonych zapaścią kredytową28. Źródła finan-
sowania i kwoty przeznaczone na kolejne lata zależeć będą od konsensusu między 
Radą i Parlamentem. Z programu będą mogły skorzystać instytucje w państwach 
członkowskich, które udzielają kredytów osobom fizycznym i drobnym przedsię-
biorcom29.  
 Kredyty są coraz trudniej dostępne i droższe. Małe firmy mają trudności nie 
tylko z finansowaniem inwestycji, ale również bieżącej działalności. Dlatego Komi-
sja Europejska powinna opracować nowy, odważniejszy projekt w sprawie zale-

                                                 
26  JEREMIE  szansa na sfinansowanie innowacyjnych projektów, http://www. wiadomo-

sci24.pl, aktualizacja: 26.09.2007. 
27  B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MŚP w krajach Unii Europejskiej, op. cit.,  

s. 16. 
28  Wspólne zaangażowanie na rzecz zatrudnienia, Komisja inicjuje nową strategię ograni-

czającą wpływ kryzysu na zatrudnienie, www.ukie.gov.pl, aktualizacja: 3.06.2009. 
29  Mikrokredyt, źródło: Parlament Europejski, www.ukie.gov.pl, aktualizacja: 16.12.2009.  
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głych płatności dla przedsiębiorców od konsumentów, zwalczania opóźnień gospo-
darstw domowych w zakresie płatności, które są zagrożeniem dla MŚP w zakresie 
płynności i wypłacalności30. 
 Swego rodzaju działalność mikrokredytową prowadzi Bank Gospodarstwa 
Krajowego31. W jego ofercie znajduje się specjalny program pomocowy dla mło-
dych bezrobotnych pod nazwą Pierwszy Biznes32. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Niewielki kredyt ma olbrzymie znaczenie dla mikroprzedsiębiorców, a także 
członków ich rodzin. Przedsiębiorcy mając dostęp do mikrofinansów, mogą więcej 
zarobić, gromadzić środki i skuteczniej chronić się przed niespodziewanymi pro-
blemami i stratami. 
 Mikrokredyty mogą przyczynić się do zwiększenia udziału biednych ludzi  
w procesach gospodarczych i politycznych społeczeństwa. Współpraca między 
systemami opieki społecznej, urzędami pracy, rozwoju usług dla mikroprzedsię-
biorstw i systemu finansowego jest kluczowa dla powodzenia tej strategii. Polityka 
innowacyjnych działań jest potrzebna, aby przełamać mur między systemami opieki 
społecznej, systemem zatrudnienia i systemem finansowym33. Programy mikrokre-
dytów zajmują niszę rynkową. 
 
 

                                                 
30  Recovery action must go beyond big businesses, SMEs urge Commission UEAPME spe-

aks at European Social Partners’ meeting with Commission, unveils survey results on SME em-
ployment, UEAPME, Brussels, 25.02.2009, http://www.ueapme.com. 

31  S. Góreczny, Mikrokredyty – recepta na kryzys, http://kredyty.wieszjak.pl, aktualizacja: 
23.06.2010. 

32  O preferencyjny kredyt w kwocie do 40 tys. zł mogą ubiegać się osoby do 25. roku życia 
(do 27. roku życia z wyższym wykształceniem, jeżeli ukończyły naukę nie wcześniej niż 12 
miesięcy wstecz), które planują założyć własną firmę. Kredyt udzielany jest na 3 lata (możliwość 
karencji przez 6 miesięcy), oprocentowanie wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli, czyli obecnie 
2,81% rocznie. Pożyczka może zostać częściowo umorzona, pod warunkiem zatrudnienia  
w firmie kredytobiorcy jednej lub co najmniej 2 osób bezrobotnych na pełny etat w okresie min.  
1 roku – wartość umorzenia jest równa odpowiednio 30% i 35% wartości wykorzystanego kredy-
tu. 

33  Policy measures summary, p. 9, http://tk.eversjung.de, actualization: 28.02.2005. 
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MICROCREDITS FOR MICROENTERPRISES  
FROM THE COMMUNITY FUNDS 

 
 

Summary 
 
 The article analyses the essence and importance of microcredits. In addition, 
microcredits beneficients are characterized and their givers. Moreover, the article 
presents reasons of high costs of microcredits, as well as for high risk of crediting to 
smallest entrepreneurs. 
 

Translated by Agnieszka Czajkowska 
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DYNAMIKA ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ OSOBY  
KORZYSTAJĄCE Z DOTACJI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Powstawanie nowych przedsiębiorstw to kluczowy warunek rozwoju gospo-
darki i jej przemian strukturalnych. Procesy te mogą się dokonać wtedy, gdy istnie-
ją czynniki sprzyjające podejmowaniu działalności gospodarczej. Jedną z barier 
przy zakładaniu firm jest niedostateczny kapitał, przy czym nie wszyscy potencjalni 
przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na niego na takim samym poziomie. 
Pomimo to wsparcie, choćby niewielkie, potrzebne jest najczęściej po to, aby 
przedsiębiorca przetrwał trudne warunki rozruchu firmy. Potencjalni nowi przed-
siębiorcy mogą mieć za sobą różne doświadczenia zawodowe. Wśród nich mogą 
być osoby, które utraciły pracę i szansą na utrzymanie się jest dla nich samozatrud-
nienie. Aktywizowanie tej grupy osób i wspieranie jej w początkowym okresie 
rozwijania działalności jest szczególnie istotne w krajach, które cechuje wysoka 
stopa bezrobocia. Mogą być to kraje, które przeszły transformację gospodarczą  
z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej, ale także wszystkie 
inne, choćby dotknięte skutkami niedawnego kryzysu finansowego i gospodarcze-
go. Duże przedsiębiorstwa, redukując zatrudnienie, przyczyniły się niewątpliwie do 
zachwiania na rynku pracy i wzrostu bezrobocia. Pewnym antidotum w tej sytuacji 
może być wdrożenie przez państwo działań aktywizujących, skierowanych właśnie 
do osób bezrobotnych, zachęcających do gospodarczego usamodzielnienia się. Mo-
gą one pomóc w przezwyciężeniu negatywnych skutków kryzysu lub złagodzeniu 
ich w sensie mikro i makrogospodarczym.  
 Celem artykułu jest analiza wsparcia finansowego osób bezrobotnych, decy-
dujących się na założenie własnej firmy w Polsce oraz próba oceny efektywności  
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i kosztów tego wsparcia na tle innych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy 
oraz w kontekście potencjału dla tworzenia i rozwoju mikro i małych przedsię-
biorstw. 
 
 
1. Warunki ramowe aktywnej polityki rynku pracy 
 
 Jednym z najpoważniejszych problemów społecznych krajów europejskich 
jest zjawisko bezrobocia. Celem licznie podejmowanych działań jest dążenie do 
jego zwalczenia, ograniczenia i osiągnięcia stanu pełnego zatrudnienia. Przedmio-
tem badań stają się instrumenty aktywnej polityki rynku pracy, wpływające na 
zmniejszenie bezrobocia. 
 Ramy prawne funkcjonowania polityki zatrudnienia oraz pomocy publicznej 
określają regulacje prawne na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Unia Euro-
pejska ustaliła wspólne reguły prowadzenia polityki zatrudnienia państw członkow-
skich na szczeblu wspólnotowym. Koordynacja narodowych polityk zatrudnienia 
odbywa się dzięki ogólnym wytycznym opracowanym przez Komisję Europejską 
oraz narodowe plany działań w kwestii zatrudnienia, formułowane przez poszcze-
gólne państwa członkowskie. Ogólna polityka zatrudnienia uzyskała wymiar priory-
tetowy dopiero w Traktacie Amsterdamskim, który wszedł w życia 1 maja 1999 
roku. Stworzono w nim podstawę do formułowania Europejskiej Strategii Zatrud-
nienia (European Employment Strategy, EES), a jej celem uczyniono powiązanie 
wzrostu gospodarczego Unii z powstaniem nowych miejsc pracy, a także określenie 
zadań dla ponadnarodowej współpracy państw członkowskich w celu redukcji bez-
robocia, ubóstwa i marginalizacji społecznej. EES opiera się na czterech filarach: 

1. zatrudnialność – oznacza starania o możliwość powrotu bezrobotnych do 
pracy, a także promocję rynku pracy otwartego dla wszystkich; 

2. przedsiębiorczość – oznacza dążenie do ułatwiania obywatelom UE zakła-
dania i prowadzenia firm oraz zatrudniania innych osób (akcentuje się tutaj 
kwestię tworzenia nowych miejsc pracy, w tym także motywowanie do 
samozatrudnienia); 

3. zdolność adaptacyjna pracowników i pracodawców – wiąże się z moderni-
zowaniem organizacji pracy; 

4. równość szans – dotyczy rozwiązywania problemu nierówności w zatrud-
nieniu kobiet i mężczyzn. 

 Działania w ramach drugiego filaru, tj. wspierające przedsiębiorczość, kon-
centrują się na następujących elementach: 

 tworzeniu motywacji do samo zatrudnienia; 
 redukcji kosztów pracy; 
 promocji zatrudnienia przez rozwój społecznych instytucji pozarządowych 

na poziomie lokalnym; 
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 redukcji kosztów administracyjnych oraz innych obciążeń wobec firm. 
 Rada Europejska przyjęła także szczegółowe wytyczne polityki zatrudnienia, 
które obejmują m.in.: aktywne i prewencyjne działania na rzecz bezrobotnych  
i biernych zawodowo oraz tworzenia miejsc pracy i przedsiębiorczości. Wspieranie 
finansowe osób bezrobotnych wpisuje się w powyższą strategię i postulaty. Ozna-
cza bowiem aktywizację zawodową tych osób, które pozostają bez pracy i mogą 
być potencjalnymi założycielami mikro i małych przedsiębiorstw. 
 Działania wobec krajowych rynków pracy w poszczególnych państwach UE 
cechuje niezależność, ale również obowiązek podporządkowania się ponadnarodo-
wym determinantom. Komisja Europejska zainicjowała debatę nad „nowym star-
tem” Strategii Lizbońskiej i sformułowała pakiet Zintegrowanych Wytycznych 
Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia, z których w zasadzie wszystkie zawierają 
ujmują aspekt zatrudnieniowy. W myśl nowego cyklu zarządzania odstąpiono na-
tomiast od formułowania wytycznych dla polityk narodowych państw członkow-
skich. Tym samym państwa członkowskie UE samodzielnie określają adekwatne do 
uwarunkowań krajowych, zbieżne ze zintegrowanymi wytycznymi narodowe cele, 
priorytety oraz działania w obszarze polityki zatrudnienia. W Polsce uwzględnia je 
Krajowa Strategia Zatrudnienia 20072013. Podstawowe kierunki działań, które  
w latach 20072013 określać będą politykę państwa na rynku pracy, mieszczą się  
w ramach m.in. takich priorytetów jak: wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy 
poprzez rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz aktywizacja osób bezro-
botnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 
 
2. Charakterystyka dotacji dla bezrobotnych na uruchomienie własnej działal-

ności 
 
 Powiatowe urzędy pracy wykorzystują środki Funduszu Pracy na finansowa-
nie różnych form aktywizacji zawodowej. Należą do nich przede wszystkim: 

 szkolenia; 
 zatrudnianie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych; 
 wykonywanie prac społecznie użytecznych; 
 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy; 
 odbywanie staży u pracodawców; 
 refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowi-

ska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych; 
 przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej 

(dotacja). 
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 W kontekście pomocy związanej z samozatrudnieniem, oprócz dotacji na 
rozpoczęcie działalności, bezrobotni mogą liczyć w tym zakresie dodatkowo na 
finansowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa1. 
 Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to instrument rynku pracy 
funkcjonujący od 2004 roku, przyznawany przez Powiatowe Urzędy Pracy ze środ-
ków Funduszu Pracy. Dotacje to obecnie jedna z najpopularniejszych i najlepiej 
ocenianych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Za jej atrakcyjnością 
przemawia fakt, że ma charakter bezzwrotny, wypłacana jest przed rozpoczęciem 
samodzielnej działalności (w przeciwieństwie np. do pomocy ze środków unijnych) 
i w relatywnie krótkim okresie (całkowity okres od momentu złożenia wniosku do 
momentu otrzymania środków nie przekracza z reguły dwóch miesięcy). 
 Kwota dotacji w 2010 roku odpowiada wysokości sześciokrotności średniego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2009 roku 
wyniosło 3 243,60 zł, zatem maksymalna kwota dotacji z urzędu pracy wynosi 
19 461,60 zł. 
 Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie statusu bezrobotnego i rejestra-
cja w urzędzie pracy. Środki z dotacji mogą być przeznaczone na inwestycje mające 
charakter jednorazowy, można z nich zakupić np. środki trwałe lub wartości niema-
terialne i prawne. Dotacja nie powinna być natomiast przeznaczana na pokrycie 
bieżących kosztów działalności, które co do zasady powinny być finansowane  
z wpływów wygenerowanych w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy 
jednak zaznaczyć, że każdy urząd pracy ustanawia własny regulamin, w którym 
określa sposób rozdysponowania otrzymanych środków. 
 Osoba bezrobotna ubiegająca się o dotację nie musi teoretycznie posiadać 
wkładu własnego, choć w praktyce posiadanie własnych środków pieniężnych jest 
czynnikiem zwiększającym szanse na otrzymanie dofinansowania. Wniesienie wła-
snych środków, choćby w postaci narzędzi, komputera, samochodu (wykorzysta-
nych bezpośrednio w przedsięwzięciu), jest dla urzędu sygnałem, że skoro wnio-
skujący jest gotowy ryzykować własny kapitał, to jest bardziej zdeterminowany, by 
osiągnąć sukces. To zaś przekłada się z kolei na większe prawdopodobieństwo 
przetrwania jego firmy w przyszłości. 
 Zasadniczym elementem wniosku o dotację jest biznesplan, który zwiększa 
wiarygodność planowanego przedsięwzięcia i ułatwia zrozumienie jego koncepcji 
przez urzędników. Biznesplan może także pomóc osobie bezrobotnej w realnej 
ocenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego planowanej działalności. 
Umowa zawierana przez osobę bezrobotną, która otrzymała dotację, zobowiązuje ją 
do prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, 

                                                 
1  Art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, tekst jedn.: DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm. 
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przy czym nie ma znaczenia, czy nowo powstała firma przynosi zyski, czy straty. 
Osoba bezrobotna, która podejmie samodzielną działalność, nie musi osiągać wyni-
ków prognozowanych w biznesplanie. Urzędy pracy nie wymagają także zatrudnie-
nia pracowników, choć deklarowanie utworzenia stanowisk pracy może pozytywnie 
wpłynąć na decyzję o przyznaniu dofinansowania. W praktyce firmy zakładane 
przez osoby bezrobotne to z reguły firmy jednoosobowe. 
 Dotacja na uruchomienie działalności nie jest opodatkowana podatkiem do-
chodowym i może łączyć się z finansowaniem ze środków unijnych. Ustawa do-
puszcza kilka form zabezpieczenia ewentualnego zwrotu kwoty dotacji w przypad-
ku niedotrzymania warunków umowy, przy czym w praktyce stosuje się zwykle 
poręczenie lub zastaw na prawach i rzeczach. 
 
 
3. Analiza efektywności finansowania aktywizacji zawodowej ze środków Fun-
duszu Pracy2 
 
 Analiza instrumentów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych została 
dokonana na podstawie danych zgromadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej3. Dane dotyczące przyznania bezrobotnym środków na podjęcie działal-
ności gospodarczej ustalono na podstawie miesięcznych danych zawartych w spra-
wozdaniu MPiPS – 02. Analiza obejmowała wszystkie podstawowe formy aktywi-
zacji zawodowej bezrobotnych finansowane z Funduszu Pracy, z wyjątkiem m.in. 
finansowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dla bezrobotnych, 
którzy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie tego typu 
znalazło się w grupie form pomocy, z których w 2008 roku skorzystało łącznie ok. 
54,5 tys. osób4. 
 W ocenie efektywności form aktywizacji wykorzystano następujące wskaźni-
ki: 

 efektywność zatrudnieniowa (wskaźnik zatrudnienia) – stosunek liczby 
osób, które po zakończeniu udziału w określonej formie aktywizacji uzy-
skały w okresie do trzech miesięcy zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub 
podjęły działalność na własny rachunek, do liczby osób, które zakończyły 
udział w danej formie aktywizacji; 

                                                 
2  Efektywność form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finanso-

wanych z Funduszu Pracy w 2008 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament 
Funduszy, Warszawa, sierpień 2009 r. 

3  Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego MPiPS – 01 dotyczącego rynku pracy  
i sprawozdanie roczne MPiPS – 02 dotyczące przychodów i wydatków Funduszu Pracy. 

4  Obowiązująca statystyka, z uwagi na charakter tych form aktywizacji, nie zawiera da-
nych umożliwiających ustalenie ich efektywności i zostaną one pominięte w poniższych rozwa-
żaniach. 
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 koszt uczestnictwa w programie – faktyczne wydatki poniesione kasowo na 
daną formę aktywizacji podzielone przez liczbę osób, które uczestniczyły 
w tej formie aktywizacji; 

 efektywność kosztową (koszt zatrudnienia) – kwota poniesionych wydat-
ków (kasowo) na daną formę aktywizacji podzielona przez liczbę osób, 
które po zakończeniu udziału w danej formie aktywizacji uzyskały w okre-
sie do trzech miesięcy zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podjęły dzia-
łalność na własny rachunek. 

 W 2008 roku w ramach podstawowych programów przeciwdziałania bezrobo-
ciu liczba osób aktywizowanych wyniosła ogółem 652 314. Z powyższej liczby  
52 155 osób skorzystało ze środków na podjęcie działalności gospodarczej, co sta-
nowi 8% całości uczestników wszystkich programów. Najbardziej znaczącą formą 
aktywizacji, ze względu na liczbę osób, które wzięły udział w programie, były 
szkolenia oraz staże. Uczestniczyło w nich łącznie około 340 tys. osób. Struktura 
uczestników według programów aktywizacyjnych zaprezentowana została na ry-
sunku nr 1. 
 

prace inte rwencyjne 
i roboty publiczne

 -13,9%

staże  -  26,0%

sz kolenia - 25,8%

środki na podjęcie 

działalności 
gospodarcze j -  8,0%

przygotowanie 
zawodowe w miejscu 

pracy - 12,2%

prace społe cznie 
użyteczne - 9,8%

refund. wyposażenia 
i doposażenia stanow. 

pra cy - 4,3%

 

Rys. 1. Udział uczestników programów w 2008 r. według form aktywizacji w % 

Źródło:  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Efektywność 
form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych  
z Funduszu Pracy w 2008 roku, Warszawa, sierpień 2009 r., s. 5. 

 
 Korzystanie z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ma tendencję 
wzrostową. W 2007 roku skorzystało z niej 45 086 osób, zaś już w roku 2008  
o ponad 7 tys. więcej. Wsparcie to należy ocenić także pozytywnie, porównując je  
z innymi formami aktywizacji w aspekcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 
(por. tabela nr 1), który kształtował się w tym przypadku na poziomie 100%. Biorąc 
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pod uwagę poziom wskaźnika dla wszystkich analizowanych form aktywizacji 
(średnio 56%), jest to poziom najwyższy. Oznacza to, że wszystkie osoby, które 
ubiegały się o dotację i otrzymały ją, podjęły działalność gospodarczą na własny 
rachunek. 
 

Tabela 1 
Efektywność zatrudnieniowa i kosztowa oraz koszt uczestnictwa w programie  

według form aktywizacji w 2008 roku 
 

Rodzaj programu 

Wskaźnik  
efektywności 

zatrudnieniowej 
programu (%) 

Wskaźnik  
efektywności 

kosztowej  
programu (w zł) 

Koszt  
uczestnictwa 
w programie 

(w zł) 
Szkolenia 39,2 4 373,86 1 664,15 
Prace interwencyjne i roboty 
publiczne 

73,4 5 736,99 4 267,97 

Roboty publiczne 46,6 12 578,00 5 578,42 
Prace społecznie użyteczne 43,4 1 276,53 530,34 
Staże 54,2 11 309,31 5 412,90 
Przygotowanie zawodowe  
w miejscu pracy 

53,4 10 298,64 4 405,81 

Środki na podjęcie działal-
ności gospodarczej przez 
bezrobotnych 

 
100,0 

 
13 401,63 

 
13 401,63 

Refundacja wyposażenia  
i doposażenia stanowiska 
pracy 

 
100,0 

 
13 684,94 

 
13 684,94 

Średnio 56,0 9 147,54 4 768,79 
 
Źródło:  Efektywność form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Departament Funduszy, Warszawa, sierpień 2009 r., s. 7. 

 
 Wskaźnik efektywności kosztowej wyniósł w przypadku dotacji w 2008 roku 
13 401,63 zł, co jest również wartością najwyższą spośród wszystkich analizowa-
nych form aktywizacji (por. tabela nr 1). Oznacza to, że przeciętna wysokość środ-
ków przyznanych osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej wynio-
sła 13,4 tys. zł. Kwota ta była wyższa o 12,6% w porównaniu z rokiem 2007 (11,9 
tys. zł). 
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Podsumowanie 
 
 Wśród badaczy rynku pracy toczy się dyskusja na temat skuteczności aktyw-
nej polityki rynku pracy i możliwości długoterminowo rozwiązania przez nią pro-
blemów tego sektora. Prowadzenie skutecznych programów jest trudne, szczególnie 
w warunkach kryzysu gospodarczego oraz strukturalnych problemów na rynku 
pracy. 
 Podstawową zaletą analizowanej dotacji na uruchomienie działalności,  
w porównaniu np. do kredytów, jest jej bezzwrotny charakter. Należy podkreślić 
jednak, że środki pozyskiwane w ten sposób nie są duże. W aspekcie ogólnej poli-
tyki rynku pracy minusem może być fakt, że przy użyciu tej formy wsparcia po-
wstają w większości przedsiębiorstwa jednoosobowe, które stwarzają małe możli-
wości na generowanie nowych miejsc pracy. Istnieje jednak szansa, że firmy te 
będą rozwijać się i zatrudniać pracowników. Aby jednak tak się stało, musi być 
zastosowane wsparcie na kolejnych etapach aktywności gospodarczej i stworzenie 
przyjaznych warunków prowadzenia działalności, w tym poprzez poprawę możli-
wości pozyskania innych źródeł finansowania. 
 Analiza wsparcia osób bezrobotnych w formie przyznania im środków na 
uruchomienie samodzielnej działalności może stać się przyczynkiem do bardziej 
pogłębionych badań i poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania: 

 jaka jest trwałość efektów tej formy wsparcia i jak te efekty wzmacniać, 
 jakie kolejne instrumenty wsparcia należałoby uruchomić i czy to jest ko-

nieczne (np. kredyty preferencyjne, mikrokredyty), 
 jakie są potencjalne korzyści dla budżetu państwa i obciążenia w związku  

z przyznaniem tego rodzaju pomocy finansowej, 
 jakie są korzyści dla rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw. 
 
 

DYNAMICS OF THE ESTABLISHMENT OF ENTERPRISES  
BY USING THE GRANT 

 
 

Summary 
 
 The article presents the forms of supporting the unemployed persons, which mak-
ing efforts in order to become self–employed in Poland. They are a large potential for 
the growth of the micro and small enterprises sector. These forms belong to the active 
labour market policy. 
 

Translated by Joanna Fila 
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KOSZTY JAKOŚCI W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE IMPORTUJĄCYM PRODUKTY 
 
 
 
1. Koszty jakości 
 
 Pojęcie kosztów jakości jest terminem umownym, nie występuje w teorii 
kosztów i dotyczy wszystkich kosztów poniesionych przy wytwarzaniu produktów 
o oczekiwanej jakości. Pojęcie kosztów jakości nie jest precyzyjnie definiowane  
w literaturze. Dla specjalistów z dziedziny zarządzania jakością koszty jakości to 
element wyodrębniony z ogółu kosztów własnych związanych z wytworzeniem 
produktów. Dla ekonomisty koszty jakości obejmują sumę kosztów poniesionych 
na wytwarzanie produktów o określonej jakości, spełniającej wymagania odbior-
ców. 
 W literaturze prezentowane są różne poglądy dotyczące definiowania i klasy-
fikowania kosztów jakości, np.: 

 przyjmujące za podstawę koszty wyodrębnione w procesie wytworzenia 
wyrobu (ujęcie wąskie); 

 uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez organizację; 
 odnoszące się do kosztów, które ponosi użytkownik; 
 odnoszące się do kosztów, które ponoszone są w ciągu całego cyklu życia 

wyrobów przez wszystkich użytkowników (ujęcie szerokie)1. 
 Zainteresowanie kosztami jakości wynika często z doskonalenia wdrożonego 
systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001. Norma ISO 9001 nie 
odnosi się bezpośrednio do zagadnienia kosztów jakości, wymaganie dotyczące 
oceny systemu pozostawia dowolność co do stosowanych metod. Międzynarodowa 

                                                 
1  U. Balon, Przegląd wybranych modeli klasyfikacji kosztów jakości, „Problemy Jakości” 

2006, nr 6, s. 1519. 
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 Organizacja Standaryzacyjna opracowała Raport Techniczny ISO/TR 10014 
dotyczący zarządzania ekonomiką jakości. W punkcie 7 raportu stwierdzono, że 
funkcjonuje wiele podejść do klasyfikacji kosztów, a przykładowe to: 

 model PAF, w którym dzieli się koszty na grupy: zapobieganie, oceny, nie-
zgodności (Prevention, Apprisal, Failure); 

 model procesowy, w którym dzieli się koszty na grupy: zgodności i nie-
zgodności; 

 model cyklu życia, w którym dzieli się koszty jakości na grupy w zależno-
ści od fazy w cyklu życia wyrobu; 

 model, który zakłada identyfikację i pomiar strat wartości dodanej2. 
 W tradycyjnym układzie kosztów (PAF): zapobieganie, ocena, błędy, repre-
zentowanym także w amerykańskim modelu ASQC3, koszty zapobiegania i oceny 
należy kojarzyć z nakładami związanymi z osiąganiem oczekiwanego poziomu 
jakości, natomiast koszty nawiązujące do błędów należy utożsamiać ze stratami. 
Pojęcie kosztów z definicji zakłada celowość ich ponoszenia, dlatego wskazane jest 
stosowanie pojęcia straty w odniesieniu do braków wygenerowanych w związku  
z działaniami przedsiębiorstwa (wewnętrznych i zewnętrznych).  
 Koszty zapobiegania wiążą się z działaniami, które mają nie dopuścić do wy-
generowania błędów, a także z identyfikowaniem i eliminowaniem przyczyn po-
wstawania błędów. Koszty oceny to nakłady przeznaczone na sprawdzenie spełnie-
nia wymagań jakościowych. Straty wynikające z błędów, czyli niespełnienia przez 
wyrób wymagań jakościowych, należy identyfikować zarówno we wnętrzu organi-
zacji, jak i w jej otoczeniu (tabela 1)4. 
 
 
2. Koszty jakości w wybranym mikroprzedsiębiorstwie 
 
2.1. Charakterystyka wybranego mikroprzedsiębiorstwa  
 
 Firma umownie nazwana Service jest wyłącznym dystrybutorem elementów 
wyposażenia samochodów sprzedawanych pod własną marką. Firma powstała  
w 2008 roku, gdy po raz pierwszy zlecono produkcję urządzeń w fabryce Shenzhen 
Cusp Technology Co. Systemy zaprojektowane i sprzedawane przez Service skła-
dają się z urządzenia i oprogramowania, które są przeznaczone do 23 marek i mo-
deli samochodu. Systemy służą do zapewnienia komfortu, rozrywki, bezpieczeń-
stwa i komunikacji w czasie podróży. Bardzo ważną cechą sprzętu jest pełna kom-

                                                 
2  Technical Report, ISO/TR 10014:1998, Guidelines for managing the economics of  

quality. 
3  Z. Zymonik, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Po-

litechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002, s. 83. 
4  Z. Zymonik, op. cit., s. 83. 
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patybilność wszelkich akcesoriów i oprogramowania we wszystkich modelach oraz 
otwartość systemów na rozbudowę lub rekonfigurację5. Oferta firmy składa się  
z cech charakterystycznych dla wyrobu materialnego: urządzenia, oraz z cech usłu-
gi – montażu systemów w samochodach, obsługi oprogramowania.  
 

Tabela 1 
Przykładowe koszty jakości według modelu ASQC 

 
Koszty zapobiegania Koszty oceny 

 planowanie jakości produktu 
 sterowanie jakością produkcji 
 projektowanie metod pomiarów 
 szkolenia pracowników w zakresie 

jakości 

 kontrola materiałów wejściowych 
 kontrola wyrobów 
 prace pomocnicze związane z próbami 
 utrzymanie sprzętu kontrolno-pomiarowego 
 ocena jakości materiałów w magazynach 

Straty wewnętrzne Straty zewnętrzne 
 braki nienaprawialne 
 przeróbki i naprawy 
 identyfikowanie przyczyn występowa-

nia braków 
 powtórna kontrola i próby 
 obsługa – sortowanie odrzutów 
 przekwalifikowanie wyrobów do niż-

szych klas jakości 

 reklamacje klientów 
 serwis posprzedażny 
 przeróbki zwróconych wyrobów 
 naprawy zwróconych wyrobów 
 wymiana wyrobów w ramach gwarancji 
 błędy techniczne 
 błędy związane z instalowaniem wyrobów 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Z. Zymonik, Koszty jakości w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 
2002, s. 76. 

 
 Obecnie w firmie zatrudnionych jest czterech pracowników: jeden dyrektor 
handlowy, jeden przedstawiciel handlowy, dwóch serwisantów6.  
 Należy podkreślić, że dystrybuowane urządzenia produkowane są w Chinach, 
ale projekt systemów został opracowany przez firmę Service. Przedsiębiorstwo 
Service nie ma bezpośredniego wpływu na jakość procesów realizacji produktu, 
pośredni wpływ polega na ustaleniu umowy z podwykonawcą, że produkcja odby-
wa się przy wykorzystaniu najnowocześniejszych maszyn oraz technologii. Do 
warunków podwykonawcy należy wymaganie natychmiastowej płatności za wy-
tworzone produkty i brak możliwości zwrotu wadliwych sztuk. Koszty obsługi 
gwarancji byłyby zbyt wysokie (m.in. ze względu na transport), dlatego podwyko-
nawca dostarcza więcej produktów niż wymaga tego bieżące zamówienie. Liczba 

                                                 
5  F. Kowalewski, Wykorzystanie reklamacji do doskonalenia procesu obsługi klienta  

w działalności usługowej, praca inżynierska, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn  
i Zarządzania, Poznań 2010, s. 25–26. 

6  F. Kowalewski, op. cit., s. 25–26. 
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dodatkowych systemów zależy od wielkości zamówienia oraz wynikającego  
z wcześniejszych doświadczeń poziomu wadliwości.  
 
2.2. Przebieg procesów obsługi klienta w przedsiębiorstwie Service 
 
 Sprzęt dystrybuowany przez Service jest kierowany do dwóch grup klientów: 
indywidualnych odbiorców oraz do pośredników, czyli salonów samochodowych 
(ASO). Obsługa klienta realizowana jest w trzech wariantach: 

1. sprzedaż sprzętu do salonu samochodowego z oprogramowaniem i monta-
żem oraz ze szkoleniem  proces obsługi salonu rozpoczyna się od nawią-
zania kontaktu przez przedstawiciela handlowego lub dyrektora handlowe-
go z salonem samochodowym oraz ustalenia terminu prezentacji oferty. 
Pracownik firmy Service udaje się do wybranego salonu samochodowego  
i przedstawia zakres usług firmy oraz prezentuje wyrób. Kontakt z klientem 
indywidualnym nawiązują sprzedawcy danego salonu samochodowego, 
oferując przy kupnie samochodu system z odpowiednim oprogramowaniem 
lub inne urządzenia z asortymentu. Często salony zakupują od firmy Servi-
ce sprzęt do demonstrowania go klientom indywidualnym. Jeśli klient zde-
cyduje się na zakup, pracownik salonu wypełnia formularz zamówienia  
i wysyła go do Service’u. Serwisant instaluje zamówione przez klienta 
oprogramowanie. Ustalany jest termin dostawy, o czym salon informuje 
klienta. W wyznaczony dzień klient przyjeżdża do salonu w celu zamonto-
wania zakupionego sprzętu. W pierwszym montażu w danym salonie bie-
rze udział serwisant i handlowiec z Service oraz serwisant ASO. Tym sa-
mym prowadzą oni szkolenie dla serwisantów z salonu, aby mieli oni moż-
liwość samodzielnego przeprowadzania kolejnych montaży systemów ofe-
rowanych przez Service, gdyż następne zamówienia realizowane są już po-
przez wysłanie systemów kurierem do salonu. 

2. sprzedaż do klienta indywidualnego z oprogramowaniem i montażem  
 proces obsługi klienta indywidualnego rozpoczyna się od prezentacji 
sprzętu na stronie internetowej, w prasie branżowej oraz na portalu aukcyj-
nym. Oferta  firmy Service jest szeroko opisana na stronie internetowej, za-
tem jeśli klient zdecyduje się na zakup systemu, kontaktuje się on z han-
dlowcem stacjonarnym. W przypadku przysłania przez klienta wypełnio-
nego formularza zamówienia serwisant wgrywa zamówione przez klienta 
oprogramowanie i ustala termin montażu poprzez serwisantów. W wyzna-
czonym dniu serwisant zjawia się pod wskazanym przez klienta adresem  
w celu realizacji zamówienia. 

3. Sprzedaż sprzętu klientowi indywidualnemu bez oprogramowania i bez 
montażu  proces obsługi klienta indywidualnego rozpoczyna się od pre-
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zentacji sprzętu na stronie internetowej, w prasie branżowej oraz na portalu 
aukcyjnym. Sprzęt dostarczany jest do klienta za pomocą kuriera7. 

 Niezależnie od typu klienta i rodzaju oferty usługi posprzedażowe realizowane 
są przez Service. 
 
2.3. Analiza kosztów jakości w przedsiębiorstwie Service 
 
 Za podstawę do analizy przyjęto model kosztów jakości PAF: Prevention, 
Apprisal, Failure. Wielkość – skala mikro oraz specyfika działalności firmy Service 
– głównie usługowa, wpływają na ograniczenie kategorii kosztów jakości, jakie 
mogą wystąpić. Na przykład w kosztach prewencji nie występują koszty związane  
z planowaniem procesów produkcyjnych czy ze sterowaniem produkcją, w grupie 
strat wewnętrznych nie występują koszty związane z identyfikowaniem przyczyn 
zakłóceń procesu wytwórczego, obsługą odrzutów i inne koszty związane z realiza-
cją procesu produkcyjnego. Na podstawie obserwacji funkcjonowania przedsiębior-
stwa Service można stwierdzić, że nie prowadzi się tam pewnych działań związa-
nych z zapobieganiem i oceną, więc nie są generowane, a powinny być, niektóre 
kategorie kosztów (tabela 2). 
 

Tabela 2 
Koszty jakości według modelu ASQC w przedsiębiorstwie Service 

 
Koszty zapobiegania Koszty oceny 

 wykonanie projektu produktu z 
uwzględnieniem jego jakości 

 szkolenia pracowników z zakresu 
poprawnej realizacji montażu urzą-
dzeń 

---- 

Straty wewnętrzne Straty zewnętrzne 

---- 

 reklamacje klientów 

 serwis posprzedażny 

 przeróbki zareklamowanych wyrobów 

 naprawy zwróconych wyrobów 

 wymiana wyrobów w ramach gwarancji 

 błędy techniczne 

 naprawy z powodu błędów w instalowaniu 
wyrobów 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

                                                 
7  F. Kowalewski, Wykorzystanie reklamacji…, op. cit. 
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 Zakłada się, że w przedsiębiorstwach importujących produkty z Chin nie da 
się uniknąć strat wynikających z wadliwości wyrobów. Straty te są rekompensowa-
ne niską ceną zakupu wyrobu od podwykonawcy. Narzucona przez dystrybutora 
marża jest tak kalkulowana, aby pokryć koszty związane z obsługą posprzedażną 
produktów, a także zapewnić zysk. Przyjęcie takiego schematu myślenia nie mobi-
lizuje do aktywnego działania w zakresie zarządzania reklamacjami oraz ogranicza 
dążenie do doskonalenia procesów, na które dystrybutor ma bezpośredni wpływ. 
 Identyfikacja kategorii kosztów jakości może być punktem wyjścia do ustale-
nia działań doskonalących, które wpłyną na obniżenie strat wynikających z braków. 
Do monitorowania efektywności ewentualnych działań doskonalących niezbędne 
jest ustalenie wartości poszczególnych kosztów i ich analiza w założonych odstę-
pach czasu. 
 Najprostsze działania w ramach analizy kosztów jakości powinny dotyczyć 
poszukiwania przyczyn występujących problemów. Traktując koszty zapobiegania 
jako inwestycję, a nie marnotrawstwo, warto skupić się na stratach (tabela 2).  
W przedstawionym przedsiębiorstwie zidentyfikowano straty zewnętrzne, czyli 
ujawnione i generowane po dostarczeniu produktu do klienta (tabela 2). Pierwsza 
wymieniona kategoria to reklamacje klientów, czyli pewne zjawisko, które generuje 
wydatki związane z pozostałymi wymienionymi czynnikami: od serwisu posprze-
dażnego po naprawy wynikające z błędów w montażu. W celu wskazania sposobów 
eliminowania strat należy poszukać przyczyn podstawowych wywołujących pro-
blemy (rysunek 1). 
 

 
Rys. 1. Przyczyny reklamacji w przedsiębiorstwie Service 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: F. Kowalewski, Wykorzystanie reklamacji…, 
op. cit. 
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 W zależności od przyczyny reklamacji (rysunek 1) przedsiębiorstwo podejmu-
je różne działania związane z obsługą posprzedażną, działania te generują różne 
koszty i straty (tabela 3). 

Tabela 3 
Straty zewnętrzne w przedsiębiorstwie Service 

 
Grupa przyczyn Koszty i straty związane z obsługą reklamacji 

wadliwe urządzenie  koszty wymiany urządzenia na nowy egzemplarz 

 koszt nowego urządzenia 

 koszt dojazdu serwisanta do klienta 

 ewentualny nocleg i dieta dla serwisanta  

 ewentualne gratisy dla klienta 

 koszty naprawy urządzenia 

 koszt materiałów, podzespołów wykorzystanych do naprawy 

 koszt dojazdu serwisanta do klienta 

 ewentualny nocleg i dieta dla serwisanta  

 ewentualne gratisy dla klienta 
wadliwy montaż  koszt materiałów wykorzystanych do naprawy 

 koszt dojazdu serwisanta do klienta 

 ewentualny nocleg i dieta dla serwisanta  

 ewentualne gratisy dla klienta 
czas obsługi klienta  rezygnacja z zakupu 

 upusty lub rabaty jako rekompensata za przekroczenie deklarowa-
nego czasu obsługi 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: F. Kowalewski, Wykorzystanie reklamacji…, 

op. cit. 
 
 Ze względu na to, że firma Service nie jest producentem dystrybuowanych 
systemów, nie ma bezpośredniego wpływu na wyeliminowanie braków powstałych 
podczas procesu produkcyjnego – wymienionych w grupie wadliwe urządzenie 
(rysunek 1). Nie oznacza to, że nie ma sposobów na ograniczenie strat związanych 
z wadliwymi urządzeniami. Z tabeli 2 wynika, że firma nie ponosi kosztów związa-
nych z oceną. Wprowadzenie kontroli wyrobów przesłanych od podwykonawcy, 
przed dostarczeniem do klienta, wyeliminowałoby wiele sytuacji montażu wadli-
wego sprzętu. Pozwoliłoby to na uniknięcie reklamacji spowodowanych wybrako-
wanym sprzętem, czyli m.in. kosztów dojazdu serwisanta, delegacji (tabela 3). Nie 
oznacza to, że koszty i straty związane z wadliwym urządzeniem zostałyby wyeli-
minowane, ponieważ urządzenia sprowadzane są na zamówienie klienta (firma 
unika kosztów magazynowania). Identyfikacja wadliwości sprzętu przed montażem 
oznaczałaby, że klient będzie czekał na kolejną dostawę, więc pojawiłyby się kosz-
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ty związane z przekroczeniem czasu obsługi (tabela 3), które wartościowo są niższe 
niż koszty związane z wymianą urządzenia8. 
 Z kolei na zmniejszenie liczby reklamacji z tytułu czasu obsługi może wpły-
nąć zmiana w przekazywaniu informacji do klienta. Jeśli handlowiec, przyjmując 
zamówienie, do realnego terminu realizacji zamówienia dodawałby np. dwa tygo-
dnie, to wcześniejsze dostarczenie urządzenia byłoby miłym zaskoczeniem dla 
odbiorcy, a jednocześnie Service ewentualnie zyskałby czas na reakcję w razie 
problemów.  
 Na zmniejszenie liczby reklamacji związanych z wadliwym montażem wpły-
nęłoby rozwinięcie działań w ramach zapobiegania, czyli szkolenia pracowników  
i doskonalenia ich umiejętności.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Małe i mikroprzedsiębiorstwa borykają się ze specyficznymi problemami, 
m.in. ze względu na ograniczoność zasobów finansowych. Aspekt ten nabiera 
szczególnego znaczenia dla przedsiębiorstw, które importują wyroby z Chin, gdy 
następuje konfrontacja dwóch rynków, na których panują inne zwyczaje, wpływają-
ce na płynność finansową, m.in. natychmiastowa płatność vs. kredyty kupieckie. 
Import z odległych miejsc wpływa także na terminy i terminowość realizacji za-
mówień, a wybór podwykonawcy z Chin wymaga akceptacji kryteriów co do jako-
ści produktów. Świadomość istnienia tego typu warunków i ograniczeń hamuje 
zwykle dążenie do eliminowania strat i doskonalenia procesów realizowanych przez 
importera. W referacie wskazano, że prosta analiza kosztów jakości generowanych 
w mikrofirmie może posłużyć jako narzędzie do: identyfikacji kosztów, strat  
i wskazania obszarów, na które importer ma bezpośredni wpływ. Jednocześnie 
koncepcja kosztów jakości ukierunkowuje sposoby pomiaru efektywności oraz 
wskazuje i promuje działania np. w zakresie oceny, gdzie koszty traktowane są jako 
nakłady i pozwalają zmniejszyć ewentualne straty lub uniknąć ich. 
 
 

                                                 
8  F. Kowalewski, Wykorzystanie reklamacji…, op. cit. 
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QUALITY COSTS IN A COMPANY THAT IMPORTS PRODUCTS 
 
 

Summary 
 
 Micro and small companies have specific barriers and problems on the market, 
especially because of financial aspects. Conscious about limitation of financial re-
sources should be an argument to improve financial management, for example by elimi-
nation of waste. Meanwhile, managers treat some restrictions as a natural conditions 
and do not try to change them or influence on them. 
 There is presented micro company that imports products from China. The specific 
barriers that meets this company are: quality of the products, system of payment, the 
distance an terms of deliveries. These restrictions have a negative influence on number 
of complains from clients. In the paper the author propose to apply an idea of quality 
costs to indicate sources of wasting and areas to improve client service. 
 

Translated by Marta Grabowska 
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WYBRANE ASPEKTY BANKOWEJ OBSŁUGI  
MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Polscy przedsiębiorcy są zgodni w ocenie, że ich firmy we współczesnej go-
spodarce nie mogłyby funkcjonować bez współpracy z bankami1. Relacje przedsię-
biorców z bankami są jednak rozdzielane na te związane z codzienną obsługą oraz 
obszar wiązany z kredytowaniem działalności przedsiębiorstwa2. Duże znaczenie 
ma również ocena dotychczasowej współpracy z bankami, pochodną której są czę-
ściowo decyzje dotyczące strategii rozwoju, korzystania bądź nie z kredytu banko-
wego3.  
 Podstawowe pytanie, jakie zadają sobie przedsiębiorcy, brzmi: Czy banki są 
dla nich partnerami w prowadzonej działalności gospodarczej? W odpowiedzi na to 
pytanie reprezentanci sektora bankowego otwarcie przyznają, że firmy mikro, małe 
i średnie stanowią jeden z głównych obszarów rozwoju bankowości w Polsce4.  
W rzeczywistości jednak modele biznesowe bankowości przedsiębiorstw poza nie-
licznymi wyjątkami polegają na potraktowaniu przedsiębiorstw mikro oraz małych 

                                                 
1  Audyt bankowości mikrofirm 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010,  

s. 410. 
2  J. Kozioł, 20 lat transformacji polskiego sektora bankowego, „Realia i co dalej” nr 4, 

Warszawa, 2008, s. 4850. 
3  Warunki powstawania i działalności oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsię-

biorstw 2005, GUS, Warszawa 2005, s. 16. 
4  Monitor Bankowy 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010, s. 68.  
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jako podobnych do segmentu detalicznego5. Podejście to pozostaje w sprzeczności  
z podstawowymi oczekiwaniami przedsiębiorców, jednak z perspektywy banków 
jest ekonomicznie uzasadnione6.  
 W opracowaniu na podstawie niepublikowanych dotąd wyników badań udzie-
lono odpowiedzi na pytania: Czy banki są partnerami w działalności gospodarczej? 
Jakie są wyobrażenia przedsiębiorców o bankach funkcjonujących w Polsce? Jakie 
są oczekiwania przedsiębiorców wobec banków, na ile banki zaspokajają te potrze-
by? Na jakie czynniki należy położyć szczególny nacisk, aby podnosić konkuren-
cyjność polskich przedsiębiorstw poprzez zacieśnianie współpracy z bankami?7 
 Źródło danych empirycznych stanowiły wyniki badań przeprowadzonych 
przez Research International Pentor. Badanie realizowano metodą CAPI wywiadu 
bezpośredniego wspomaganego komputerowo, objęto nim próbę przedsiębiorstw 
liczącą N=1400, w tym odpowiednio próby liczące N=800 mikrofirm oraz N=600 
firm małych i średnich8. Badanie zrealizowano w okresie kwiecień – maj 2010 
roku.  
 
 
1. Perspektywiczne segmenty rozwoju usług bankowych w 2010 roku 
 
 Zainteresowanie banków przedsiębiorstwami mikro, małymi i średnimi jest 
powszechne9. Przedstawiciele niemal każdego banku na polskim rynku oceniają, że 
warto obsługiwać te segmenty firm10. Zainteresowanie przez banki obsługą przed-
siębiorstw ma jednak charakter koniunkturalny. W ujęciu ex post obserwowane są 
okresy wzmożonego zainteresowania bankową obsługą firm, lecz okresy te przypa-

                                                 
5  V. Wallace, A. Herrick, What Banking Leeds to Become, Strategy + Business, Issue 57, 

Booz&Co, Winter 2009, s. 45. 
6  Ch. Skinner, The future of banking In a globalised Word, John Wiley & Sons, Ltd, Chi-

chester 2007, s. 7684.  
7  Kontynuację problematyki przedstawiono w opracowaniu Wybrane problemy finanso-

wania przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, zawartym w niniejszej publikacji. Poszukiwano 
odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu o zakresie i sposobie finansowania przedsiębiorstw 
decydują uwarunkowania po stronie podaży kredytów, a w jakim stopniu uwarunkowania po 
stronie popytowej.  

8  Badaniem objęto reprezentatywną ogólnopolską losowo dobraną próbę kadry zarządzają-
cej przedsiębiorstw. Przez przedsiębiorstwo mikro rozumiemy przedsiębiorstwo zatrudniające nie 
więcej niż 10 osób i mające roczny przychód netto poniżej 2 mln euro lub sumę aktywów  
w bilansie rocznym poniżej 2 mln euro, przedsiębiorstwo małe odpowiednio o przychodach rocz-
nych netto 2–10 mln euro i zatrudnieniu 10–45 osób oraz przedsiębiorstwo średnie o obrotach 
10–50 mln euro oraz zatrudnieniu 50–250 osób. Na podstawie wyników badań opracowano raport 
Audyt bankowości mikrofirm 2010, Audyt bankowości MŚP 2010. 

9  Monitor Bankowy 2010, op. cit., s. 48. 
10  Ibidem. 
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dają na czas korzystnej koniunktury gospodarczej11. W okresie spowolnienia go-
spodarczego aktywność banków koncentrowana jest na segmencie klientów deta-
licznych (rys. 1). W 2010 roku co trzeci reprezentant banków za główny kierunek 
rozwoju wskazuje bankowość dla klientów indywidualnych, jednak równie ważne 
stały się dla banków usługi dla małych i średnich firm12. Od 2008 roku na znacze-
niu zyskuje także obsługa mikrofirm. Rosnące zainteresowanie przez banki obsługą 
firm wynika nie tylko z samego potencjału wyrażonego liczbą aktywnie działają-
cych w Polsce przedsiębiorstw, ale również we wzroście poziomu przedsiębiorczo-
ści, porównywanego do innych krajów europejskich czy też w zwiększeniu wyko-
rzystania zewnętrznych źródeł finansowania13.  
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Rys. 1. Potencjalne obszary rozwoju usług bankowych w latach 20042010 

Źródło: Monitor Bankowy, ZBP/Pentor, styczeń 20042010 r. 

 
 
2. Banki jako podmiot otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw 
 
 Przedsiębiorcy są w większości przekonani, że banki przyczyniają się do roz-
woju przedsiębiorstw w Polsce, jednak poziom akceptacji tego twierdzenia zależy 
od wielkości przedsiębiorstwa mierzonej wartością przychodów (rys. 2). Banki 
zbierają bardziej przychylne oceny wśród firm notujących najwyższe przychody: 
blisko co trzecia firma o przychodach rocznych powyżej 70 mln zł ocenia, że banki 
zdecydowanie wspomagają rozwój przedsiębiorstw w Polsce, kolejne dwie trzecie 
jest zdania, że raczej przyczyniają się do ich rozwoju. Co dziesiąta firma w tej gru-

                                                 
11  J. Kozioł, 20 lat transformacji polskiego sektora bankowego, „Realia i co dalej” nr 4, 

Warszawa 2008, s. 3739. 
12  Monitor Bankowy 2010, op. cit., s. 48. 
13  T. Gołębiowski, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2008, s. 112129. 



Marcin Idzik 90

pie prezentuje stanowisko, według którego banki mają ujemny wpływ na rozwój 
przedsiębiorstw w Polsce. Im niższe przychody firmy, tym większa jest grupa 
przedsiębiorców, którzy nie potrafią odnieść się do roli banków w rozwoju firm  
w Polsce. W porównaniu z 2007 rokiem średni poziom ocen podniósł się w więk-
szości badanych grup przedsiębiorców, co oznacza, że firmy doceniają znaczenie 
banków dla rozwoju przedsiębiorstw. 
 

 
 
Rys. 2.  Opinie przedsiębiorców o roli banków we wspieraniu rozwoju firm w Polsce ze 

względu wysokości rocznych przychodów przedsiębiorstw 

Źródło:  Audyt bankowości mikrofirm 2007, 2010; Audyt bankowości MŚP 2007, 2010, 
Pentor. 

 
 Z raportu PARP14 wynika, że banki uważane są również za najważniejsze 
instytucje wsparcia działalności przedsiębiorstw. Z taką rolą kojarzy je dwie trzecie 
firm z sektora MŚP. Kolejne instytucje są za nimi daleko w tyle.  
 Cechą charakterystyczną relacji przedsiębiorców z instytucjami otoczenia 
biznesu w Polsce jest niewielka chęć przedsiębiorców do nawiązywania kontaktów 
z wszelkimi instytucjami wsparcia biznesu, także z bankami. Większą skłonność do 
współpracy z bankami przejawiają małe i średnie firmy (odpowiednio 23% i 33% 
wskazań) niż mikroprzedsiębiorstwa i samozatrudnieni (odpowiednio 10% i 8%).  
Ocena banków wynikająca z doświadczeń przedsiębiorstw ulega zmianom. W 2007 
roku zdecydowana większość firm korzystających z usług banków oceniała je do-
brze lub bardzo dobrze (82% wskazań wśród mikro i małych firm, 89% wśród 

                                                 
14  W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przed-

siębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s. 118124. 
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średnich firm). W ciągu trzech lat wyraźnie zwiększył się odsetek ocen bardzo po-
zytywnych15. Zmiany w największym stopniu objęły grupę mikroprzedsiębiorstw, 
wśród których przed trzema laty 29% wystawiało bankom złe świadectwo, obecnie 
odsetek ten obniżył się do 15%. 
 
 
3. Czynniki wyboru banku oraz zakres korzystania z usług bankowych 
 
 Przedsiębiorcy, decydując się na wybór banku, kierują się w głównej mierze 
cechami oferty: przede wszystkim kosztami współpracy, ale także aspektami mery-
torycznymi16. Bardzo ważne jest także zaufanie do banku. W ogólnej ocenie z gru-
py czynników funkcjonalnych dla przedsiębiorców najważniejsze są niskie koszty 
obsługi, konkurencyjna oraz elastyczna oferta, jakość obsługi w oddziale banku 
oraz sama lokalizacja placówki banku (rys. 3).  
 

 
 

Rys. 3. Czynniki wyboru banku przez przedsiębiorców mikro oraz małych i średnich 

Źródło: Audyt bankowości mikrofirm 2010; Audyt bankowości MŚP 2010, Pentor. 

 
 Przedstawiona hierarchia czynników wyboru banku ma jednak swoje konse-
kwencje, związane między innymi z priorytetami przyjmowanymi przez banki  
                                                 

15  Audyt bankowości mikrofirm 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010,  
s. 84115. 

16  Ibidem. 
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w konstruowaniu oferty kredytowej dla przedsiębiorstw. Firmy MŚP są dla banków 
interesującą grupą klientów ze względu na wymóg posiadania przez firmy rachunku 
bankowego oraz wyższej aktywności transakcyjnej klientów biznesowych od klien-
tów indywidualnych. Jednocześnie jednostkowe ryzyko kredytowania takich pod-
miotów jest wyższe niż firm dużych, a nawet klientów indywidualnych. Banki, nie 
ponosząc zbędnego ryzyka, są w stanie realizować wyniki finansowe na działalno-
ści operacyjnej związanej z bieżącą obsługą przedsiębiorstw. W tym kierunku skie-
rowana jest strategia optymalizacji obsługi przedsiębiorstw. 
 

Tabela 1 
Korzystanie z produktów i usług bankowych przez przedsiębiorstwa w 2010 roku 

 

Produkty i usługi bankowe 

Odsetek przedsiębiorstw ko-
rzystających z usług (%) 

Mikrofirmy 
Firmy małe  

i średnie 

Rachunki  
firmowe 

rachunek bieżący pomocniczy 19 44 

rachunek inwestycyjny 8 22 

rachunek walutowy 6 20 

rachunek skonsolidowany 3 12 

Karty 
karty debetowe  47 56 

karty kredytowe 31 42 

Rozliczenia  
i rachunki  
firmowe 

transakcje wymiany walut 4 11 

zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym 1 5 

faktoring krajowy 1 5 

akredytywa eksportowa 0 4 

Produkty  
oszczędnościowe  
i inwestycyjne 

lokaty terminowe złotowe 15 26 

fundusze inwestycyjne 10 17 

lokaty overnight 3 10 

lokaty terminowe walutowe 2 7 

 
Źródło: Audyt bankowości mikrofirm 2010; Audyt bankowości MŚP 2010, Pentor. 
 
 Wszystkie przedsiębiorstwa posiadają rachunek bieżący, dodatkowo 44% 
MŚP oraz 19% firm mikro korzysta z konta pomocniczego (tab. 1). W porównaniu 
do mikro bądź małych przedsiębiorców znacznie częściej sięgają w stronę rachun-
ków walutowych, zakładają lokaty terminowe walutowe oraz overnight, a także 
podejmują się negocjowania warunków usług bankowych. Dużo mniej niż połowa 
małych i średnich firm (38%) oraz 26% przedsiębiorstw mikro korzysta z kredytu  
w rachunku bieżącym, mniej niż jedna na trzy firmy zaciągnęła obrotowy kredyt 
złotowy lub korzysta z leasingu. Inne usługi, jak chociażby doradztwo podatkowe 
(9%) czy korzystanie z możliwości zarządzania płynnością firmy (4%) są zdecydo-
wanie mniej popularne.  
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Tabela 1cd.  
Korzystanie z produktów i usług bankowych przez przedsiębiorstwa w 2010 roku 

 

Produkty i usługi bankowe 

Odsetek przedsiębiorstw  
korzystających z usług (%) 

Mikrofirmy 
Firmy małe 

i średnie 

Kredyty 

kredyt w rachunku bieżącym 26 38 

kredyt obrotowy złotowy 18 31 

leasing 12 29 

kredyt inwestycyjny złotowy 6 13 

kredyt hipoteczny 6 9 

kredyt samochodowy 6 9 

kredyt obrotowy w walutach obcych 2 5 

kredyty preferencyjne 2 5 

kredyt inwestycyjny w walutach obcych 1 3 

Usługi 
doradcze 

doradztwo finansowe 9 22 

doradztwo podatkowe 4 9 

Pozostałe 
usługi 

gwarancje bankowe 3 12 

wrzutnia nocna 3 10 

negocjowanie warunków lokaty 2 8 

 
Źródło: Audyt bankowości mikrofirm 2010; Audyt bankowości MŚP 2010, Pentor. 
 
 
4. Ocena jakości współpracy przedsiębiorstw z bankami 
 
 Przedsiębiorcy są raczej zadowoleni z usług banków w ramach codziennej 
współpracy. Niezadowolenie manifestuje prawie co piąta firma, twierdząc, że nie 
poleciłaby swojego głównego banku innemu przedsiębiorstwu17.  
 Ogólna tendencja w ocenie banków przez przedsiębiorców wskazuje, że im 
większa firma, tym ocena współpracy jest korzystniejsza. Najniżej współpracę  
z bankami oceniają mikroprzedsiębiorcy, najwyżej natomiast przedsiębiorcy z seg-
mentu średnich firm. Na przestrzeni lat 20072010 zarówno w grupie firm mikro, 
małych, jak i średnich obserwowana jest poprawa relacji z bankami (rys. 4).  
 

                                                 
17  Audyt bankowości mikrofirm 2007, Research International Pentor, Warszawa 2007,  

s. 1215. Audyt bankowości MŚP 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010,  
s. 1215. 
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Rys. 4.  Ocena zadowolenia z usług banków w latach 20072010 w grupie firm mikro, 
małych oraz średnich 

Źródło:  Audyt bankowości mikrofirm 2007, 2010; Audyt bankowości MŚP 2007, 2010, 
Pentor. 

  
 Zestawienie ze sobą ważności oraz przeciętnej oceny poszczególnych elemen-
tów współpracy pozwala ocenić jakość relacji banków z przedsiębiorcami dwuwy-
miarowo: pod względem ważności dla przedsiębiorców oraz oceny zadowolenia. 
Skrócone wyniki takiej analizy przedstawiono w tabeli 2. Bez względu na wielkość 
firmy elementy współpracy bardzo ważne i wysoko cenione przez przedsiębiorców 
to obsługa w ramach bankowości internetowej, kompetencje pracowników oraz 
szybkość wykonywania operacji bankowych. Małe i średnie firmy dodatkowo wy-
soko cenią uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb. W przypadku mikrofirm jest 
to także cecha ważna, ale nisko oceniana. W grupie czynników ważnych dla przed-
siębiorców, lecz nisko ocenionych, znajdują się wszystkie aspekty związane z kre-
dytowaniem działalności przedsiębiorstw.  
 Oceniając zmiany w czasie, uwagę zwraca spadek zadowolenia przedsiębior-
ców mikro ze względu na niewystarczające uwzględnianie przez banki indywidual-
nych potrzeb mikroprzedsiębiorców. Pogorszenie w grupie firm małych i średnich 
wystąpiło również w obszarze współpracy z doradcą bankowym. Przedsiębiorcy 
formułują mocne zastrzeżenia, kwestionując kompetencje, zaangażowanie oraz 
obiektywizm bankowych doradców.  
 W porównaniu z 2007 rokiem spadł odsetek przedsiębiorców uskarżających 
się na problemy we współpracy z bankami18. Największa zmiana nastąpiła w grupie 
firm średnich, gdzie odsetek przedsiębiorstw mających problemy z bankami spadł  
z 23% w 2007 roku do 4% w 2010 roku. Podobne tendencje, lecz w mniejszej skali 

                                                 
18  Ibidem. 
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dotyczą firm małych – odpowiednio spadek z 16% do 6%, oraz firm mikro – spadek 
z 13% do 5%.  
 

Tabela 2 
Wybrane aspekty oceny współpracy przedsiębiorców z bankami w 2007 i 2010 roku 

  
Wysoko oceniane i ważne aspekty obsługi w 2010 roku 

Mikrofirmy  bankowość internetowa 
 kompetencje pracowników 
 szybkość rozliczeń 

Małe firmy  bankowość internetowa 
 kompetencje pracowników 
 szybkość rozliczeń 
 uwzględnianie indywidualnych potrzeb 

Średnie firmy  bankowość internetowa 
 kompetencje pracowników 
 szybkość rozliczeń 
 uwzględnianie indywidualnych potrzeb 

Nisko oceniane i ważne aspekty obsługi w 2010 roku 
Mikrofirmy  koszt udzielenia i oprocentowania kredytu 

 prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku 
 uwzględnianie indywidualnych potrzeb 

Małe firmy  koszty udzielenia i oprocentowanie kredytu 
 prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku 

Średnie firmy  koszty udzielenia i oprocentowanie kredytu 
 prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku 

Cechy obsługi, z których zadowolenie spadło w okresie 20072010 
Mikrofirmy  uwzględnianie indywidualnych potrzeb firmy 

Cechy obsługi, których ważność spadła w okresie 20072010 
Małe firmy  obsługa przez osobistego doradcę 
Średnie firmy  obsługa przez osobistego doradcę 

 
Źródło:  Audyt bankowości mikrofirm 2007, 2010; Audyt bankowości MŚP 2007, 2010, 

Pentor. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wzajemne stosunki między przedsiębiorstwem a bankiem bardzo często są 
zdeterminowane kulturą korporacyjną obu podmiotów. To właśnie ogólne zasady  
i wytyczne panujące zarówno w firmie, jak i w banku, wpływają na to, czy przed-
siębiorca będzie traktowany indywidualnie, czy według przyjętych schematów. 
Bankom poza nielicznymi przypadkami jeszcze nie zależy na budowaniu długo-
okresowych relacji, w szczególności z segmentem mikrofirm. Rynek ten jest klasy-
fikowany jako niedojrzały, mało stabilny.  
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 Oferta kierowana do przedsiębiorców związanych z małym i średnim bizne-
sem cały czas się jednak poszerza. Rozwiązania, które niedawno były dostępne 
tylko dla klientów korporacyjnych, dzisiaj znajdują się w pakietach przygotowa-
nych dla sektora MŚP. Mimo tego przedsiębiorcy korzystają jedynie z podstawo-
wego zestawu produktów bankowych dla firm. W wielu przypadkach przedsiębior-
cy nie są jeszcze gotowi na przyjęcie takiej oferty. Dużo zależy również od świa-
domości przedsiębiorcy, który przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego 
pakietu usług bankowych powinien określić swoje obecne i przyszłe potrzeby fi-
nansowe oraz zastanowić się, jaki zestaw produktów czy usług bankowych będzie 
dla jego firmy najbardziej korzystny.  
 
 

CHOSEN ASPECTS OF BANKING SERVICE  
THE MICRO-, SMALL AND MEDIUM – SIZED ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
 The main line of the analysis consisted of the evaluation of the entrepreneurs’ 
relationship with the banks. On the basis of the results of the research among the banks’ 
representatives, we evaluated the magnitude of interest of the banking sector in serving 
the micro–, small and medium–sized enterprises. We also conducted a multifaceted 
evaluation of the banks as institutions of the external environment of the enterprises. 
The entrepreneurs’ expectations from the banks were arranged in a hierarchy, and then 
the fulfillment of the expectations by the banks were also evaluated. On the basis of the 
current models of the banks’ customer service of the enterprises, we analyzed the quali-
ty of the enterprises’ cooperation with the banks. We identified the scope of using the 
banking products and a highly limited demand for the banking products on the part of 
the entrepreneurs. The influence of the economic crisis and the company’s economic 
situation on the entrepreneurs’ relationship with the bank was also presented. The em-
pirical material was comprised of the results of the newest, unpublished, surveys among 
the entrepreneurs on a nationwide, representative sample of N=1400 micro–, small and 
medium–sized companies.  
 

Translated by Andrzej Rozanoff 
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FORMY WSPIERANIA MIKROFIRM STUDENCKICH  
NA PRZYKŁADZIE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 

 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Powszechne w dzisiejszych czasach jest przekonanie o znaczącej roli, jaką 
mikro, małe i średnie firmy pełnią w polskiej gospodarce. Problematyka rozwoju  
i wspierania przedsiębiorczości znajduje odzwierciedlenie w dokumentach rządo-
wych, takich jak Strategia Rozwoju Kraju1 czy Krajowy Program Reform2. Doku-
menty te wskazują również na potrzebę zwiększenia skali współpracy sfery nauki  
z gospodarką i transferu technologii, silnie związanych ze zjawiskiem przedsiębior-
czości akademickiej, a więc i przedsiębiorczości studenckiej. 
 Celem opracowania jest analiza instrumentów i mechanizmów wspierania 
mikrofirm studenckich w Politechnice Łódzkiej. Opisane zostaną zarówno mecha-
nizmy wsparcia bezpośredniego, jak i pośredniego oraz podjęta zostanie próba 
wskazania obszarów dalszego rozwoju, mającego na celu poprawienie komplekso-
wości i jakości oferty uczelni pod względem wspomagania firm studenckich. 
 

                                                 
1  Strategia Rozwoju Kraju 20072015 (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ po-

ziom_krajowy/strategia_rozwoju_kraju _2007_2015/ Strony/srk_0715.aspx), Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego, 2009. 

2  Krajowy Program Reform na lata 20082011 na rzecz realizacji strategii Lizbońskiej 
(http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Krajowy +Program+Reform), Ministerstwo Gospodarki, 
2010.  



Magdalena Kurowska 98

1. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce 
  
 Przedsiębiorczość akademicka, powszechnie rozumiana jako zaangażowanie 
placówek naukowych w działalność gospodarczą, może być postrzegana w dwojaki 
sposób. Jednym z podejść jest postrzeganie jej jako przedsiębiorczości środowiska 
akademickiego (pracowników naukowych, pomocniczych, administracji, doktoran-
tów i studentów), w efekcie której na terenie uczelni lub w jej pobliżu powstają 
prowadzone przez pracowników, doktorantów czy studentów firmy. Drugie podej-
ście pozwala spojrzeć na szkołę wyższą jako operujące na rynku przedsiębiorstwo, 
którego produktem jest generowana wiedza, technologie i innowacje3. W obrębie 
definicji przedsiębiorczości akademickiej znajduje się więc przedsiębiorczość stu-
dencka – zaangażowanie studentów w działalność gospodarczą i kształtowanie  
u nich postaw i zachowań przedsiębiorczych. 
 Zjawisko przedsiębiorczości akademickiej, a więc i studenckiej, jest w krajach 
Europy Zachodniej stosunkowo powszechne i widoczne chociażby w prioryteto-
wym traktowaniu przez Unię Europejską, odzwierciedlonym w Strategii Lizboń-
skiej czy bieżącym programie Europa 20204 (w szczególności priorytet dotyczący 
inteligentnego wzrostu5). Doświadczenia innych państw umożliwiają zaobserwo-
wanie korzyści, które przedsiębiorczość akademicka przynosi gospodarce. Zaliczyć 
do nich można dyfuzję nowych rozwiązań, podniesiony poziom innowacyjności  
i konkurencyjności czy redukcję bezrobocia (w szczególności wśród ludzi mło-
dych). Nie bez znaczenia pozostają korzyści czerpane przez uczelnię – szybsza 
droga wdrożenia nowych rozwiązań do praktyki, dodatkowe dochody, podwyższo-
na renoma, czy też korzyści społeczne – satysfakcja i samorealizacja ludzi mło-
dych6. 
 W Polsce zagadnienie przedsiębiorczości akademickiej jest w stosunkowo 
wczesnym stadium rozwoju, choć na przestrzeni ostatnich lat poświęca się mu co-
raz więcej uwagi7. W opracowaniach i raportach zwraca się uwagę zarówno na 
różnorodne modele i sposoby rozwijania potencjału przedsiębiorczości akademic-
kiej, często oparte na zagranicznych wzorcach, jak i kroki, które należy podjąć  
w celu usprawnienia rozwoju polskiej przedsiębiorczości akademickiej (np. zmiana 

                                                 
3  Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, red. J. Guliński, 

K. Zasiadły PARP, Warszawa 2005, s. 9. 
4  Nowa strategia dla Europy (http://ec.europa.eu/polska/news/100303_europa_ 

2020_pl.htm), Komisja Europejska, 2010. 
5  Innovation Union – Key Initiatives (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/  

index_en.cfm?pg=key), European Commission, 2010. 
6  R. Stanisławski, Rola szkolnictwa wyższego procesie komercjalizacji wiedzy w Polsce,  

w: Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, red. I. Staniec, Monografie Politechniki Łódz-
kiej, Łódź 2010, s. 155.  

7  Patrz przypis 3 i 8. 
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postaw i nastawienia, zwiększenie świadomości, uściślenie instrumentów aktywiza-
cji itp.)8. Niemniej jednak wśród polskich uczelni znaleźć można przykłady dążenia 
do aktywizacji i wspierania przedsiębiorczości akademickiej i studenckiej. 
  
 
2. Politechnika Łódzka jako uczelnia przedsiębiorcza 
 
 Politechnika Łódzka (PŁ) jest jedną z największych i najlepszych uczelni 
technicznych w Polsce, która w swojej wizji do 2020 roku przedstawiana jest jako 
innowacyjny uniwersytet techniczny o wysokim potencjale naukowym, ściśle 
współpracujący z gospodarką regionalną, krajową i światową, charakteryzujący się 
wysoką aktywnością w zakresie transferu wiedzy i technologii9. Jako istotne cechy  
i aspekty działalności, klasyfikujące Politechnikę Łódzką jako uczelnię przedsię-
biorczą, można wymienić między innymi: 

1. PŁ jest założycielem i jedynym właścicielem pierwszej w Polsce uczelnia-
nej spółki prawa handlowego – Centrum Transferu Technologii  zajmują-
cej się transferem i wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań do prze-
mysłu i jako jedyna w regionie prowadzi profesjonalny transfer technolo-
gii;  

2. PŁ jest liderem wśród wyższych uczelni w Polsce pod względem liczby 
zdobytych w kraju i za granicą nagród i wyróżnień przyznawanych za in-
nowacyjne rozwiązania i technologie oraz jest w czołówce polskich uczelni 
pod względem liczby zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów; 

3. PŁ jako jedna z pierwszych uczelni w kraju wprowadziła regulamin korzy-
stania z własności intelektualnej (w 2007 roku); 

4. PŁ to prekursor i wykonawca pilotażowego projektu dla Polski Technology 
transfer from university to industry, realizowanego wspólnie z Europejskim 
Urzędem Patentowym oraz Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej, oraz partner w trzyletnim programie współpracy państw europejskich 
na rzecz transferu technologii i innowacji ze sfery nauki do biznesu, czło-
nek Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji  
– European Regions Research and Innovation Network10 i jeden z partne-
rów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego. 

 Dodatkowo Politechnika Łódzka aktywnie współpracuje z wieloma zagra-
nicznymi uczelniami i instytucjami oraz realizuje projekty w ramach programów 

                                                 
8  G. Banerski, A. Gryzik, K. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość aka-

demicka – raport z badania, PARP, Warszawa 2009, s. 143. 
9  Wizja Politechniki Łódzkiej (http://www.p.lodz.pl/dru,menu1682,wizja_index.htm), Poli-

technika Łódzka, Łódź 2010. 
10  Potencjał Politechniki Łódzkiej (http://www.p.lodz.pl/dtt,menu258,potencjal_pl__ in-

dex.htm), Politechnika Łódzka, Łódź 2010. 



Magdalena Kurowska 100 

ministerialnych, finansowane z funduszy unijnych i międzynarodowych. Jak wyni-
ka z powyższego zestawienia, widocznych jest wiele inicjatyw świadczących  
o szeroko pojętej przedsiębiorczości tej uczelni i obecności postaw sprzyjających 
rozwojowi przedsiębiorczości akademickiej. 
 
 
3. Wsparcie dla mikrofirm studenckich oferowane przez Politechnikę Łódzką  
  
 Studenci Politechniki Łódzkiej decydujący się na założenie i prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej – w większości przypadków początkami takiej 
działalności są raczej mikrofirmy, a nie przedsiębiorstwa małe czy średnie  mogą 
liczyć na pomoc swojej uczelni. Do instrumentów i mechanizmów wsparcia mikro-
firm studenckich można więc zaliczyć zarówno te działania i inicjatywy, gwarantu-
jące wsparcie bezpośrednie, jak i pośrednie. Do pierwszej grupy należą dostęp do 
wiedzy z zakresu prowadzenia działalności, dostęp do profesjonalnego doradztwa, 
dostęp do źródeł finansowania i innych zasobów koniecznych przedsiębiorstwu. 
Niemniej jednak nie należy lekceważyć wsparcia pośredniego, które choć nie przy-
czynia się bezpośrednio do założenia i rozwoju firmy, to ma znaczny wpływ na 
motywację, wybór ścieżki zawodowej, pozytywne postrzeganie samozatrudnienia, 
kształcenie umiejętności, kompetencji i postaw. Przykładem może tu być promo-
wanie samozatrudnienia, konkursy o tematyce nawiązującej do przedsiębiorczości, 
dostęp do przedsiębiorców mogących stać się wzorcem zachowań i postaw itp. 
 Dydaktyczna działalność Politechniki Łódzkiej zawiera elementy istotne dla 
młodego przedsiębiorcy. Wiele aspektów kształcenia wpływa zarówno na postawy 
wobec przedsiębiorczości, jak i kompetencje związane z prowadzeniem własnej 
działalności. Wśród nich można wymienić: 

1. dostęp do wiedzy – istotnym elementem wspierania mikrofirm studenckich 
jest umożliwienie zdobycia odpowiedniej wiedzy z zakresu zakładania  
i prowadzenia działalności gospodarczej. Dostęp do wiedzy z zakresu po-
wyższych zagadnień możliwy jest zarówno poprzez studia I i II stopnia 
(np. Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji), jak i studia pody-
plomowe (np. Zarządzanie Własnym Biznesem czy Strategie Pozyskiwania 
Lojalnych Klientów). Istnieje również specjalność Zarządzanie Małym  
i Średnim Biznesem na kierunku I stopnia Zarządzanie oraz Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem czy Business Management na kierunku II stopnia Za-
rządzanie poświęcone w szczególności zagadnieniu prowadzenia firmy; 

2. praktyki zawodowe przewidziane w programie studiów – praktyki (o róż-
nym czasie trwania) umożliwiają uzyskanie doświadczenia zawodowego  
i zaznajomienie się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, często właśnie 
należącego do sektora MŚP. Doświadczenie to może okazać się dla młode-
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go przedsiębiorcy bezcenne i wysoce przydatne w późniejszej działalności 
własnej;  

3. zaangażowanie w program Erasmus umożliwiający dofinansowany wyjazd 
za granicę na praktyki do przedsiębiorstwa lub uczelni, który od zeszłego 
roku akademickiego występuje również w pilotażowej formie Erasmus dla 
Młodych Przedsiębiorców11; 

4. tematyka prac dyplomowych – tematy i problemy podejmowane w pracach 
dyplomowych umożliwiają studentom zgłębienie zagadnień związanych  
z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej i, jak w przypad-
ku praktyk, stanowią źródło zarówno wiedzy, jak i rozwiązań praktycz-
nych; 

5. dostęp do wzorców i kontakt z praktykami – możliwe są one zarówno po-
przez zajęcia dydaktyczne prowadzone przez zaproszonych praktyków, go-
ścinne seminaria i panele dyskusyjne, jak i fakt, że część kadry PŁ posiada 
własne doświadczenia w samozatrudnieniu, umożliwiające dzielenie się 
doświadczeniami i wpływanie na motywację studentów; 

6. konferencje i dyfuzja wyników badań – należy tu zwrócić uwagę na pre-
zentację wyników badań przeprowadzonych w sektorze MŚP zarówno  
w ramach konferencji naukowych dla pracowników akademickich (np. 
Letnia Szkoła Zarządzania 2010), jak i dla studentów (np. III Konferencja 
Naukowa Forum Młodych Menedżerów), możliwość wymiany doświad-
czeń, udziału w warsztatach i kontaktu z praktykami. 

 Istotną rolę we wspieraniu firm studenckich pełni Biuro Karier Politechniki 
Łódzkiej12, jego oferta i działalność. Oferta szkoleniowa, związana z wyżej wspo-
mnianym dostępem do wiedzy, obejmuje szeroki wachlarz warsztatów i szkoleń  
z zakresu kompetencji umiejętności przydatnych osobom samozatrudnionym (np. 
negocjacje, wystąpienia publiczne, podejmowanie decyzji), dostępne jest też dwu-
dniowe szkolenie Akademia Umiejętności Miękkich. Biuro posiada także informa-
cje o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych formach podno-
szenia kwalifikacji zawodowych w Polsce i za granicą, których część dotyczy mło-
dych przedsiębiorców i jest im przydatna. Biuro Karier prowadzi bezpłatne doradz-
two oraz szkolenia z zakresu założenia, prowadzenia i źródeł finansowania własnej 
działalności gospodarczej oraz zajmuje się rozpowszechnianiem publikacji Porad-
nik przedsiębiorcy i  poprzez stronę internetową biura  broszury dotyczącej sa-
mozatrudnienia. Na miejscu lub do wypożyczenia dostępne są odpowiednie publi-
kacje, dotyczące również własnej działalności gospodarczej. Gdy firma studencka 
współpracuje z Biurem Karier w roli potencjalnego pracodawcy, możliwe staje się 

                                                 
11  About Erasmus for Young Entrepreneurs (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ pa-

ge.php?cid=02), Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office 2009. 
12  Oferta biura (http://biurokarier.p.lodz.pl/strona,7/ oferta_biura.html), Biuro Karier 2010. 
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pozyskanie studentów zarówno do pracy, jak i na praktyki (bezpłatne wsparcie, 
promocja i preselekcja), promocja w środowisku akademickim w celu nawiązania 
współpracy czy udział w Akademickich Targach Pracy. 
 Kolejną jednostką Politechniki Łódzkiej, kluczową dla rozwoju i wspierania 
przedsiębiorczości akademickiej i studenckiej, jest Dział Transferu Technologii 
(DTT), mający za zadanie wspieranie działań PŁ w zakresie transferu i komercjali-
zacji nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań13. Do obowiązków i działań 
DTT, mających wpływ na rozwój firm studenckich, można zaliczyć:  

 działania o charakterze szkoleniowo-doradczym dla osób chcących wdro-
żyć pomysły biznesowe i skomercjalizować technologie (szkolenia, warsz-
taty, konsultacje); 

 program „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębior-
czości akademickiej” zaplanowany na lata 20102013, oferujący szkolenia, 
promocję dobrych praktyk i specjalistyczne konsultacje; 

 zakończony w zeszłym roku projekt „Rozwój instrumentów wspierania 
przedsiębiorczości akademickiej w Politechnice Łódzkiej, w tym przedsię-
biorczości studentów, doktorantów i absolwentów”, dzięki któremu utwo-
rzono i umożliwiono dostęp do bazy danych System Transferu Technologii 
(zawierającej zbiór prac dyplomowych, listę współpracujących przedsię-
biorstw, listę innowacyjnych rozwiązań i technologii PŁ oraz spis eksper-
tów wśród kadry), zwiększono świadomość studentów w zakresie możli-
wości założenia własnej firmy; 

 wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawnych narzędzi 
w transferze technologii; 

 wydanie dokumentów potwierdzających innowacyjność technologii, np. 
opinii o innowacyjności; 

 wsparcie przy pozyskiwaniu kredytu technologicznego czy bonu na inno-
wacje. 

 Znaczną rolę w kreowaniu postaw i wpływaniu na motywację studentów do 
wyboru samozatrudnienia jako ścieżki kariery jest tworzenie w obrębie uczelni 
ducha przedsiębiorczości. Na to zjawisko składa się kilka czynników: nastawienie  
i opinie kadry, ogólne zaangażowanie uczelni w działalność przedsiębiorczą i jej 
wspieranie oraz szeroko pojęta atmosfera. Nie bez znaczenia pozostaje tu więc 
działalność studenckich kół naukowych (SKN), których obszar zainteresowań 
związany jest z sektorem MŚP – zaliczyć do nich można SKN LBT – Ludzie, Biz-
nes, Technologie, SKN Zarządzania Produkcją i Konsultingu, SKN Młodych Me-
nedżerów w Unii Europejskiej „Euromanager”, SKN e–Biznesu i Innowacji14 czy 
                                                 

13  Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej (http://www.p.lodz.pl/dtt,menu260, 
o_dziale_transferu_technologii_pl_index.htm), Dział Transferu Technologii 2010.  

14  Studenckie koła naukowe w Politechnice Łódzkiej (http://www.p.lodz.pl/main,menu 
58,kola_naukowe_index.htm), Politechnika Łódzka 2010.  
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też SIFE (Students In Free Enterprise15), które w ubiegłym roku prowadziło kurs 
przedsiębiorczości dla studentów.  
 Dużą rolę odgrywają również konkursy umożliwiające zetknięcie się z przed-
siębiorczością w formie niezobowiązującej, choć równie skutecznie kształcącej 
postawy i nastawienia – dobrym przykładem może tu być ogłoszony niedawno, 
organizowany m.in. przez PŁ, konkurs na najlepszy zielony biznes Energy2B, 
umożliwiający zwycięzcom realizację swojego pomysłu16. PŁ skutecznie promuje  
i zachęca do udziału w innych konkursach, wystawach i wydarzeniach (m.in. w IV 
Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2010, III edycji kon-
kursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010, VIII konkursie Europejskie Na-
dzieje Innowacji, konkursie na Nagrodę Europejskiego Wynalazcy), promując  
i wspierając dzięki temu przedsiębiorczość studencką. 
 
 
4. Przyszłość przedsiębiorczości akademickiej  
 
 Omówione powyżej działania i inicjatywy stanowią z uwagi na objętość ni-
niejszego opracowania jedynie część oferty Politechniki Łódzkiej. Pomimo impo-
nującego spektrum działań doświadczenia zachodnie17 pozwalają na wniosek, że 
możliwy i wskazany jest dalszy rozwój instrumentów wspierania firm studenckich, 
do których mogą należeć narzędzia finansowania (ze źródeł własnych) pomysłów  
i inicjatyw studenckich (granty i dofinansowania), szersza oferta edukacyjna  
(a w szczególności wbudowanie elementów przedsiębiorczości w programy stu-
diów niezwiązanych z zarządzaniem), profesjonalny mentoring i coaching młodych 
przedsiębiorców, możliwość darmowego korzystania z przestrzeni inkubacyjnej  
i inne. Niewątpliwie możliwe jest uzupełnienie obecnej oferty o powyższe elementy 
z korzyścią dla studentów i całej uczelni, jednak wymaga to dalszego rozwoju 
świadomości, akceptacji i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w całej Polsce. 
 
 
Podsumowanie  
 
 Rozwój przedsiębiorczości akademickiej jest i niewątpliwie pozostanie jed-
nym z istotnych sposobów wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw. Model rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, w tym i przedsiębiorczo-
ści studenckiej, jest niestety w Polsce w początkowym stadium kształtowania się. 

                                                 
15  O SIFE (http://www.sife.p.lodz.pl), SIFE TUL Politechnika Łódzka 2009. 
16  O Energy2B (http://lodz.energy2b.eu/o_nas), Energy2B 2010. 
17  M. Kurowska, Wspieranie przedsiębiorczości studenckiej na podstawie studium przypad-

ku Uniwersytetu w Coventry, w: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przed-
siębiorstwach, red. M. Matejun, C. H. Beck, Warszawa 2010. 
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Mimo bogactwa wzorców i przykładów dobrych praktyk nadal widoczne są bariery 
i potencjalne problemy związane z tym obszarem. Niemniej jednak wiele uczelni,  
w tym Politechnika Łódzka, podejmuje działania mające na celu zachęcenie środo-
wiska akademickiego do zaangażowania w działalność gospodarczą, a co za tym 
idzie – tworzy i rozwija mechanizmy wspierania firm studenckich. Najbliższe lata 
powinny przynieść dalszy rozwój wyżej wspomnianych modeli i mechanizmów  
i dalsze transformacje uczelni wyższych mające na celu zbliżenie się do modelu 
uczelni przedsiębiorczej, uniwersytetu trzeciej generacji. 
 
 

SUPPORT MECHANISMS FOR STUDENT MICROFIMS  
– CASE OF TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ 

 
 

Summary 
 
 Academic entrepreneurship, understood as creation of the environment supporting 
exploitation of knowledge and stimulation of entrepreneurial behaviour among all the 
members of academic community within the educational institution, remains one of 
crucial methods for supporting start–up and growth of SMEs. As a relatively young area 
of knowledge in case of Polish universities, academic entrepreneurship – as well as 
student entrepreneurship included in this term, is facing dynamic development and 
changes. This paper aims to analyse existing direct and indirect support mechanisms 
available for student microfirms at the Technical University of Lodz. The Author also 
intends to identify any gaps in the provision of support and suggest areas of develop-
ment, which would allow the offer to become more comprehensive.  
 

Translated by Magdalena Kurowska 
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LEASING FINANSOWY JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga, aby przedsiębiorstwa dyspo-
nowały określonym majątkiem, w tym środkami trwałymi1: gruntami, budynkami, 
maszynami, urządzeniami, środkami transportu itd. W sytuacji gdy przedsiębior-
stwo nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi albo gdy posiadane przezeń 
zasoby finansowe są niewystarczające do sfinansowania zakupu (ewentualnie wy-
tworzenia) środka trwałego, musi ono korzystać z zewnętrznych źródeł finansowa-
nia. Dotyczy to w sposób szczególny sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). 
 Interesującą alternatywę wobec nabycia środków trwałych na własność sta-
nowi leasing finansowy. W artykule przedstawiono tę formę finansowania środków 
trwałych w świetle obowiązujących przepisów prawa cywilnego, bilansowego  
i podatkowego. Zagadnienie omówiono z perspektywy leasingobiorcy. 
 
 

                                                 
1  Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe (i zrównane z nimi) przeznaczone na potrze-

by jednostki, kompletne i zdatne do użytku oraz posiadające przewidywany okres ekonomicznej 
użyteczności dłuższy niż rok. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj.: DzU z 2009 r., 
nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 3 ust. 1 pkt 15. 
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1. Umowa leasingu i obowiązki korzystającego 
 
 Aczkolwiek leasing był znany i wykorzystywany na świecie od bardzo daw-
na2, to w Polsce rozwój tej formy finansowania działalności gospodarczej nastąpił 
na szerszą skalę dopiero w latach 90. XX wieku. Od 9 grudnia 2000 roku natomiast 
umowa leasingu funkcjonuje w polskim prawie cywilnym jako umowa nazwana3. 
Głównymi stronami tej umowy są: finansujący (leasingodawca) i korzystający (le-
asingobiorca). Zawierając umowę leasingu: 

 finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębior-
stwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy i oddać tę rzecz korzystającemu 
do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, 
natomiast 

 korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ra-
tach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu 
z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego4. 

 W transakcji leasingowej mogą również uczestniczyć: dostawca dobra, bank 
finansujący leasingodawcę, towarzystwo ubezpieczeniowe udzielające ochrony 
ubezpieczeniowej na leasingowany przedmiot oraz podmiot poręczający za zobo-
wiązania korzystającego5.  
 Przedmiotem leasingu – w myśl prawa cywilnego – mogą być zarówno rzeczy 
ruchome (maszyny, urządzenia), jak i nieruchomości (grunty, budynki). W trakcie 
trwania umowy leasingu ich właścicielem pozostaje finansujący, a użytkownikiem 
korzystający. Tym samym leasing zwiększa zdolności produkcyjne i możliwości 
rozwojowe leasingobiorcy przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu kapitału 
własnego. Podkreślić przy tym należy, że leasing może być źródłem finansowania 
zarówno nowych, jak i używanych środków trwałych. A zatem ten sposób finanso-
wania z jednej strony otwiera dostęp do nowych technologii, a z drugiej – daje moż-
liwość uzyskania środków produkcji o różnym stopniu zużycia, w zależności od 
potrzeb leasingobiorcy. 
 W każdym jednak przypadku rzeczy oddawane są korzystającemu w użytko-
wanie za odpłatnością. Oznacza to, że na korzystającym spoczywa obowiązek uisz-
czania różnego rodzaju opłat na rzecz finansującego. Są to: 

                                                 
2  Początków leasingu można upatrywać już w transakcjach najmu i dzierżawy zawiera-

nych w starożytnym Egipcie. Za kolebkę współczesnego leasingu uznaje się natomiast Wielką 
Brytanię, w której – począwszy od XV wieku – intensywnie rozwijał się leasing gruntów i bu-
dynków, a transakcje leasingowe przybrały formę sformalizowaną, zbliżoną do obecnej. Zob.:  
J. Poczobut, Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym, Wydawnictwa Prawnicze 
PWN, Warszawa 1996. 

3  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93,  
z późn. zm., art. 7091-70918. 

4  Ibidem, art. 7091. 
5  Zob.: K. Gigol, Bank a leasing, Twigger, Warszawa 2001, s. 39 i in. 
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 opłata manipulacyjna (z tytułu zawarcia umowy); 
 opłata wstępna (inicjalna), wnoszona w momencie rozpoczęcia leasingu  

i służąca pokryciu określonej części wartości przedmiotu leasingu; 
 opłaty podstawowe (tzw. raty leasingowe), wnoszone w okresie leasingu za 

prawo do używania lub używania i pobierania pożytków oraz (ewentualnie) 
 opłata końcowa, wnoszona po momencie zakończenia leasingu i stanowią-

ca cenę, za jaką korzystający nabywa przedmiot umowy leasingu6. 
 Obowiązkiem leasingobiorcy jest również korzystanie z przedmiotu leasingu 
zgodnie z jego gospodarczym przeznaczeniem i samą umową leasingu7. Utrata lub 
zniszczenie leasingowanego środka trwałego nie powoduje automatycznego roz-
wiązania umowy. Korzystający może być nadal zobowiązany do okresowego pła-
cenia rat leasingowych oraz do pokrycia wobec finansującego zaistniałej szkody. 
 
2. Leasing finansowy w świetle prawa bilansowego 
 
 Umowa leasingu, w zależności od zawartych w niej postanowień, może sta-
nowić – na gruncie prawa bilansowego i podatkowego – albo leasing finansowy, 
albo operacyjny8. W myśl przepisów Ustawy o rachunkowości z leasingiem finan-
sowym środków trwałych mamy do czynienia wówczas, gdy: 

 umowa leasingu – po zakończeniu okresu, na który została zawarta – prze-
nosi własność przedmiotu umowy na korzystającego; albo 

 umowa zawiera prawo do nabycia przez korzystającego (po zakończeniu 
leasingu) przedmiotu leasingu po cenie niższej od jego wartości rynkowej  
z dnia nabycia; albo 

 okres, na jaki umowa została zawarta, odpowiada przeważającej części 
(min. 75%) przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności leasingo-
wanego środka trwałego; albo 

 suma opłat leasingowych (łącznie z wartością końcową środka trwałego), 
pomniejszonych o dyskonto, ustalona na moment rozpoczęcia okresu le-
asingu i przypadająca do zapłaty w okresie obowiązywania umowy, prze-
kracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień; albo 

 umowa zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym 
kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu 
lub przedłużenie umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych 
od przewidzianych w dotychczasowej umowie; albo 

                                                 
6  Opłaty podstawowe łącznie z opłatą końcową określa się mianem opłat leasingowych. 
7  Por. Kodeks cywilny, op. cit., art. 7097. 
8  Na temat innych kryteriów klasyfikacyjnych i form leasingu zob.: J. Grzywacz, M. Bur-

żacka-Majcher, Leasing w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 
2007, s. 25 i n. 



Dorota Anna Mikulska 108 

 umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem że 
wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansują-
cego pokrywa korzystający; albo 

 środek trwały stanowiący przedmiot umowy został dostosowany do indy-
widualnych potrzeb korzystającego, nie wymaga wprowadzania w nim 
istotnych zmian oraz może być używany wyłącznie przez korzystającego9.  

 Leasing finansowy, zwany również właściwym albo kapitałowym, ma najczę-
ściej charakter średnio– lub długoterminowy, leasingobiorca korzysta bowiem od-
płatnie z przedmiotu leasingu przez czas zbliżony do okresu jego gospodarczej 
używalności. Ta ekonomiczna treść transakcji leasingowej posiada pierwszeństwo 
przed formą prawną samej umowy.  
 Bezpośrednią konsekwencją uznania umowy leasingu za leasing finansowy 
jest obowiązek ujęcia przyjętego w leasing środka trwałego w aktywach korzystają-
cego. Przedmiot leasingu wycenia się w wartości godziwej lub bieżącej wartości 
minimalnych opłat leasingowych, jeśli jest ona niższa. Równocześnie korzystający 
powinien ująć w księgach rachunkowych, jako składnik pasywów, zobowiązanie 
finansowe wobec leasingodawcy w wysokości odpowiadającej wartości leasingo-
wanego środka trwałego. Wynagrodzenie finansującego (odsetki) stanowi element 
ewidencji pozabilansowej.  
 Na wysokość uiszczanej w okresie leasingu opłaty podstawowej wpływa za-
równo wartość przedmiotu leasingu, jak i prowizja dla leasingodawcy. W związku  
z tym w racie leasingowej można wyróżnić dwie części: kapitałową i odsetkową. 
Podział ten jest w leasingu finansowym szczególnie istotny, gdyż kosztem finanso-
wym, związanym z użytkowaniem środka trwałego, są dla leasingobiorcy wyłącz-
nie odsetki od zobowiązania wobec finansującego (część odsetkowa opłaty podsta-
wowej)10. Natomiast część kapitałowa opłaty podstawowej oraz całość opłaty 
wstępnej i końcowej zmniejszają część kapitałową zobowiązania wobec finansują-
cego.  
 W leasingu finansowym korzystający, wraz z otrzymaniem przedmiotu leasin-
gu, przejmuje całe ryzyko i wszystkie korzyści związane z tym przedmiotem. Dla-
tego leasingobiorca, zaliczając do aktywów przyjęty w leasing środek trwały, na-
bywa równocześnie prawo jego amortyzowania. Powinien on w tym zakresie kie-
rować się przyjętą przez siebie polityką rachunkowości i ogólnymi wymogami pra-

                                                 
9  Por. Ustawa o rachunkowości, op. cit., art. 3 ust. 4.  
10  Jeżeli finansujący, określając harmonogram spłat, nie dokonał takiego podziału, korzy-

stający zobowiązany jest uczynić to we własnym zakresie przy uwzględnieniu wewnętrznej stopy 
zwrotu. Podziału takiego należy dokonać także wówczas, gdy – z punktu widzenia finansującego 
– umowa leasingu została zakwalifikowana jako leasing operacyjny. Zob.: Uchwała nr 2/08 Ko-
mitetu Standardów Rachunkowości z dnia 11.03.2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu 
rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, DzU Min. Fin. z 2008 r., nr 4, poz. 35, załącz-
nik do uchwały, pkt VI.4–VI.5. 
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wa bilansowego. Odpisy amortyzacyjne od leasingowanego środka trwałego stano-
wią – w zależności od celu użytkowania tego składnika aktywów – koszt operacyj-
ny, pozostały koszt operacyjny lub koszt ogólnego zarządu leasingobiorcy.  
 Po zakończeniu leasingu może nastąpić zwrot przedmiotu leasingu finansują-
cemu, przeniesienie prawa własności leasingowanego środka trwałego na korzysta-
jącego lub zawarcie kolejnej umowy leasingu. Kwestie te powinna określać umowa 
leasingu. Jeżeli umowa nie przewiduje, że leasingobiorca uzyska w momencie za-
kończenia leasingu tytuł własności przedmiotu umowy, to leasingowany środek 
trwały powinien zostać w całości zamortyzowany przez okres leasingu lub okres 
użytkowania, jeśli byłby on krótszy od okresu leasingu.  
 Zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych aktywów i zobowiązań 
oraz kosztów i przychodów wynikających z umów leasingu finansowego określa 
Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”11. Zawarte  
w nim uregulowania są zaś w dużej mierze zbieżne z postanowieniami Międzyna-
rodowego Standardu Rachunkowości nr 17 „Leasing”12.  
 
 
3. Aspekty podatkowe leasingu finansowego środków trwałych 
 
 Umowy leasingu – zaliczane w prawie bilansowym do leasingu finansowego  
– mogą być dla celów podatkowych uznawane albo za leasing finansowy, albo za 
leasing operacyjny. Obowiązujące prawo podatkowe nie jest bowiem w pełni zsyn-
chronizowane z przepisami Ustawy o rachunkowości.  
 Ustawy o podatku dochodowym uznają leasing środków trwałych za finanso-
wy tylko wówczas, gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki: 

 umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony; 
 suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny poda-

tek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej 
środka trwałego; 

 umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawo-
wym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający; 

 odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z przepisami podatkowy-
mi13. 

                                                 
11  Ibidem. 
12  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące 

określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE)  
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE PL L320 z 29.11.2008 z późn. zm. 

13  Por. Ustawa z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.: DzU  
z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm., art. 17f ust.1 i art. 17a ust. 3 oraz Ustawa z 26 lipca 1991 
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm., 
art. 23f ust.1 i art. 23a ust. 3. Podstawowy okres umowy leasingu stanowi natomiast czas ozna-
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 Jeżeli leasing środków trwałych stanowi na gruncie prawa podatkowego le-
asing finansowy, wówczas uznawanymi podatkowo kosztami uzyskania przycho-
dów są dla korzystającego: 

 część odsetkowa raty leasingowej (wyszczególniona na fakturze od finan-
sującego), 

 odpisy amortyzacyjne dokonywane od przedmiotu leasingu14 oraz 
 ustalona przez strony opłata, jeżeli po upływie podstawowego okresu 

umowy leasingu finansujący oddaje korzystającemu środek trwały do dal-
szego używania. 

 Jeżeli natomiast po zakończeniu leasingu finansujący przenosi własność środ-
ka trwałego na osobę trzecią, a korzystającemu wypłaca z tego tytułu uzgodnioną 
wcześniej kwotę, to kwota ta jest dla korzystającego przychodem podatkowym. 
Analogicznie ustala się koszty i przychody podatkowe, gdy przedmiotem leasingu 
są grunty, pod warunkiem że umowa leasingu zawarta została na czas oznaczony,  
a suma ustalonych w niej opłat odpowiada co najmniej wartości gruntów równej 
wydatkom na ich nabycie15. Dla leasingobiorcy gruntu kwota otrzymana od finan-
sującego stanowi przychód podatkowy zarówno w przypadku przeniesienia własno-
ści gruntu na osobę trzecią, jak i na niego samego. 
 W praktyce gospodarczej dość często zdarza się jednak, że leasing środków 
trwałych bilansowo uznany za finansowy musi zostać – w myśl prawa podatkowego 
– zaklasyfikowany do leasingu operacyjnego. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy 
umowa leasingu: 

 została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% norma-
tywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpi-
som amortyzacyjnym rzeczy ruchome, albo została zawarta na okres co 
najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyza-
cyjnym nieruchomości, oraz  

 suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów 
i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych16. 

                                                                                                                        

czony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona 
lub skrócona. 

14  W przypadku leasingu samochodów osobowych koszt podatkowy stanowi tylko ta część 
odpisów amortyzacyjnych, która została ustalona od wartości samochodu nieprzewyższającej 
równowartość 20 000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. 

15  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, op. cit., art. 17i ust. 1 oraz Ustawa  
o podatku dochodowym od osób fizycznych, op. cit., art. 23i ust.1. 

16  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, op. cit., art. 17b ust. 1 oraz Ustawa  
o podatku dochodowym od osób fizycznych, op. cit., art. 23b ust.1. Przez normatywny okres 
amortyzacji należy tu rozumieć okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowa-
nia stawek amortyzacyjnych określonych w prawie podatkowym, zrównują się z wartością po-
czątkową leasingowanych środków trwałych. 



Leasing finansowy jako źródło finansowania środków trwałych 111

 Spełnienie powyższych warunków oznacza, że korzystający ma prawo zali-
czyć do kosztów podatkowych całość opłaty podstawowej, a więc zarówno jej 
część odsetkową, jak i kapitałową. W tym przypadku kosztami uzyskania przycho-
dów uznawanymi przez organy podatkowe są dla korzystającego także: opłata ma-
nipulacyjna, opłata wstępna oraz koszty poniesione w związku z użytkowaniem 
przedmiotu leasingu (np. koszty konserwacji czy ubezpieczenia leasingowanego 
środka trwałego). 
 Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, uznanego podatko-
wo za operacyjny, finansujący przenosi na osobę trzecią własność przedmiotu le-
asingu i wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty wartości przedmiotu leasingu 
uzgodnioną kwotę, stanowi ona dla korzystającego przychód podatkowy. Natomiast 
w sytuacji gdy po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu finansujący 
oddaje korzystającemu środek trwały do dalszego używania, opłaty ustalone przez 
strony korzystający może zaliczyć do kosztów podatkowych. 
 Leasing umożliwia zatem korzystającemu obniżenie podstawy opodatkowania 
podatkiem dochodowym. Większym efektem tarczy podatkowej charakteryzuje się 
przy tym leasing kwalifikujący się na gruncie prawa podatkowego do leasingu ope-
racyjnego. Z kolei w przypadku leasingu środków trwałych, stanowiącego podat-
kowo i bilansowo leasing finansowy, korzystający ponosi koszty finansowania 
niższe od tych, jakie musiałby ponieść, finansując zakup środków kredytem ban-
kowym lub środkami własnymi. Dzieje się tak dzięki odmiennemu rozłożeniu  
w czasie kosztów amortyzacji. 
 Z punktu widzenia Ustawy o podatku od towarów i usług leasing finansowy 
środków trwałych jest dostawą towarów, ale tylko wówczas, gdy umowa leasingu: 

 została zawarta na czas określony,  
 przewiduje przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu 

leasingu,  
 stanowi leasing finansowy w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym,  

a – jeśli przedmiotem umowy są środki trwałe podlegające amortyzacji  
– odpisów amortyzacyjnych korzystający dokonuje zgodnie z przepisami 
podatkowymi17.  

 Jeżeli powyższe warunki spełnione są równocześnie, wówczas podatek VAT 
naliczany jest z góry i powinien być zapłacony wraz z opłatą wstępną. Jego wyso-
kość jest w tym przypadku determinowana przez wartość początkową przedmiotu 
leasingu oraz przez łączną kwotę marży finansującego. 
 Natomiast w sytuacji gdy umowa leasingu finansowego (w sensie podatko-
wym) nie przewiduje przeniesienia prawa własności leasingowanego środka trwa-
łego na korzystającego albo jest uznawana podatkowo za leasing operacyjny, trak-

                                                 
17  Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, DzU z 2004 r., nr 54, 

poz. 535 z późn. zm., art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 9. 
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tuje się ją jako świadczenie usług18. Wówczas podatek VAT naliczany jest sukce-
sywnie od wartości poszczególnych rat leasingowych, pomniejszonych o ten poda-
tek. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Leasing to szczególny sposób finansowania majątku przedsiębiorstwa, umoż-
liwiający używanie środków trwałych bez konieczności nabycia ich na własność. 
Odpowiednia umowa leasingu pozwala, bez naruszania własnych środków obroto-
wych, sfinansować nawet bardzo duże przedsięwzięcia inwestycyjne. Elastyczny 
okres trwania umowy i struktury płatności pozwala zaś na dopasowanie opłat le-
asingowych do sytuacji finansowej i potrzeb leasingobiorcy. Co więcej, leasing jest 
dostępny także dla tych małych i średnich przedsiębiorstw, które nie posiadają 
zdolności kredytowej. Wynika to z faktu, że leasingowany środek trwały stanowi 
własność finansującego i tym samym istotne zabezpieczenie umowy. 
 
 

FINANCE LEASE AS A SOURCE OF FINANCING FOR FIXED ASSETS 
 
 

Summary 
  
 In the modern economy, more and more often enterprises, including those belong-
ing to the SME sector (small and medium–sized enterprises), finance the fixed assets by 
external capitals. One of the potential financing sources is a finance lease. In the article 
there are presented aspects concerning the use of finance lease, as a form of financing of 
fixed assets, according to the existing civil code, balance sheet rules and tax provisions. 
There is also attention paid on the essential differences between the finance lease of 
fixed assets and financing of the fixed assets purchase from the equity or bank loans.  
 

Translated by Elżbieta Miodek 
 

                                                 
18  Ibidem, art. 8 ust. 1. 
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KSZTAŁTOWANIE NALEŻNOŚCI PRZEZ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dwa podstawowe cele finansowe przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospo-
darce rynkowej to rentowność i płynność. O ile rentowność przedsiębiorstwa może 
być rozpatrywana w perspektywie krótko- czy średnio-, a skrajnie nawet długoter-
minowej, przyjmując odroczenie w czasie zamierzonych efektów działalności, to 
płynność ma przede wszystkim wymiar krótkoterminowy. Problem płynności fi-
nansowej firmy to problem zamiany poszczególnych elementów majątku obroto-
wego na gotówkę, co pozwala wywiązać się z wynikających z bieżącej działalności 
zobowiązań krótkoterminowych. Środki finansowe należą zatem do kluczowych 
aktywów przedsiębiorstwa, gwarantując możliwość zakupu środków produkcji, 
organizację sprzedaży czy regulowanie danin publicznych itd. Ich niewystarczający 
poziom zagraża bezpośrednio działalności podstawowej przedsiębiorstwa i w krót-
kim czasie może doprowadzić do upadłości podmiotu. 
 Obrót handlowy firmy wyznacza jej zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. 
Wahania poziomu tego kapitału determinowane są przez wiele czynników o charak-
terze wewnętrznym i zewnętrznym. Wszystkie te elementy muszą być brane pod 
uwagę przy określaniu strategii płynności finansowej przedsiębiorstwa, gdzie ak-
tywnie kształtuje się czynniki wewnętrzne zależne od przedsiębiorstwa oraz zabez-
piecza przed ryzykiem wystąpienia negatywnych wpływów zewnętrznych1. Nie 
podlega jednak dyskusji, że ryzyka wystąpienia braków w kapitale obrotowym nie 

                                                 
1  D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2003, s. 7273. 
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można wyeliminować, co skłania do poszukiwania rozwiązań w sferze pozyskiwa-
nia źródeł finansowania działalności bieżącej. 
 Realizacja sprzedaży produktów i usług zasila przedsiębiorstwo w środki fi-
nansowe, które mogą być przeznaczone na dalsze funkcjonowanie. Praktyka ryn-
kowa w większości branż zakłada jednak udzielanie odroczonego terminu płatności 
za dostawy, co generuje braki w kapitale bieżącym dostawcy. Problematyka finan-
sowania obrotu handlowego to zatem bardzo szeroki obszar badawczy. Aby zacho-
wać płynność bieżącą, przedsiębiorstwo musi wypracować spójną strategię z jednej 
strony w zakresie zarządzania należnościami handlowymi, a z drugiej strony  
w zakresie zapewnienia finansowania krótkoterminowego, zarówno z rynku towa-
rowego, jak i finansowego.  
 Celem artykułu jest przedstawienie i analiza wybranych elementów w obsza-
rze powstawania braków środków obrotowych i finansowania obrotu handlowego  
w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce. Analiza opiera się na studiach 
literaturowych, statystyce publicznej oraz badaniach własnych autorki, wykonanych 
metodą ankietową w maju 2010 roku na grupie 188 mikro i małych przedsiębiorstw 
z województwa małopolskiego i śląskiego. 
 
 
1. Zarządzanie należnościami jako jeden z podstawowych aspektów utrzyma-

nia płynności finansowej przedsiębiorstwa 
 
 Jednym z głównych czynników zwiększających wartość firmy oraz umacnia-
jących jej pozycję na konkurencyjnym rynku jest aktywizacja opłacalnej sprzedaży 
dzięki udzielaniu odbiorcom kredytu. Powstające w ten sposób należności z tytułu 
dostaw i usług stanowią istotny składnik operacyjnych aktywów bieżących. Sprze-
daż z odroczonym terminem płatności umożliwia zjednanie szerszej rzeszy klien-
tów, w tym również takich, którzy nie mają gotówki na uregulowanie płatności od 
razu, a nie mają dostępu lub chęci korzystania z kredytu bankowego2. Wzrost tego 
rodzaju sprzedaży nie oznacza jednoczesnego dopływu gotówki do przedsiębior-
stwa i stwarza zagrożenie utraty części należności3. Powstaje zatem ryzyko rozra-
chunkowe określane jako ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań jednej ze stron 
wobec jednego lub większej liczby uczestników systemu rozliczeń. Sytuacja taka 
może wynikać zarówno z braku możliwości wywiązania się dłużnika ze zobowią-
zania (ryzyko kredytowe) lub braku chęci zrealizowania płatności, wynikających  
z rozrachunku, nawet jeśli dłużnicy posiadają wystarczające środki do ich wykona-

                                                 
2  W. Bień, Problemy efektywnej sprzedaży na kredyt, w: Zarządzanie majątkiem obroto-

wym w przedsiębiorstwie, red. J. Grzywacz, SGH, Warszawa 2006, s. 77.  
3  A. Wawryszuk-Misztal, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsię-

biorstwach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 65. 
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nia (ryzyko płynności)4. W takich warunkach znaczenia nabiera sposób kształtowa-
nia polityki kredytowej względem odbiorców, której głównym obszarem działania 
staje się wybór między działaniami zmierzającymi do zwiększenia należności  
a działaniami służącymi zwiększeniu stanu środków pieniężnych5. 
 Zachowanie płynności finansowej wymaga, by przy udzielaniu odbiorcom 
kredytu przestrzegano ściśle strategii postępowania w tym zakresie. Nieprzewidy-
wane opóźnienia spływu wierzytelności handlowych mają często bezpośrednie 
przełożenie na wydłużenie okresu regulowania zobowiązań wobec dostawców, co 
pogarsza reputację firmy oraz może prowadzić do podjęcia ze strony dostawców 
działań zabezpieczających. Wyraźnie potwierdzają to dane rynkowe. Mimo że  
w 2010 roku sytuacja płynnościowa w sektorze przedsiębiorstw była relatywnie 
dobra, coraz więcej podmiotów obawia się powstawania zatorów płatniczych  
w przyszłości. Wynika to z faktu, że braki w kapitale bieżącym pokrywane są po-
przez wydłużanie spłaty zobowiązań pozabankowych. O ile zobowiązania kredyto-
we spłaca terminowo w Polsce (dane za III kwartał 2010 roku) 84,7% mikro i ma-
łych przedsiębiorstw, o tyle zobowiązania pozabankowe płaci w terminie zaledwie 
55,7% podmiotów. Jednocześnie w 2010 roku wyraźnie pogłębia się tendencja 
zwiększania finansowania działalności bieżącej przeterminowanymi zobowiąza-
niami wobec dostawców6.  
 Stosowana strategia kredytowania odbiorców zależy od poziomu ryzyka ak-
ceptowanego przez przedsiębiorstwo. W literaturze przedmiotu7 wskazuje się trzy 
podstawowe strategie kredytowe:  

 konserwatywną, zmierzającą do maksymalnej redukcji ryzyka niewypła-
calności klienta i opierającą się na udzielaniu odroczonego terminu płatno-
ści tylko sprawdzonym kontrahentom, o odpowiednio długiej historii 
współpracy; 

 agresywną, nastawioną na pozyskanie jak największej liczby klientów, po-
przez oferowanie im dogodnych form płatności, bez szczegółowej analizy 
zdolności płatniczych odbiorcy. Strategia ta jest często stosowana jako ko-
nieczność w okresach dekoniunktury gospodarczej; 

 umiarkowaną, będącą pośrednim rozwiązaniem pomiędzy powyższymi.  

                                                 
4  T. T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, 

ODDK, Gdańsk 1999, s. 29. 
5  M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, 

PWN, Warszawa 1997, s. 146. 
6  Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu 

koniunkturyw III kwartale 2010 r. oraz prognoz koniunktury na IV kwartał 2010 r., www.nbp.pl, 
odczyt z dnia 2010-12-02. 

7  W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1998, s. 209210; 
D. Graczyk, Akceptowalny poziom ryzyka finansowego, w: Zarządzanie majątkiem obrotowym  
w przedsiębiorstwie, red. J. Grzywacz, SGH, Warszawa 2006, s. 77. 
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 W bieżącym okresie słabej koniunktury gospodarczej znaczna część przedsię-
biorstw skłania się w kierunku strategii agresywnej, pragnąc nie dopuścić do nad-
miernego spadku obrotów. Skutkuje to kredytowaniem coraz większych partii do-
staw czy udzielaniem wydłużonych terminów płatności. Rośnie jednak obawa  
o zatory płatnicze i terminowe regulowanie zobowiązań ze strony kontrahentów,  
a także o wzrost poziomu należności straconych. Mikro i małe przedsiębiorstwa 
mają bowiem często zbyt niski poziom środków pieniężnych, którymi mogą swo-
bodnie dysponować w bieżącej działalności, pokrywając ewentualne straty. 
 
 
2. Empiryczna charakterystyka wybranych problemów finansowania obrotu 

handlowego w dobie spowolnienia gospodarczego w Polsce 
 
 Analizując problemy występujące w obszarze finansowania obrotu handlowe-
go w polskich przedsiębiorstwach, widać wiele zagrożeń, które wpływają na okre-
sowe wahania zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Ich identyfikacja i analiza 
pozwala na podjęcie działań zmierzających do minimalizacji ich negatywnego 
wpływu na działalność przedsiębiorstwa. Z uwagi na wielowymiarowość i skom-
plikowany charakter tej problematyki w niniejszym artykule analizie empirycznej 
poddano tylko wybrane elementy. 
 Sprzedaż z odroczonym terminem płatności to powszechna, a często dominu-
jąca forma sprzedaży wśród mikro i małych przedsiębiorstw. Drobni przedsiębiorcy 
deklarują najczęściej krótkie kredytowanie odbiorców, tj. do 14 dni (60,6% wska-
zań), zaś faktury z terminami płatności od 15 do 30 dni wystawiało 23,9% przed-
siębiorców. Zaledwie 15,5% firm udzielało terminów płatności przekraczających  
1 miesiąc. Im dłuższy termin płatności otrzymuje odbiorca, tym częściej przedsię-
biorstwo musi posiłkować się obcym kapitałem obrotowym, którego koszty muszą 
zostać uwzględnione w cenie sprzedaży produktów i usług.  
 Na pytanie o politykę wobec klientów przy udzielaniu odroczonego terminu 
płatności 44,7% ankietowanych mikro i małych przedsiębiorstw oceniło ją na tle 
konkurencji jako łagodną lub dość łagodną, a kolejne 47,3% jako umiarkowaną,  
tj. zbieżną z tym, co oferowane jest na rynku przez konkurencyjne firmy. Jedynie 
8,0% firm deklaruje podejście restrykcyjne w finansowaniu odbiorców. Rozłożenie 
odpowiedzi sugeruje wyraźnie chęć zabiegania o klienta, który staje się szczególnie 
cenny w okresach spowolnienia gospodarczego i spadku obrotów. Potwierdzają to 
również kolejne dane, w których bierze się pod uwagę ważność czynników przy 
ustalaniu zakresu kredytowania odbiorców. Okazuje się, że mikro i małe przedsię-
biorstwa biorą w pierwszej kolejności pod uwagę indywidualne negocjacje z klien-
tem (76,6% wskazań), w których klient często wymusza określone warunki. Zwraca 
się też uwagę na historię współpracy z daną firmą (55,9%), co jest najprostszym  
i najtańszym sposobem potwierdzenia rzetelności klienta. Pozostałe czynniki,  
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w tym wielkość zamówienia (26,6%), praktyka stosowana w branży (16,5%) itd. 
miały mniejsze znaczenie. Na uwagę zasługuje tu zwłaszcza niewielkie znaczenie 
czynników charakteryzujących aktualną sytuację finansową odbiorcy, jak: kondycja 
finansowa (14,9%), renoma kontrahenta (13,8%) czy posiadany przez klienta mają-
tek (5,3%), co wskazuje, że sytuacja rynkowa nie pozwala mikro i małym przedsię-
biorcom być zbyt wybrednymi przy doborze klientów, nawet tych, którzy nie płacą 
gotówką za dostawy. 
 Panujące w Polsce od połowy 2008 roku spowolnienie gospodarcze, urastają-
ce w niektórych branżach do rangi kryzysu, jedynie nieznacznie nasiliło kłopoty ze 
ściąganiem należności w sektorze przedsiębiorstw, co nie oznacza, że przedsiębior-
cy nie zauważają pogorszenia od momentu wystąpienia dekoniunktury gospodar-
czej. Aż 59,0% mikro i małych przedsiębiorstw wini za poniesione straty związane 
z opóźnieniami płatniczymi ze strony kontrahentów właśnie panujące w Polsce 
spowolnienie gospodarcze. Ogólnie w badanych podmiotach tylko 10,1% sygnali-
zuje występowanie poważniejszych problemów z terminowym spływem należności, 
a 29,8% wskazuje, że takie problemy pojawiają się okazjonalnie. Sytuacja nie jest 
więc wprawdzie optymalna, a nawarstwiające się spóźnienia mogą prowadzić do 
powstawania zatorów płatniczych w obrocie handlowym, jednak ogólnie wpływ 
kryzysu na sektor przedsiębiorstw można ocenić jako jedynie umiarkowanie nega-
tywny. 
 Badając przyczyny nieterminowego regulowania należności przez kontrahen-
tów, w pierwszej kolejności widać nakładające się opóźnienia w całym łańcuchu 
dostaw (34,6% wskazań). Przedsiębiorcy często udzielają fakturowych terminów 
płatności analogicznych do tych, które sami uzyskują od dostawców. Każde opóź-
nienie skutkuje wtedy dalszymi spóźnieniami u powiązanych wzajemnymi dosta-
wami firm. Rozwiązaniem byłoby tu posiadanie rezerw kapitału obrotowego, jed-
nak zasoby kapitałowe mikro i małych firm są ograniczone i zwykle nie wystarcza-
ją na pokrycie nieprzewidzianych potrzeb. 
 Opóźnienia w spłacie należności rodzą określone skutki. Przedsiębiorstwo 
musi znaleźć źródła finansowania powstałych braków. Najwięcej podmiotów finan-
suje się poprzez rynek towarowy, opóźniając regulowanie własnych zobowiązań 
(por. tab. 1). Bardzo niekorzystnym efektem braku kapitału obrotowego i koniecz-
ności jego uzupełniania może być wstrzymanie inwestycji czy też niemożność 
wprowadzania innowacji, gdyż przedsiębiorstwo, aby zachować płynność finanso-
wą, przesuwa posiadane środki z innych obszarów działalności.  
 Nieco dziwne wydaje się jednocześnie, że zaledwie 6,9% przedsiębiorstw 
wskazało na konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego, który mógłby uzupełnić 
powstałe niedobory. Sugeruje to niechęć przedsiębiorców do zadłużania się, wiążą-
cego się z obligatoryjnym ponoszeniem kosztów finansowania. Przedsiębiorcy wolą 
zaciągać kredyt kupiecki, który często jest bardziej dostępny i „wydaje się” bez-
kosztowy. 
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Tabela 1 
Skutki nieterminowego spływu należności handlowych 

 

Czynniki Udział % 
niemożność terminowego regulowania własnych zobowiązań 51,1 
niemożność kontynuowania inwestycji 21,3 
niemożność wprowadzania nowych produktów czy rozwiązań 8,5 
konieczność zaciągania kredytu bankowego 6,9 
konieczność podnoszenia cen na własne wyroby 2,1 
konieczność redukcji zatrudnienia lub obniżki płac 1,6 
inne 8,5 

 
Źródło: badania własne.  
 
 Posiadanie przez przedsiębiorstwo należności przeterminowanych wymaga 
stosowania spójnej polityki wobec dłużników. W czasach kryzysu szczególnie 
istotne staje się wypracowanie odpowiednich procedur, mających za zadanie ogra-
niczenie spóźnień, a jeśli takie wystąpią, jak najszybsze wyegzekwowanie zaległo-
ści. Procedura ta musi być dostosowana do sytuacji rynkowej podmiotu, jak rów-
nież musi uwzględniać różnorodność prawno-ekonomiczną odbiorców. 
 Analizując działania podejmowane w tym względzie przez małe przedsiębior-
stwa, widać, że najczęściej stosowane są procedury najprostsze i najtańsze, niewy-
magające ingerencji podmiotów zewnętrznych (por. tab. 2). Niemal połowa ankie-
towanych przy problemach z płatnościami żądała od nierzetelnego klienta płatności 
gotówkowej przy kolejnej dostawie. Niemal tyle samo firm ponaglało klientów 
telefonami, monitami itd., starając się w ten sposób zmusić do zapłaty zaległości  
w pierwszym możliwym terminie. W przypadku gdy odbiorca ma zaległości wobec 
wielu podmiotów, regularny kontakt może skłonić do przyspieszenia płatności jed-
nej firmie kosztem innych podmiotów. Dość często stosowanym zabiegiem było 
również wstrzymywanie dostaw do momentu uregulowania płatności. Jest to jednak 
zabieg skuteczny, gdy klient ma ograniczone możliwości pozyskania danego towa-
ru u innych dostawców. W przeciwnym razie skutkować to może trwałą utratą 
klienta, który rozpocznie współpracę z innymi dostawcami. 
 Zaległości płatnicze są elementem pogarszającym kondycję finansową przed-
siębiorstw. Mogą one zachwiać płynnością podmiotu gospodarczego, ale przekłada-
ją się również na wymierne straty finansowe, wynikające z konieczności pokrywa-
nia braków kapitałowych czy przerw w produkcji i sprzedaży. Z uwagi na znacze-
nie małych przedsiębiorstw w gospodarce należy zatem na bieżąco analizować tego 
rodzaju straty, aby móc prognozować rozwój sektora w kolejnych okresach. Obec-
nie stosunkowo dużo, bo aż 11,2% firm wskazuje, że straty z tytułu nieodzyskanych 
należności są znaczące lub bardzo znaczące. Z kolei 22,3% ankietowanych określi-
ło je jako przeciętne, a 66,5% jako niewielkie lub żadne.  
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Tabela 2 

Działania wobec klientów przekraczających fakturowe terminy płatności* 
 

Czynniki Udział % 
zastosowanie płatności gotówkowej przy kolejnych zamówieniach 43,1 
wzmożona kontrola klienta: wysyłane monity, telefony ponaglające itd. 42,6 
wstrzymanie dostaw do momentu uregulowania zadłużenia 38,8 
skracanie terminów płatności przy kolejnych zamówieniach 19,2 
redukcja przyznanych klientowi opustów, rabatów itd. 16,0 
korzystanie z usług firm windykacyjnych 11,2 
żądanie zabezpieczenia dostarczanych towarów np. weksla, zastawu 5,3 
inne 10,1 

 
* możliwe było wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi 
Źródło: badania własne.  
 
 Pomimo strat wynikających z niezapłaconych faktur handlowych większość 
małych firm nie przywiduje większych „rewolucji” w zakresie warunków dostaw. 
72% przedsiębiorstw nie zamierza tych warunków w ogóle zmieniać, a tylko 23% 
ma zamiar podjąć działania w tym względzie, w tym 16% zamierza zwiększyć za-
kres płatności gotówkowych, a 7% planuje skrócenie terminów płatności. Dodat-
kowo należy zaznaczyć, że większość (89%) badanych przedsiębiorstw nie progno-
zuje poprawy w spłatach należności, w tym 13% przewiduje dalsze pogorszenie. 
Małe przedsiębiorstwa nie zauważają zatem obecnie (maj 2010 roku) zwiastunów 
poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce, co sugeruje, że rynek czeka jeszcze 
przynajmniej kilka niekorzystnych ekonomicznie miesięcy.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Problem zachowania płynności finansowej to fundamentalny problem każdego 
przedsiębiorstwa. Brak środków finansowych na regulowanie najbardziej wyma-
galnych zobowiązań może w szybkim czasie doprowadzić do upadłości firmę, 
zwłaszcza jeśli jest ona mikro lub małym przedsiębiorstwem, tj. podmiotem  
o niewielkich zasobach majątkowych, z ograniczonym dostępem do finansowania 
obcego itd. Sytuacja finansowo-majątkowa takich podmiotów utrudnia im zatem 
przetrwanie trudniejszych ekonomicznie okresów. 
 Należy zaznaczyć, że poziom finansowania obrotu handlowego omawianych 
przedsiębiorstw zależy w znacznym stopniu od realizowanej przez nie polityki  
w zakresie zarządzania należnościami. Zbyt duży i bezproblemowy dostęp do 
sprzedaży na kredyt może spowodować u dostawcy poważne problemy wywołane 
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przez nierzetelnych lub niewypłacalnych klientów, co nasila się jeszcze w okresach 
dekoniunktury gospodarczej. Mimo zatem uzasadnionych obaw co do możliwego 
spadku obrotów podczas kryzysu, firmy powinny stosować konsekwentną strategię 
kredytowania odbiorców, uwzględniającą kryteria przyznawania odroczonego ter-
minu płatności za dostarczone przez siebie towary. 
 Żadne przedsiębiorstwo, mimo właściwego zarządzania, nie jest w stanie wy-
eliminować całkowicie ryzyka opóźnień w spływie należności. Powstaje zatem 
problem finansowania powstałych niedoborów kapitałowych. Przedsiębiorstwo 
powinno mieć dostęp do kapitału bankowego, najlepiej w formie elastycznych linii 
kredytowych, potrzeby bieżącego finansowania są bowiem bardzo zmienne. Tym-
czasem mikro i małe przedsiębiorstwa w Polsce nastawiają się raczej na finansowa-
nie się poprzez rynek towarowy, w tym przez finansowanie przeterminowane. Jest 
to rozwiązanie ryzykowne, gdyż może skutkować nie tylko restrykcjami finanso-
wymi i handlowymi ze strony dostawców, ale wręcz wstrzymaniem współpracy  
z kontrahentem i istotnym pogorszeniem reputacji firmy na rynku. Można wnio-
skować zatem, że obszar finansowania działalności bieżącej polskich mikro i ma-
łych przedsiębiorstw wymaga wielu istotnych zmian, w tym zwiększenia poziomu 
profesjonalizmu w obszarze zarządzania operacyjnego. 
 
 

SHAPING THE CLAIMS BY MICROENTERPRISES 
 
 

Summary 
 
 There are many enterprises with problems of the financial liquidity in 2010. It 
needs the effective commercial receivables management as well as successful gaining 
the working capital from the bank sector and the commercial market. The lack of work-
ing capital is one of the most important factors if the enterprise’s bankruptcy. Many 
mikro and small enterprises in Poland do not have any standards or procedures in recei-
vables management. They prefer running into debts from their suppliers rather than 
from the financial institutions. This subject of analysis is based on the questionnaire 
researches in the group of mikro and small enterprises in 2010.  
  

Translated by Małgorzata Okręglicka 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  637 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  62 2011 
 
 
 
 

ARTUR PAŹDZIOR 
Politechnika Lubelska 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie  
 
 
 

DYLEMATY SZACOWANIA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO  
W NIEWIELKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Jednym z głównych czynników implikujących wartość rynkową (najczęściej 
zbliżoną do wartości ekonomicznej) kapitału własnego jest koszt kapitału. Koszt 
kapitału, wykorzystywany jako stopa dyskontowa, jest głównym parametrem oceny 
efektywności inwestycji, jaką jest nabycie przedsiębiorstwa1.  
 W teorii istnieje wiele metod szacowania kosztu kapitału własnego. W prakty-
ce zdarza się jednak, że większość z nich zawiera wiele problematycznych elemen-
tów oraz ma niewielkie zastosowanie w praktyce wyceny najmniejszych podmio-
tów. Powoduje to, że do wyceny, szczególnie mikroprzedsiębiorstw, podchodzi się 
nierzadko z dużą dawką subiektywizmu, co może powodować wypaczenie wartości 
przedmiotu wyceny.  
 
 
1. Znane metody wyznaczania kosztu kapitału własnego  
 
 Koszt kapitału jest oczekiwaną stopą zwrotu, po opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym, z kapitału zaangażowanego w firmie. Koszt kapitału może być rów-
nież utożsamiany z wyrażoną procentowo „korzyścią, która rekompensuje rezygna-
cję inwestorów z alternatywnych możliwości, charakteryzujących się porównywal-

                                                 
1  U. Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001, 

s. 221. 
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nym poziomem ryzyka2. Z czysto technicznego punktu widzenia koszt kapitału jest 
graniczną stopą zwrotu, zaproponowaną dla posiadaczy długoterminowego kapitału 
po to, by przekonać ich do zainwestowania go w przedsiębiorstwie3.  
 Koszt kapitału własnego, w odróżnieniu od kosztu na przykład kredytu czy 
pożyczki, ma charakter nieksięgowy i niegotówkowy. Szacowanie oczekiwanej 
stopy zwrotu z kapitału własnego bazuje zatem na koszcie utraconych możliwości. 
Takie podejście powoduje, że szacowanie kosztu kapitału własnego jest zawsze 
oparte o subiektywne przesłanki i założenia4.  
 Najbardziej rozpowszechnioną metodą szacowania kosztu kapitału własnego 
jest tak zwany model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM – Capital Asset Pri-
cing Model5). Według tego modelu koszt kapitału można obliczyć za pomocą wzo-
ru6: 

   PWAPWKw rrrK
 

gdzie: 
rPW – stopa zwrotu z papierów wolnych od ryzyka 
rA – oczekiwana stopa zwrotu z rynku akcji (np. stopa zwrotu z indeksu WIG, 
WIG20) 
β – współczynnik beta7. 
 
 Mimo że wyznaczanie kosztu kapitału własnego w oparciu o model wyceny 
aktywów kapitałowych obarczone jest pewnymi wadami, to jednak można na jego 
podstawie przeprowadzić w miarę wiarygodną ocenę kosztu kapitału. Dlatego mo-
del ten znajduje szerokie zastosowanie, zwłaszcza przy wycenie spółek akcyjnych8. 

                                                 
2  Por. S. Titman, J.D. Martin, Valuation. The Art and Science of Corporate Investment De-

cisions, Pearson Education, Inc., Boston 2008, s. 170.  
3  Por. S.M. Bragg, Cotrollership. The Work of the Managerial Accountant, John Waley  

& Sons, Inc., New Jersey 2009, s. 616.  
4  A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje fi-

nansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzą-
dzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa–Rzeszów 2007, s. 58–62. 

5  Model wyceny aktywów kapitałowych został opracowany niezależnie przez J. Treynora 
(1961, 1962), W. Sharpe’a (1964), J. Litnera (1965) oraz J. Mossina (1965). Podstawą do opra-
cowania tego modelu były prace H. Markowitza na temat analizy portfelowej (www.wikipedia.pl  
– 27.12.2010 r.) 

6  Por. U. Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa... op. cit., s. 241. 
7  Współczynnik beta określa, w jakim stopniu stopa zwrotu akcji reaguje na zmiany za-

chodzące na rynku. Informuje on, o ile procent (w przybliżeniu) wzrośnie stopa zwrotu akcji, 
jeżeli stopa zwrotu indeksu rynku wzrośnie o 1%. Jest on zatem miarą wrażliwości rentowności 
firmy na rentowność konkretnego rynku. 

8  Por. G.C. Arnold, P.D. Hatzopoulos, The Theory-Pracitce Gap in Capital Budgeting: 
Evidence from the United Kingdom, „Journal of Business Finance & Accounting”, Vol. 
27(5)&(6), June/July 2000, s. 620. 
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 Powstaje jednak pytanie, jaki model stosować w przypadku szacowania ocze-
kiwanej stopy zwrotu z kapitału własnego przedsiębiorstw mniejszych rozmiarów, 
których walory nie są przedmiotem publicznego obrotu. Jednym z modeli, który 
mógłby mieć tutaj zastosowanie, jest model scoringowy LEFAC (L–Liquidity,  
E–Earnings, F–Franchise, A–Assets, C–Capital), zaproponowany przez ING Secu-
rities9. Jak sama nazwa wskazuje, przyjmuje się, że oczekiwana stopa zwrotu  
z kapitału własnego jest tutaj pochodną kondycji finansowej podmiotu, odzwiercie-
dloną we wskaźnikach płynności, zyskowności, struktury majątku i kapitałów oraz  
w strategii organizacji. W modelu tym nie uwzględnia się rynkowej premii za ryzy-
ko oraz współczynnika beta, dzięki czemu może on być z powodzeniem wykorzy-
stywany przy wyznaczania kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw nie notowa-
nych na giełdzie.  
 Model LEFAC, mimo wielu zalet, jest rzadko wykorzystywany w praktyce. 
Powodem takiego stanu jest wysoka pracochłonność oraz bardzo skąpy opis tego 
modelu w literaturze przedmiotu. 
 Do wyznaczania kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw niewielkich roz-
miarów nierzadko stosuje się pozornie proste podejście: dochód z papierów warto-
ściowych pozbawionych ryzyka plus premia za ryzyko. Wzór na koszt kapitału 
własnego można zatem przedstawić następująco: 

RPWKw prK 
 

gdzie: 
rPW – stopa papierów wartościowych wolnych od ryzyka (obligacji skarbu państwa 
lub bonów skarbowych) 
pR – premia za ryzyko. 
 
 Zaprezentowane metody wyznaczania kosztu kapitału własnego świadczą  
o potrzebie pogłębionej analizy tego zagadnienia. W praktyce wyceny przedsię-
biorstw poziom kosztu kapitału własnego, szczególnie w przedsiębiorstwach, które 
w wysokim stopniu do finansowania majątku wykorzystują kapitał własny, ma 
bardzo duży wpływ na ostateczny wynik szacunków ich wartości. Widoczne jest to 
szczególnie w przypadku małych firm oraz mikroprzedsiębiorstw, gdzie, z uwagi na 
wiele czynników, proces szacowania kosztu kapitału powinien przebiegać niekiedy 
nieco inaczej niż w dużych organizacjach.  
 
 
2. Dylematy związane z wyborem stopy zwrotu z papierów wolnych od ryzyka  
 
 Upraszczając powyższy wzór, można stwierdzić, że oczekiwaną stopę zwrotu 
z kapitału własnego w modelu CAPM można podzielić na dwie części: stopę zwro-

                                                 
9  Por. A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie… op. cit., s. 109–114. 



Artur Paździor 124 

tu z papierów wolnych od ryzyka oraz premię za ryzyko10, która jest iloczynem 
rynkowej premii za ryzyko oraz indeksu ryzyka.  
 Z takim podejściem do wyznaczania kosztu kapitału własnego wiąże się jed-
nak kilka istotnych problemów. Pierwszym, jakie można napotkać przy wyznacza-
niu kosztu kapitału własnego, jest wybór papieru wolnego od ryzyka. W teorii fi-
nansów za pozbawione ryzyka uważa się papiery skarbowe, tzn. obligacje oraz 
bony. Bazując na obecnym poziomie rentowności tych instrumentów, można od-
nieść wrażenie, że wybór papieru skarbowego o określonym terminie zapadalności 
ma niemałe znaczenie przy szacowaniu kosztu kapitału (por. tabela 1). 
 

Tabela 1 
Rentowność polskich papierów wolnych od ryzyka 

 
Lp. Wyszczególnienie Rentowność (%) 

I. Bony skarbowe:  
1. 2–tygodniowe 5,870 
2. 13–tygodniowe 6,013 
3. 25–tygodniowe 4,456 
4. 26–tygodniowe 4,242 
5. 28–tygodniowe 4,299 
6. 39–tygodniowe 3,755 
7. 49–tygodniowe 4,276 
8. 52–tygodniowe 4,056 
Średnia rentowność bonów 4,621 
Mediana rentowności bonów 4,288 
II. Obligacje skarbowe:  
1. 2–letnie 4,672 
2 5–letnie 5,209 
3 10–letnie 5,772 
4 20–letnie 6,170 
Średnia rentowność obligacji 5,546 
Mediana rentowności obligacji 5,491 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.rynek.bizzone.pl (27.12.2010 r.). 
 
 Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika, że w zależności od wybranego 
instrumentu finansowego szacunki kosztu kapitału mogą znacząco się od siebie 
różnić. W praktyce wiele renomowanych instytucji finansowych za stopę zwrotu  
z papierów wolnych od ryzyka przyjmuje rentowność rocznych bonów skarbowych, 
choć ogólnie rzecz biorąc między analitykami nie ma zgodności, który z instrumen-
tów należy przyjmować do modelu CAPM11.  

                                                 
10  K.C. Brown, F.K. Reilly, Analysis of Investments and Management of Portfolios, South-

Western Cengage Learning, Florence 2009, s. 215. 
11  A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie… op. cit., s. 68. 
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3. Problemy z wyznaczeniem premii za ryzyko  
 
 Drugim istotnym mankamentem modelu CAPM jest problem premii za ryzy-
ko, która jest podstawowym elementem większości modeli wyceny stosowanych  
w finansach12. Premia z tytułu ryzyka składa się z dwóch elementów: stopy zwrotu 
z rynku akcji oraz stopy zwrotu z papierów wolnych od ryzyka. W związku z tym 
przy jej wyznaczaniu należy skoncentrować uwagę na metodyce wyznaczania 
dwóch wymienionych parametrów. 
 Do wyznaczania premii z tytułu ryzyka najczęściej stosuje się podejście histo-
ryczne, polegające na wyznaczeniu średniej stopy zwrotu z rynku akcji oraz śred-
niej stopy zwrotu z bezpiecznych papierów skarbowych. W podejściu tym istnieje 
jednak poważny dylemat, związany z wyborem okresu badawczego. Jest to szcze-
gólnie istotne w gospodarkach, których rynki kapitałowe funkcjonują od niedawna 
(np. Polska). W takich przypadkach pojawiają się kontrowersje dotyczące nie tylko 
okresu badawczego, ale również ustalania poszczególnych terminów szacowania 
stóp zwrotu. W krajach wysoko rozwiniętych (np. Stany Zjednoczone, Wielka Bry-
tania, Niemcy, Japonia) można przyjąć roczne stopy z rynku akcji. Natomiast  
w krajach o krótkiej historii funkcjonowania rynków kapitałowych, ze względu na 
krótki okres (małą liczbę lat) funkcjonowania giełd papierów wartościowych, rocz-
ne stopy zwrotu dałyby zbyt małą liczebność, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na 
wiarygodność otrzymanych wyników13. Okazuje się, że nawet w krajach takich jak 
USA wielu autorów wskazuje na poważne ograniczenia podejścia historycznego14.  
 Poza horyzontem badawczym poważnym problemem przy szacowaniu premii 
za ryzyko w oparciu o dane historyczne jest określenie benchmarku akcji, czyli 
indeksu giełdowego. Najodpowiedniejszy wydaje się wybór takiego indeksu,  
w skład którego wchodziłaby jak największa liczba spółek. W Stanach Zjednoczo-
nych indeksem spełniającym to kryterium byłby z pewnością indeks Standard  
& Poor’s 500 (S&P 500), w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitali-
zacji rynkowej, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ. W innych 
krajach można wymienić indeksy: Wielka Brytania – FTSE 100, Japonia – Nikkei 
225, Brazylia – Bovespa (ponad 500 spółek). W Polsce najodpowiedniejszy wydaje 
się WIG, na którym obecnie notowanych jest 356 spółek15.  
 Istotną kwestią przy wyznaczaniu premii za ryzyko rynkowe jest również 
wybór właściwego instrumentu wolnego od ryzyka (por. paragraf 3). D. Zarzecki 
proponuje stosować w tym przypadku spójne podejście polegające na tym, że wy-

                                                 
12  Por. D. Zarzecki, Dylematy szacowania premii z tytułu ryzyka, Prace Naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 48, s. 921. 
13  Por. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwo-

ju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 144. 
14  D. Zarzecki, Dylematy… op. cit., s. 921. 
15  www.gpw.pl (stan z 29.12.2010 r.). 
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korzystując w modelu CAPM lub jego mutacjach skarbowe papiery krótkotermi-
nowe jako wolne od ryzyka, należy zastosować je również przy wyznaczaniu pre-
mii za ryzyko. Tak samo należy uczynić z papierami długoterminowymi16.  
 Poważnym dylematem w trakcie wyznaczania premii za ryzyko jest również 
zastosowanie odpowiedniej średniej. W celu oszacowania przeciętnej stopy zwrotu 
można użyć średniej arytmetycznej zwykłej oraz średniej geometrycznej. Ta z po-
zoru nieistotna kwestia może być przyczyną nawet kilkunastoprocentowych 
względnych zmian premii za ryzyko17.  
 Przy szacowaniu premii za ryzyko w modelu „dochód z papierów wartościo-
wych pozbawionych ryzyka plus premia za ryzyko” powinno uwzględniać się na-
stępujące czynniki: 

 sytuację finansową podmiotu; 
 udział zadłużenia w strukturze kapitałowej; 
 branżę; 
 stopień złożoności wdrażanego projektu inwestycyjnego; 
 udział w rynku; 
 nasilenie konkurencji; 
 organizację oraz wydajność pracy; 
 politykę państwa (jednostki samorządu terytorialnego) w zakresie polityki 

fiskalnej, celnej, ustawodawczej itp. 
 Uwzględnienie tych elementów jest podyktowane faktem, że w omawianym 
podejściu nie występuje wyłącznie premia za ryzyko rynkowe, lecz określa się 
wszystkie istotne czynniki, mogące oddziaływać na poziom ryzyka gospodarczego 
biznesu. Ten sposób wyznaczania premii za ryzyko wydaje się być nieco zbliżony 
do metody scoringowej. Poważnym jego mankamentem jest jednak to, że zawiera 
wyjątkowo dużą dawkę subiektywizmu, co powoduje, że skuteczna implementacja 
tej metody możliwa jest wyłącznie w przypadku osób charakteryzujących się wy-
jątkową rzetelnością zawodową oraz mających bogate doświadczenie w procesach 
wyceny przedsiębiorstw czy oceny efektywności inwestycji. W przeciwnym razie  
w zależności od uznaniowo przyjętej premii z tytułu ryzyka można uzyskać wyniki 
szacunków znacząco odbiegające od sprawiedliwej wartości rynkowej.  
 
 

                                                 
16  D. Zarzecki, Dylematy… op. cit., s. 922. 
17  Por. W.N. Goetzman, R.G. Ibbotson, History and the Equity Risk Premium, Yale Interna-

tional Center of Finance (www.econ.ucsb.edu), za: A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie… op. cit., 
s. 101. 
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Podsumowanie 
 
 Z zaprezentowanych w artykule metod wyznaczania kosztu kapitału własnego 
wynika, że zastosowanie ich w procesie wyceny małego czy mikroprzedsiębiorstwa 
nie zawsze jest możliwe.  
 Model wyceny aktywów kapitałowych to konstrukcja stworzona przede 
wszystkim dla spółek akcyjnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych, 
co powoduje, że jego przydatność w wyznaczaniu oczekiwanej stopy zwrotu z kapi-
tału własnego spółek niepublicznych jest mocno ograniczone. 
 Model LEFAC jest pracochłonny, zaś jego przydatność ogranicza fakt, że jest 
on wyjątkowo słabo opisany w literaturze przedmiotu i niechętnie wykorzystywany 
w praktyce. 
 Koncepcja „dochód z papierów wartościowych pozbawionych ryzyka plus 
premia za ryzyko” odznacza się wysoką pracochłonnością oraz charakteryzuje się 
wyjątkową dozą subiektywizmu, co powoduje, że jego implementacja wydaje się 
zasadna wyłącznie w przypadku, kiedy wyceniający cechują się wysokim pozio-
mem moralności zawodowej oraz mają bogate doświadczenie w procesach wyceny 
przedsiębiorstw czy oceny efektywności inwestycji. 
 Na podstawie tych rozważań można zatem stwierdzić, że wyznaczanie kosztu 
kapitału własnego, szczególnie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na 
niewielką skalę, nierzadko bardziej przypomina proces, w którym kierunek impli-
kacji nie przebiega na linii koszt kapitału → wartość przedsiębiorstwa, lecz spo-
dziewana wartość przedsiębiorstwa → dopuszczalny koszt kapitału. Konkludując, 
można wyrazić pogląd, że do procesu wyznaczania kosztu kapitału własnego przed-
siębiorstw niepublicznych bardziej pasuje określenie „szacowanie” niż „kalkula-
cja”. 
  

DILEMMAS OF COST OF EQUITY ESTIMATION IN SMALL COMPANIES 
 
 

Summary 
 
 This article presents the well kwon methods of the cost of equity valuation. The 
main advantages and disadvantages were underlined for all of them. The attention was 
paid on the possibility of these methods implementation in companies which shares are 
not in public trading.  
 On the basis of the considerations contained in this article, it can be said that the 
process of cost of equity valuation, especially in enterprises operating on a small–scale, 
should be called “assessment” rather than “calculation”.  
 

Translated by Artur Paździor 
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Wprowadzenie 
 
 Jednym z ważniejszych obszarów polityki społecznej w krajach wysoko roz-
winiętych jest problem niskiego zatrudnienia oraz integracji społecznej osób wy-
kluczonych lub zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową. Z reguły do 
takich grup zaliczane są: osoby długotrwale bezrobotne, osoby mające w przeszło-
ści problemy z prawem, osoby leczące się z uzależnień, osoby niepełnosprawne 
oraz bezdomni. Pomimo nabytych w przeszłości różnych kwalifikacji i doświad-
czeń zawodowych osoby zaliczane do tych grup społecznych rzadko aktywnie po-
szukują pracy, korzystając głównie z pomocy społecznej oraz prac dorywczych. 
Znalezienie przez nie stałego zatrudnienia oraz usamodzielnienia ekonomicznego 
jest ze wszech miar pożądane, przy czym klasyczne instrumenty rynku pracy, tj. 
doradztwo zawodowe, pośrednictwo czy szkolenia często przynoszą mizerne rezul-
taty. W takich przypadkach konieczne okazuje się budowanie niestandardowych 
sekwencji wsparcia osób marginalizowanych, obejmujących m.in. zatrudnienie, 
często w warunkach dopasowanych do indywidualnych umiejętności i możliwości 
danej osoby. Takie warunki spełniają spółdzielnie socjalne, które oprócz realizacji 
celów społecznych stymulują aktywne postawy na rynku pracy. Jest to niezwykle 
wartościowe ze względów ekonomicznych oraz społecznych, daje bowiem szansę 
na zabezpieczenie podstawowych potrzeb i powrót do społeczeństwa wśród osób, 
które często zatraciły nawyk pracy. 
 Jak każde prywatne przedsięwzięcie noszące znamiona przedsięwzięcia bizne-
sowego spółdzielnie socjalne borykają się z problemami pozyskania źródeł finan-
sowania, przy czym specyfika tego typu organizacji, polegająca na skupianiu  
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w sobie osób pozbawionych jakichkolwiek własnych źródeł finansowania oraz 
zdolności kredytowej, problemy te potęguje.  
 Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji podstawowych źródeł 
finansowania, z których w świetle prawa mogą korzystać spółdzielnie socjalne oraz 
wykorzystywanych w praktyce przez te podmioty gospodarki społecznej. W tym 
celu autorka wykorzystała wyniki badań ankietowych oraz dokonała analizy aktów 
prawnych, regulujących funkcjonowanie spółdzielni socjalnych w Polsce. 
 
 
1. Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielczości socjalnej  
 
 Najdłuższą tradycję przypisuje się spółdzielniom socjalnym działającym we 
Włoszech, które pojawiły się tam pod koniec lat siedemdziesiątych. Przez wiele lat 
funkcjonowały na prawach regulujących ogólny ruch spółdzielczy i dopiero w 1991 
roku uregulowano je prawnie jako odrębną formę przedsiębiorczości poprzez 
wprowadzenie w życie ustawy z dnia 8 lipca 1991 roku nr 381 o spółdzielniach 
socjalnych1.  
 We Włoszech działają dwa typy spółdzielni socjalnych. Typ A zapewnia usłu-
gi w zakresie opieki zdrowotnej, socjalnej lub edukacyjnej. Spółdzielnie typu B 
działają na rzecz włączenia w rynek pracy osób ze środowisk dyskryminowanych. 
Do grup docelowych tych spółdzielni należą między innymi: osoby fizycznie lub 
umysłowo niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu lub narkotyków. Organizacje 
te zajmują się również osobami mającymi problemy z prawem2.  
 Polski model spółdzielni socjalnych, działający zaledwie od kilkunastu lat, 
wzoruje się na typie B włoskich spółdzielni. Ogromną rolę w zaszczepieniu na 
gruncie polskim tego pomysłu był unijny program EQUAL oraz inicjatywy podej-
mowane przez środowisko Fundacji Wzajemnej Pomocy „Barka” z Poznania3.  
W Polsce sektor ten liczy 271 spółdzielni socjalnych4 i zauważa się systematyczny 
jego rozwój w ostatnich latach.  
 Pierwotnie działały one w oparciu o ogólne ramy prawne regulujące ruch 
spółdzielczy, tj. w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdziel-

                                                 
1  Legge 8 novembre 1991, n. 381, „Disciplina delle cooperative sociali” (Pubblicata nella 

Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283. 
2  T. Johnson, R. Spear, „Social Enterprise. International Literature Review”, GHK (tłuma-

czenie: Jakub Jedliński).  
3  Stowarzyszenie wzajemnej pomocy „Agape”, http://www.agapeleonardo.czest.pl/  

index.php?go= nowywymiar pomocyspolecznej &id=spoldzielnie socjalne. 
4  Stan na 2 listopada 2010 roku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, 

Katalog Spółdzielni Socjalnych, http://www.ozrss.pl/katalog.htm. 
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cze5. Pierwsze regulacje prawne dotyczące spółdzielni socjalnych w prawie spół-
dzielczym pojawiły się jednak dopiero w 2003 roku6.  
 Niezwykle ważne dla powstawania i rozwoju spółdzielczości socjalnej w Pol-
sce okazało się wprowadzenie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu 
socjalnym7, a także dokonanie zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy8, w których to aktach prawnych 
wskazywano na spółdzielnie socjalne jako na przedsiębiorstwa gospodarki społecz-
nej oraz miejsca pracy dla osób marginalizowanych wskutek długotrwałego bezro-
bocia. Kolejnym etapem w rozwoju ruchu spółdzielczości socjalnej w Polsce było 
stworzenie odrębnych uregulowań prawnych tego typu przedsiębiorstw poprzez 
wprowadzenie w życie 9 lipca 2006 roku ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku  
o spółdzielniach socjalnych9, oraz jej nowelizacja z 2009 roku na mocy ustawy  
z dnia 7 maja 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw10, która wprowadziła wiele korzystnych dla nich roz-
wiązań prawnych.  
 Według stanu prawnego na koniec listopada 2010 roku spółdzielnia socjalna 
jest zrzeszeniem osób w znacznej mierze zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
które wspólnie, w oparciu o osobistą pracę, prowadzą przedsiębiorstwo i realizują 
cele społeczne oraz reintegrację zawodową. Spółdzielnia socjalna jest osobą prawną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny11  
z momentem jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako przedsiębiorcy. 
Spółdzielnia socjalna zatem, tak jak inne spółdzielnie działające w Polsce, funkcjo-
nuje jako przedsiębiorstwo, podlega więc podobnej procedurze rejestracyjnej  
i przepisom, które dotyczą przedsiębiorców.  
 Spółdzielnię socjalną mogą założyć i być jej członkami osoby bezrobotne, 
bezdomni, uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 
chorzy psychicznie, jak również osoby niepełnosprawne. Warunkiem jest posiada-
nie przez te osoby pełnej zdolności do czynności prawnych i ukończenie odpowied-
nich programów terapeutycznych. Założycielami spółdzielni i jej członkami mogą 
być również organizacje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego,  
a także kościelne osoby prawne12. Warunkiem jest, aby liczba tych osób nie stano-

                                                 
5  Tekst pierwotny: DzU 1982 r. nr 30 poz. 210, tekst jednolity: DzU 1995 r. nr 54 poz. 

288. 
6  DzU z 2003 r., nr 188 poz. 1848. 
7  DzU z 2003 r., nr 122, poz. 1143, z późn. zm. 
8  DzU z 2004 r., nr 99 poz. 1001, z późn. zm. 
9  DzU z 2006 r., nr 94, poz. 651, z późn. zm. 
10  DzU z 2009 r., nr 91, poz. 742. 
11  DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm. 
12  Od 16 lipca 2009 r., tj. od momentu wprowadzenia w życie nowelizacji ustawy  

o spółdzielniach socjalnych (na mocy ustawy z 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 
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wiła więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli. Minimalna liczba założycieli to pięć 
osób fizycznych, a jeśli są to osoby prawne, to co najmniej dwie. Spółdzielnia so-
cjalna może liczyć nie mniej niż pięciu i nie więcej niż 50 członków, za wyjątkiem 
sytuacji, gdy powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spół-
dzielni niewidomych. W tym przypadku może liczyć więcej niż 50 członków. 
Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby niż wskazane 
powyżej (tzw. eksperci), jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga 
szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spół-
dzielni, przy czym liczba tych osób nie może być większa niż 50% ogólnej liczby 
członków spółdzielni socjalnej13. 
 
 
2. Podstawy gospodarki finansowej spółdzielni socjalnych w Polsce  
 
 Zgodnie z zapisami ustawy Prawo spółdzielcze14 majątek spółdzielni socjal-
nych jest finansowany z funduszy: udziałowego i zasobowego. Pierwszy z nich 
powstaje z wpłat udziałów zadeklarowanych przez członków w deklaracji człon-
kowskiej, a także z innych źródeł, np. dotacji. Fundusz udziałowy finansuje zakupy 
inwestycyjne związane z uruchomieniem działalności spółdzielni oraz wydatki 
związane z bieżącą działalnością. Natomiast drugi z nich, tj. fundusz zasobowy, 
powstaje z wpłat wpisowego członków, wnoszonego w chwili przystąpienia człon-
ka do spółdzielni, części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł. Z funduszu tego 
finansowane są zakupy inwestycyjne związane z rozwojem działalności. Oba ww. 
fundusze są funduszami obligatoryjnymi. Spółdzielnia socjalna może również 
utworzyć dobrowolnie fundusz wkładów. Fundusz ten postaje z wkładów pienięż-
nych i niepieniężnych wnoszonych przez członków na własność spółdzielni. Z fun-
duszu wkładów spółdzielnie finansują zakupy środków trwałych w ramach plano-
wanych inwestycji. Dotacje ze środków publicznych na zakupy dokonywane przez 
członków spółdzielni w ramach środków przyznawanych na rozpoczęcie działalno-
ści lub stworzenie miejsca pracy w spółdzielni już istniejącej powinny zasilić wła-
śnie ten fundusz wkładów15.  

                                                                                                                        

socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw DzU nr 91, poz. 742), samorządy nie mogły 
zakładać spółdzielni, stąd nie były zainteresowane wsparciem tej formy przedsiębiorczości, gdyż 
nie miały formalnej kontroli nad ich działalnością. 

13  Po upływie 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej nabywają 
prawo członkostwa w spółdzielni. 

14  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU z 2003 r., nr 188, poz. 1848 
z późn. zm. 

15  A. Bulka, A. Okraszewska, J. Kwiatkowski, Spółdzielnia socjalna krok po kroku. Porad-
nik dla osób, które chcą założyć spółdzielnię socjalną, FRDL Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Kraków 2008, s. 26. 
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 Każdy członek spółdzielni jest zobowiązany do wniesienia zadeklarowanych 
udziałów oraz wpisowego. Liczba zadeklarowanych przez członka udziałów stano-
wi istotną część treści deklaracji przystąpienia do spółdzielni. Stosownie do posta-
nowień statutu spółdzielni członek zobowiązany jest wnieść udziały jednorazowo 
lub ratalnie. Członek spółdzielni zobowiązany jest zadeklarować co najmniej jeden 
udział, o ile statut nie zobowiązuje do zadeklarowania większej ich liczby. W spół-
dzielniach socjalnych nie ma ustawowo określonej minimalnej wysokości funduszu 
udziałowego16. Ze względu na fakt, że członkami spółdzielni mają być głównie 
osoby marginalizowane, pozbawione jakichkolwiek własnych zasobów finanso-
wych, stworzono im wiele prawnych możliwości ich pozyskania na poczet wniesie-
nia wkładu członkowskiego (tab. 1).  
 

Tabela 1 
Potencjalne publiczne źródła finansowania spółdzielni socjalnych w Polsce 

(stan prawny na dzień 30.11.2010 r.) 
 
Lp. Wyszczególnienie Beneficjent Kwota zwolnienia 

1 

Zwolnienie z opłat za wpis do Krajo-
wego Rejestru Sądowego oraz ogło-
szenie tego wpisu w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym. Zwolnienie od 
uiszczania opłat od wniosków za 
kolejne wpisy w rejestrze 

Spółdzielnia 
socjalna 

Opłaty te wynoszą: wpis do 
rejestru 1000 zł, ogłoszenie  
w Monitorze Sądowym i Go-
spodarczym 500 zł, zmiana 
wpisu 400 zł, ogłoszenie  
w Monitorze Sądowym i Go-
spodarczym 250 zł 

2 

Zwolnienie z podatku dochodowego 
dochodów spółdzielni przeznaczonych 
na społeczną i zawodową reintegrację 
jej członków 

Spółdzielnia 
socjalna 

 Uzależnione od dochodów 

3 

Jednorazowo środki z Funduszu Pracy 
na podjęcie działalności gospodarczej: 
w wysokości nieprzekraczającej czte-
rokrotnej wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia na każdego członka 
założyciela spółdzielni socjalnej oraz 
trzykrotnej wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia na każdego członka 
przystępującego do już istniejącej 
spółdzielni socjalnej 

Przyszły członek 
założyciel oraz 
przyszły członek 
spółdzielni legi-
tymując się statu-
sem osoby bezro-
botnej 

W 2010 r. kwota do 12 791,40 
zł dla członka założyciela oraz 
do 9 593,55 zł dla członka 
spółdzielni 
(przy założeniu spółdzielni 
przez pięć osób dotacja może 
łącznie wynieść nawet do  
63 957,00 zł) 

4 

Refundacja składek na ubezpieczenie 
społeczne Funduszu Pracy przez okres 
24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz 
w połowie wysokości przez kolejne 12 
miesięcy 
 

Spółdzielnia 
socjalna na każ-
dego pracownika 

4,5 tys. zł na pracownika 
(rocznie) 
 

                                                 
16  Opracowanie własne na podstawie: A. Bulka, A. Okraszewska, J. Kwiatkowski, Spół-

dzielnia socjalna… op. cit., s. 26–32. 
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5 

Refundacja spółdzielni socjalnej kosz-
tów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego w wysokości określonej 
w umowie, nie wyższej jednak niż 
sześciokrotnej wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia 

Spółdzielnia 
socjalna na każ-
dego przyszłego 
członka spół-
dzielni legitymu-
jącego się statu-
sem osoby bezro-
botnej 

W 2010 r. kwota do 19 187,70 
zł na jednego bezrobotnego 

6 

Realizacja projektów Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki w Działaniu 
6.2. wsparcie finansowego dla osób 
fizycznych zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej 

Przyszły członek 
założyciel spół-
dzielni legitymu-
jący się statusem 
osoby bezrobot-
nej 

W wysokości 20 000 zł na 
osobę przy założeniu spół-
dzielni socjalnej. Oznacza to, 
że grupa pięciu spółdzielców 
może otrzymać dotację  
w wysokości 100.000 zł 

7 

Wsparcie pomostowe wypłacane do 12 
miesięcy dla osób bezrobotnych z 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samoza-
trudnienia 

Spółdzielnia 
socjalna na każ-
dego członka 
założyciela  
i członka spół-
dzielni socjalnej 
legitymującego 
się statusem 
osoby bezrobot-
nej 

W 2010 roku 1 317 zł na pra-
cownika miesięcznie 

8 

Dotacja projektów związanych z roz-
wojem ekonomii społecznej 
z Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 

Spółdzielnia 
socjalna 

Projekty roczne  
10 000 – 300 000 zł 
Projekty dwuletnie 
20 000 – 300 000 zł 

9 

Dofinansowanie do oprocentowania 
kredytów bankowych zaciągniętych 
przez spółdzielnię socjalną na cele 
związane z rehabilitacją zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych 
przyznawane z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych 

Spółdzielnie 
socjalne posiada-
jące status zakła-
du pracy chronio-
nej 

50% oprocentowania kredytu, 
uzależniona od wartości kredy-
tu i jego oprocentowania 

10 

Dotacja z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych przez osoby niepełnosprawne 
(zarejestrowane w powiatowym urzę-
dzie pracy jako bezrobotne lub poszu-
kujące pracy) na wniesienie wkładu 
członkowskiego do spółdzielni, nie 
więcej jednak niż do wysokości pięt-
nastokrotnego przeciętnego wynagro-
dzenia 

Przyszły członek 
założyciel oraz 
przyszły członek 
spółdzielni legi-
tymujący się 
statusem osoby 
bezrobotnej lub 
poszukującej 
pracy oraz orze-
czeniem o stopniu 
niepełnosprawno-
ści. 

W 2010 r. kwota do 47 967,75 
zł. Przy założeniu spółdzielni 
przez pięć osób niepełno-
sprawnych dotacja może łącz-
nie wynieść do 239 838,75 zł 
 

11 
Nabycie statusu organizacji pożytku 
publicznego 

Spółdzielnia 
socjalna 

1% podatku przekazywanego 
przez osoby fizyczne 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 W praktyce spółdzielnie socjalne powstają i funkcjonują w znacznej mierze 
dzięki środkom publicznym, przekazywanym w różnych formach oraz z różnych 
tytułów (najczęściej jako dotacje, pożyczki, granty). Środki te trafiają do spółdzielni 
poprzez dotacje udzielane ich członkom, jak również poprzez dofinansowanie sa-
mych spółdzielni w momencie ich tworzenia i w trakcie ich działania. Niektóre  
z nich są dostępne spółdzielniom socjalnym na zasadach ogólnych, tak jak i innym 
przedsiębiorcom, niekiedy wymagane jest spełnienie określonych, szczególnych 
wymogów, np. posiadania statusu zakładu pracy chronionej. Źródłem zasilania 
budżetu spółdzielni socjalnych są również środki pochodzące ze zwolnień podat-
kowych dochodów spółdzielni. 
 
 
3. Publiczne źródła finansowania spółdzielni socjalnych w Polsce w świetle 

wyników badań 
 
 Spółdzielnie socjalne, pomimo już ponadpięcioletniego okresu istnienia 
szczegółowych zasad ich funkcjonowania, ciągle traktowane są z dużą nieufnością 
ze strony urzędników różnych szczebli administracyjnych, co utrudnia im m.in. 
pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Pozyskanie środków przez spół-
dzielców socjalnych odbywa się poprzez wnioskowanie o nie do urzędów pracy, 
organów władzy samorządowej oraz różnych innych instytucji, w tym i funduszy 
celowych, w rękach których znalazły się środki finansowe Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie sektora gospodarki spo-
łecznej. Mnogość dysponentów środków na ten cel oraz brak ciągłości finansowa-
nia działań, a także zmiany warunków i sposobów ich pozyskania przez spółdziel-
nie socjalne stanowią bariery, z którymi, jak same podkreślają, często sobie nie 
radzą.  
W efekcie, jak pokazały przeprowadzone przez autorkę niniejszego opracowania 
badania, jednym z głównych problemów, z którymi borykają się spółdzielnie so-
cjalne, oprócz spraw organizacyjnych i personalnych, jest problem niedostateczne-
go zabezpieczenia źródeł finansowania i to już w trakcie tworzenia spółdzielni, jak 
również w późniejszych fazach ich działalności.  
 W świetle wyników badań przeprowadzonych w 2010 roku wśród 48 spół-
dzielni socjalnych z całej Polski, które stanowiły w momencie przeprowadzenia 
badań 18% ogółu tego typu spółdzielni zarejestrowanych w Rejestrze Spółdzielni 
Socjalnych, głównymi, zewnętrznymi źródłami ich finansowania w latach 2005 
–2009 i w I półroczu 2010 roku były: środki otrzymane z Ośrodków Wsparcia 
Spółdzielczości Socjalnej w postaci grantów i pożyczek17. Na to źródło wskazały 

                                                 
17  Ośrodki te nie otrzymały w 2010 r. środków finansowych z Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, wskutek tego zaprzestały finansowania spółdzielni socjalnych.  



Sposoby dofinansowania spółdzielni socjalnych w Polsce… 135

23 spółdzielnie socjalne, czyli 48% ogółu tego typu przedsiębiorców objętych ba-
daniem ankietowym (rysunek 1). Nieco mniejszą popularnością wśród zewnętrz-
nych źródeł finansowania cieszyły się środki pochodzące z urzędów pracy. Na to 
źródło finansowania wskazały 21 jednostki spośród 48 objętych badaniem, czyli 
blisko 44%. 
 

 
 

Rys. 1. Podstawowe źródła finansowania spółdzielni socjalnych w latach 2005–2010 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych.  

 
 Pozostałe źródła finansowania, takie jak dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich, pożyczki i dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych i Funduszu Pracy, pożyczki z Agencji Rozwoju Regionalnego oraz  
z tytułu zwolnień podatkowych nie przekroczyły progu 5%. Należy przy tym dodać, 
że niektóre spółdzielnie korzystały równolegle z kilku źródeł finansowania. Ponad-
to wszystkie spółdzielnie objęte badaniem skorzystały z ustawowo przysługujących 
im zwolnień w opłatach w trakcie ich zakładania. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Spółdzielnie socjalne jako realizujące idee przedsiębiorstw gospodarki spo-
łecznej na trwałe wpisały się w polską rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Ich 
niezaprzeczalną zaletą jest wypełnienie instytucjonalnej luki w systemie aktywiza-
cji ekonomicznej i społecznej osób marginalizowanych. W związku z przypisaną im 
rolą społeczno-ekonomiczną spółdzielnie socjalne stały się beneficjentami wsparcia 
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finansowego ze środków publicznych. Jak wskazują sami spółdzielcy, na etapie 
tworzenia oraz w trakcie działania spółdzielnie korzystały z przysługujących im 
preferencji podatkowych oraz z tytułu opłat i wpłat, a także z wsparcia finansowego 
przekazywanego przez różne instytucje. Jak sami podkreślają, skomplikowana pro-
cedura ich pozyskania oraz zawiłe przepisy i wygórowane wymogi formalne często 
zniechęcały ich do ubiegania się o nie. W opinii spółdzielców socjalnych, ustawo-
dawca oraz urzędnicy nie do końca mają rozeznanie w sytuacji tego sektora,  
a zwłaszcza w potencjale intelektualnym członków tych przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej. Jednakże największym problemem – w ich opinii – było zaniechanie 
realizacji dofinansowania spółdzielni ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w 2010 roku wskutek nieprzekazania Ośrodkom Wsparcia Spółdziel-
czości Socjalnej pieniędzy na ten cel18.  
 W opinii autorki niniejszego artykułu, pomoc finansowa spółdzielniom socjal-
nym jest z wielu względów uzasadniona. Spółdzielnie te bowiem stanowią jedno  
z najważniejszych ogniw w procesie reintegracji społecznej osób znajdujących się 
na marginesie życia społecznego. Pozostawienie ich bez wsparcia finansowego 
byłoby równoznaczne z ich likwidacją.  
 
 

THE WAYS OF SUBSIDIZE OF SOCIAL COOPERATIVES IN POLAND 
 
 

Summary 
 
 One of the unemployment counteraction methods, which is being more and more 
popular in increasing number of countries is the possibility of creating the social coop-
eratives. Social cooperatives are the element of the social economy and they get huge 
financial and substantial support from different institutions, like the Social Cooperatives 
Promotion Centers. In this study author has presented the scope of financial support 
given to the social cooperatives in Poland. 
 

Translated by Adriana Politaj 
 

                                                 
18  W 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz pierwszy nie ogłosiło konkur-

su dla Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Wskutek tego ośrodki zawiesiły udzielanie 
pomocy finansowej spółdzielniom socjalnym i zdecydowanie ograniczyły swoją działalność na 
rzecz tych przedsiębiorców.  
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AKTYWNOŚĆ INWESTORÓW VENTURE CAPITAL W EUROPIE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią podstawę funkcjonowania 
współczesnych gospodarek europejskich, które zawdzięczają temu sektorowi swój 
dynamiczny wzrost. Mimo że w ostatnich latach tematyka makroekonomicznego 
znaczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest coraz częściej poruszana  
i podkreślana na forum publicznym, to przedsiębiorstwa te wciąż napotykają na 
wiele barier utrudniających bądź wręcz uniemożliwiających ich powstawanie  
i rozwój. Jedną z nich jest utrudniony dostęp do źródeł finansowania.  
 Występowanie luki kapitałowej, czyli braku dostępu do kapitału długotermi-
nowego niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstw w początkowych fazach ich ist-
nienia, jest zjawiskiem, które dotyczy nie tylko gospodarki polskiej, ale znane jest 
także w innych, bardziej rozwiniętych krajach. Obecnie poszukuje się rozwiązań 
mających złagodzić skutki występowania luki kapitałowej i ułatwić przedsiębior-
stwom sektora MŚP dostęp do kapitału zewnętrznego. Jednym z takich rozwiązań, 
którego znaczenie podkreśla się i propaguje w wielu krajach Europy oraz w Stanach 
Zjednoczonych, jest działalność inwestorów oferujących kapitał podwyższonego 
ryzyka (ang. venture capital) – zarówno tych instytucjonalnych, jak i prywatnych. 
 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie oraz próba oceny aktyw-
ności inwestorów venture capital w Europie na przestrzeni lat 2006–2008. 
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1. Pojęcie oraz charakterystyka inwestycji venture capital 
 
 Venture capital można zdefiniować jako „kapitał własny, wnoszony na ogra-
niczony okres przez inwestorów zewnętrznych do małych i średnich przedsię-
biorstw dysponujących innowacyjnym produktem, metodą produkcji bądź usługą, 
które nie zostały jeszcze zweryfikowane przez rynek, a więc stwarzają wysokie 
ryzyko niepowodzenia inwestycji, ale jednocześnie w przypadku sukcesu przedsię-
wzięcia, wspomaganego w zarządzaniu przez inwestorów, zapewniają znaczący 
przyrost wartości zainwestowanego kapitału, który jest realizowany przez sprzedaż 
udziałów”1. 
 Inwestycje venture capital mają więc charakter udziałowy, co oznacza, że 
kapitał dostarczany w tej postaci zalicza się do kapitałów własnych przedsiębior-
stwa. Wnoszony jest on przez inwestora na pewien określony czas (zazwyczaj na 
kilka lat) i po uzyskaniu satysfakcjonującej stopy zwrotu następuje wyjście inwe-
stora ze spółki (sprzedaż udziałów). Inwestycje venture capital dokonywane są  
w perspektywiczne przedsiębiorstwa niepubliczne, tj. nienotowane na giełdzie pa-
pierów wartościowych. Są to często bardzo młode firmy, których działalność i po-
mysł biznesowy dają jednak dużą szansę na sukces, a co za tym idzie – dynamiczny 
wzrost wartości przedsiębiorstwa. Należy przy tym jednak pamiętać, że oczekiwa-
niu na ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji towarzyszy wysokie ryzyko, które 
musi zaakceptować inwestor, chcący działać na rynku venture capital.  
 Dawcami venture capital mogą być osoby prywatne i instytucje. Choć zazwy-
czaj kapitał ten ma charakter prywatny, to występują również publiczni inwestorzy 
venture capital. Klasyfikację dawców venture capital zaprezentowano na rys. 1. 
 

 
Rys. 1. Grupy dawców venture capital 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
1  J. Węcławski, Venture Capital – nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, 

Warszawa 1997, s. 17. 
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 Prywatny kapitał podwyższonego ryzyka może być dostarczany na dwa spo-
soby. Pierwszym z nich są inwestycje bezpośrednie, dokonywane przez osoby pry-
watne lub ich grupy. Są to tzw. Aniołowie Biznesu, czyli „przedsiębiorcy i biznes-
meni o dużym doświadczeniu zawodowym, posiadający znaczny majątek osobisty, 
samodzielnie inwestujący zgromadzone oszczędności na okres kilku lat w akcje lub 
udziały niepowiązanych z nimi osobiście małych i średnich przedsiębiorstw nieno-
towanych na giełdzie, na ogół będących we wczesnym stadium rozwoju i wykazu-
jących się dużym potencjałem wzrostu swojej wartości”2. Inwestorzy ci, oprócz 
środków finansowych, mogą przekazać przedsiębiorstwu cenne doświadczenie oraz 
kontakty, które mają realne szanse przełożyć się na dynamiczny wzrost wartości 
firmy. Jest to tzw. kapitał menedżerski, którego znaczenie podkreślono w innej 
definicji Business Angels, zgodnie z którą Aniołowie Biznesu to „prywatni inwesto-
rzy, którzy dysponując odpowiednim doświadczeniem oraz kapitałem, wspierają 
wybrane małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie w początkowej fazie ich działal-
ności. Przekazują im zarówno swoją wiedzę, doświadczenie i technologie, jak  
i środki finansowe. W zamian mogą otrzymać część zysków przedsiębiorstwa”3. 
Wsparcie merytoryczne i biznesowe ze strony inwestora jest szczególnie ważne dla 
młodych przedsiębiorców.  
 Drugą formą zaangażowania kapitału podwyższonego ryzyka są inwestycje 
pośrednie, dokonywane przez wyspecjalizowane instytucje – fundusze venture 
capital. Fundusze te kupują udziały lub akcje firmy nienotowanej na giełdzie i sta-
rają się, aby jej wartość znacząco wzrosła, tak by po kilku latach odsprzedać swe 
udziały lub akcje z zyskiem4. Warto podkreślić, że ta strategia, stosowana zarówno 
przez fundusze venture capital, jak i inwestorów nieformalnych w postaci Business 
Angels, nie jest nastawiona na maksymalizację bieżących zysków, lecz jest strategią 
średnio– lub długoterminową, nastawioną na pomnażanie wartości firmy. Taka 
strategia inwestycyjna daje dużą szansę na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. 
Inwestor finansowy oraz przedsiębiorca mają wspólny cel (wzrost wartości przed-
siębiorstwa), obie strony transakcji wspólnie wypracowują zysk, ale również 
wspólnie ponoszą ryzyko ewentualnego niepowodzenia przedsięwzięcia. Gwarantu-
je to determinację inwestora do działania z pełnym zaangażowaniem na rzecz roz-
woju przedsiębiorstwa, w którym ulokowany został kapitał. 
 
 

                                                 
2  P. Tamowicz, Business Angels. Pomocna dłoń kapitału, Polska Agencja Rozwoju Przed-

siębiorczości, Warszawa 2007, s. 8. 
3  B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie Biznesu w sektorze MŚP, Difin, Warszawa 

2007, s. 50. 
4  A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wy-

dawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 54–55. 
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2. Różnice pomiędzy formalnymi i nieformalnymi inwestorami venture capital 
 
 Mimo że w wielu aspektach działalność formalnych (fundusze) oraz niefor-
malnych (Aniołowie Biznesu) inwestorów venture capital jest podobna, jednak 
występuje między nimi także kilka zasadniczych różnic, które przedstawiono na 
rys. 2. 
 

Anioł Biznesu

Osoba indywidualna

Zysk, ale i inne cele

Relatywnie małe kwoty

Seed i faza startu

Ogólna i intuicyjna

Blisko miejsca zamieszkania

Uproszczona umowa, mniejsze 
wymogi sprawozdawcze

Aktywne wsparcie w zarządzaniu

KRYTERIUM 
PORÓWNANIA

TYP INWESTORA

PRZESŁANKI 
INWESTOWANIA

WIELKOŚĆ INWESTYCJI

FAZA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORSTWA

ANALIZA PROJEKTU 
INWESTYCYJNEGO

POŁOŻENIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA

WYMAGANIA FORMALNE

NADZÓR NAD 
PRZEDSIĘBIORSTWEM

Fundusz VC

Pośrednik finansowy

Wyłącznie zysk

Relatywnie duże kwoty

Głównie ekspansja

Dokładna i sformalizowana

Nieistotne

Obszerna umowa, rozbudowane 
obowiązki sprawozdawcze

Koncentracja na problemach 
strategicznych

 
 

Rys. 2. Grupy dawców venture capital 

Źródło:  P. Tamowicz, Business Angels. Pomocna dłoń kapitału, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s. 9. 

 
 Pod względem opisania aktywności venture capital w Europie najważniej-
szymi kryteriami porównania są „wielkość inwestycji” oraz „faza rozwoju przed-
siębiorstwa”. Fundusze to inwestorzy formalni, zarządzający środkami zgromadzo-
nymi od innych podmiotów. Kapitał ten pochodzi w głównej mierze od dużych 
instytucji finansowych, które ciągle podlegają procesom konsolidacji i w związku  
z tym poszukują coraz większych inwestycji. Dzięki temu, że kapitał, którym dys-
ponują, pozyskiwany jest na rynku, fundusze mogą gromadzić i przeznaczać na 
inwestowanie znaczne środki finansowe, co może w istotny sposób determinować 
wybór potencjalnych obiektów inwestycyjnych z punktu widzenia wysokości inwe-
stycji oraz fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Natomiast Aniołowie Biznesu, inwestu-
jący własne środki we własnym imieniu, dysponują nieporównywalnie mniejszym 
kapitałem niż inwestorzy instytucjonalni.  
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3. Finansowanie przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju przez inwesto-

rów venture capital w Europie 
 
 Analiza intensywności zaangażowania inwestorów venture capital w finanso-
wanie przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju wymaga  
w pierwszej kolejności zdefiniowania poszczególnych faz. Europejskie Stowarzy-
szenie Inwestorów Private Equity/Venture Capital (European Private Equ-
ity&Venture Capital Association, EVCA) wyróżnia trzy fazy inwestowania, w które 
angażowany jest kapitał podwyższonego ryzyka (fazy te odpowiadają etapom roz-
woju przedsiębiorstwa). Są to5: 

 faza zasiewu (inaczej zalążkowa, ang. seed stage) – obejmuje finansowanie 
wstępnych, potencjalnie zyskownych pomysłów, jeszcze przed założeniem 
przedsiębiorstwa; 

 faza startu (ang. start–up) – faza obejmująca finansowanie rozwoju pro-
duktu i wstępnego marketingu; spółki korzystające z tego typu finansowa-
nia mogą być w trakcie tworzenia lub na progu działalności, jednak przed 
sprzedażą produktu; 

 faza ekspansji (ang. expansion capital) – finansowanie wzrostu i rozwoju 
spółki, zarówno po, jak i przed osiągnięciem progu rentowności.  

 Statystyki prowadzone przez EVCA są jednym z najważniejszych źródeł in-
formacji o działalności funduszy venture capital w Europie. Natomiast w zakresie 
inwestycji dokonywanych przez inwestorów nieformalnych, czyli Aniołów Bizne-
su, główną rolę jako źródła informacji spełnia Europejska Sieć Aniołów Biznesu 
(European Business Angels Network, EBAN). Jest to organizacja zrzeszająca kra-
jowe sieci Aniołów Biznesu z całej Europy (a także narodowe federacje, w skład 
których wchodzą sieci Business Angels funkcjonujące w danym kraju). EBAN pro-
wadzi cykliczne badania aktywności europejskich Aniołów Biznesu6, jednak należy 
pamiętać, że badania te obejmują tylko inwestorów zrzeszonych w sieciach. Nie-
znane są natomiast dokładne dane empiryczne dotyczące działalności Aniołów 
Biznesu, którzy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji7. Z tego też względu wszyst-
kie dane liczbowe dotyczące działalności Aniołów Biznesu, które zostały przedsta-
wione w niniejszym artykule, dotyczą wyłącznie aktywności inwestorów zrzeszo-
nych w sieciach.  

                                                 
5  Definicje zaczerpnięte ze strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Ka-

pitałowych (PSIK), zrzeszającego inwestorów instytucjonalnych w postaci funduszy. PSIK jest 
członkiem EVCA. www.psik.org.pl/new/slowniczek.php (25 listopada 2010 r.). 

6  Za pomocą ankiet rozsyłanych do sieci, które zostały zidentyfikowane przez EBAN  
w Europie. 

7  Według EBAN niezależnych Aniołów Biznesu jest zdecydowanie więcej niż inwestorów 
zrzeszonych w sieciach.  
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 W tabeli 1 zaprezentowano dane dotyczące wartości inwestycji dokonywa-
nych przez fundusze venture capital oraz Aniołów Biznesu w Europie na przestrze-
ni lat 2006–20088. Analizą objęte zostały trzy fazy inwestowania (rozwoju przed-
siębiorstwa) uznawane za typowe dla kapitału podwyższonego ryzyka, tj. zasiew, 
start i ekspansja9.  
 

Tabela 1  
Wartość inwestycji venture capital dokonywanych przez fundusze venture capital  

oraz Aniołów Biznesu w latach 2006–2008 (w tys. euro) 
 

 2006 2007 2008 

Formalny/  
nieformalny 
rynek venture 
capital 

Fundusze 
Anioło-

wie 
Biznesu 

Fundusze 
Anioło-

wie 
Biznesu 

Fundusze 
Anioło-

wie 
Biznesu 

Wartość inwe-
stycji  
(w tys. euro), 
w tym  
w poszczegól-
nych  
fazach: 

17 431 564 149 474 12 123 074 184 203 13 868 372  218 697 

zasiew (seed) 236 084 - 170 670 - 293 609 - 

start 6 777 776 - 2 287 142 - 2 409 490 - 

ekspansja10 10 417 704 - 9 655 262 - 11 165 273  - 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie EVCA Statistics oraz EBAN Statistics Compen-

dium (lata 2006–2008). 
 

                                                 
8  Wprawdzie dostępne są już dane za 2009 rok odnośnie do aktywności funduszy, jednak 

najnowszy raport na temat rynku Business Angels prezentuje informacje na temat działalności 
tych inwestorów w roku 2008. Stąd wybór roku 2008 jako ostatniego okresu objętego analizą. 

9  Podział ustalono w zakresie inwestycji dokonywanych przez fundusze, natomiast aktyw-
ność inwestycyjna Aniołów Biznesu pokazana jest za pomocą zagregowanych wartości, gdyż  
z założenia są to inwestycje dokonywane w małe przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwo-
ju. Fundusze zaś inwestują także w przedsiębiorstwa dojrzałe (wartość tego rodzaju inwestycji, 
angażowanych np. w wykupy menedżerskie, znacznie przekracza wysokość środków przeznacza-
nych na inwestycje w przedsiębiorstwa młode), dlatego też EVCA, opracowując statystyki rynku 
funduszy, prezentuje dane według szczegółowego podziału na fazy. 

10  Od 2008 roku EVCA zmieniła metodologię w zakresie podziału na poszczególne fazy 
inwestowania. Fazę „ekspansji” zastąpiły dwa nowe etapy – „venture późniejszy etap” oraz 
„wzrost”, przy czym „venture późniejszy etap” zakwalifikowano jeszcze do wczesnych etapów 
rozwoju przedsiębiorstwa, typowych dla venture capital, natomiast „wzrost” już do etapów póź-
niejszych. Na potrzeby niniejszej analizy i w celu zachowania porównywalności danych na prze-
strzeni analizowanych lat przedstawiono dane według metodologii stosowanej przed 2008 ro-
kiem. 
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 Z przedstawionych w tabeli 1 danych wyraźnie widać, że inwestycje dokony-
wane przez fundusze w przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnych fazach roz-
woju mają zdecydowanie większą wartość niż środki angażowane przez Aniołów 
Biznesu. Potwierdza to postawioną wcześniej tezę, że fundusze dysponują dużo 
większymi kapitałami niż inwestorzy prywatni. W raportach przygotowywanych 
przez EBAN wartość inwestycji dokonywanych przez Business Angels porównuje 
się wyłącznie z inwestycjami w fazie seed, dokonywanymi przez fundusze. Jednak 
nawet w tym przypadku (poza rokiem 2007, gdzie aktywność funduszy zmniejszyła 
się we wszystkich fazach) wartość inwestycji dokonywanych przez fundusze prze-
kracza wartość zaangażowania inwestorów prywatnych. 
 Dysproporcje pomiędzy wysokością środków, którymi dysponują oraz które 
lokują poszczególne grupy inwestorów nie pozostają bez wpływu na średnią war-
tość inwestycji, dokonywanych przez te podmioty. Na rys. 3 przedstawiono kształ-
towanie się średnich wartości inwestycji w fazie seed, dokonywanych na europej-
skim rynku przez fundusze oraz Aniołów Biznesu w latach 2006–2008.  
 

 
Rys. 3.  Zmiany średniej wartości inwestycji dokonywanej przez fundusze (statystyki 

EVCA) oraz Aniołów Biznesu (statystyki EBAN) w fazie seed (lata 2006–2008;  
w tys. euro) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Statistics Compendium 2009, EBAN, Brussels 
2009, s. 25. 

 
 Wyższa wartość środków, które lokują fundusze, determinuje kształtowanie 
się średniej wartości inwestycji na zdecydowanie wyższym poziomie niż w przy-
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padku inwestycji Aniołów Biznesu. Fundusze inwestują więc w pojedynczy projekt 
większe kwoty niż Business Angels. Zjawisko to, związane z tzw. podażą dużych 
kapitałów, może stanowić barierę w dostępie do tego rodzaju finansowania dla 
najmniejszych przedsiębiorstw, które potrzebują stosunkowo niewielkich kwot 
kapitału potrzebnego do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Według szacunków EBAN w Europie może działać ok. 75 tys. Aniołów Biz-
nesu11 dokonujących inwestycji na kwotę 4 mld euro rocznie12. Jednak nawet te 
szacunki stawiają inwestorów prywatnych za funduszami, których zaangażowanie 
w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju sięga kilkunastu mld euro rocz-
nie. Przedstawione statystki nie świadczą jednak o tym, że Aniołowie Biznesu od-
grywają mało ważną rolę w finansowaniu młodych przedsiębiorstw. Należy zwró-
cić uwagę na fakt, że inwestycje na wczesnych etapach rozwoju firm, dokonywane 
przez fundusze w Europie, wciąż stanowią niewielki odsetek całkowitej wartości 
ich portfeli13. Natomiast gdy weźmie się pod uwagę tylko najwcześniejszą fazę 
rozwoju przedsiębiorstwa, wówczas różnica pomiędzy wartościami inwestycji tych 
podmiotów staje się naprawdę niewielka. Aniołowie Biznesu są niezwykle ważnym 
źródłem finansowania dla najmniejszych i najmłodszych firm, które potrzebują 
stosunkowo niewielkich środków finansowych. Dla przedsiębiorstw takich dostęp 
do kapitału oferowanego przez fundusze może być utrudniony (świadczy o tym 
chociażby wyższa niż w przypadku Business Angels średnia wartość inwestycji 
dokonywanych przez tych inwestorów). Dalszy rozwój rynku Aniołów Biznesu jest 
więc jak najbardziej pożądany. 
 
 

                                                 
11  Łącznie, tj. zarówno w sieciach, jak i poza nimi.  
12  Zob. Statistics Compendium 2009, EBAN, Brussels 2009, s. 3. 
13  Np. w 2009 roku inwestycje w najwcześniejszej fazie rozwoju/inwestowania, tj. fazie  

seed, stanowiły zaledwie 0,6% całkowitej wartości inwestycji dokonanych przez fundusze. Zde-
cydowana większość środków finansowych inwestorów instytucjonalnych angażowana jest  
w wykupy menedżerskie.  
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VENTURE CAPITAL INVESTORS ACTIVITY IN EUROPE 
 
 

Summary 
 
 Small and medium–sized enterprises (SMEs) give the basis and are responsible for 
the development of today’s European economy. Despite its role, SME’s must cope with 
many obstacles and barriers limiting their growth. One of the most important problems 
for them is a lack of long term capital, which is necessary for their dynamic develop-
ment. However, many of European countries try to find a solution to this problem. Rais-
ing activity of venture capital investors could be the answer. In the hereby article, the 
author presents the activity of venture capital investor in 2006–2008 and tries to esti-
mate their role in financing the growth of SMEs.  
 

Translated by Agnieszka Raczewska 
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SCORING KREDYTOWY JAKO JEDNA Z INNOWACJI SEKTORA FINANSOWEGO 
  
 
 
Wprowadzenie 
 
 Innowacje towarzyszące działalności pośredników finansowych w sektorze 
finansowym mogą dotyczyć wielu aspektów. Podobnie jak w przypadku produkcji 
przemysłowej mogą być ukierunkowane na obniżenie kosztów lub dostarczenie 
klientom nowych produktów i usług. Uczestnicy rynku finansowego wykazują jed-
nak pewne cechy, które są charakterystyczne jedynie dla tego sektora i nie występu-
ją w innych, bardziej tradycyjnych sektorach. Asymetria informacyjna oraz nie-
pewność przyczyniają się do powstania określonego elementu ryzyka, który towa-
rzyszy działalności pośredników finansowych. Dlatego też większość innowacji 
finansowych poświęconych jest kwestii zmniejszenia asymetrii informacyjnej oraz 
niepewności. 
 Innowacje finansowe mogą być podzielone na kilka kategorii1: 

 nowe produkty; 
 nowe usługi; 
 nowe procesy; 
 nowe formy organizacyjne. 

 Jedną z innowacji stosowanych w instytucjach pośrednictwa finansowego  
w odniesieniu zarówno do klientów detalicznych, jak i korporacyjnych jest credit 
scoring, który odpowiada – według przytoczonej powyżej klasyfikacji – kategorii 
innowacji procesowych2. 
                                                 

1  W. S. Frame, L. J. White, Empirical Studies of Financial Innovation: Lots of Talk, Little 
Action?, „Journal of Economic Literature” 2004, nr 42(1), s. 116–144. 

2  M. Bofondi, F. Lotti, Innovation in the Retail Banking Industry: the Diffusion of Credit 
Scoring, „Review of Industrial Organization”, Springer 2006 (28), s. 343–344. 
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 Credit scoring stanowi statystyczną metodę pozwalającą na określenie ryzyka 
kredytowego występującego w przypadku potencjalnego lub obecnego kredytobior-
cy. Oprócz funkcji ewaluacyjnej stosowanej przede wszystkim w kredytowaniu 
podmiotów przez banki, służy również szybszemu podejmowaniu decyzji w róż-
nych innych sektorach, takich jak np. ubezpieczenia, budownictwo mieszkaniowe 
oraz zatrudnienie pracowników. Technika ta wspomaga instytucje pośrednictwa 
finansowego w podejmowaniu decyzji kredytowych wobec wnioskodawców na 
podstawie reprezentowanego przez nie tła socjo–ekonomicznego oraz historii kre-
dytowej.  
 Procedura scoringowa po raz pierwszy została zastosowana w USA w latach 
pięćdziesiątych, głównie w procesie finansowania nieruchomości mieszkalnych za 
pomocą kredytu hipotecznego oraz zakupów dokonywanych za pośrednictwem 
poczty kurierskiej. W latach sześćdziesiątych rozpowszechnianie kart kredytowych 
stworzyło potrzebę opracowania szybkiej, niezawodnej i wystandaryzowanej pro-
cedury, która mogła być wykorzystana do oceny zdolności kredytowej potencjal-
nych kredytobiorców. Firmy konsultingowe szybko zaspokoiły popyt na ten pro-
dukt, dostarczając modele scoringu kredytowego na szeroką skalę. 
 
 
1. Istota scoringu kredytowego 
 
 W praktyce kredytowej dokonanie pomiaru zdolności kredytowej wniosko-
dawcy jest jedną z podstawowych czynności wstępnych wykonywanych przez in-
stytucję bankową przed podjęciem decyzji o udzieleniu finansowania. Technika 
scoringowa zapewnia wprowadzenie wystandaryzowanej procedury sprawdzającej 
potencjalnych klientów banku, pozwalając jednocześnie na zmniejszenie kosztów 
operacyjnych banku oraz zwiększenie precyzji w procesie oceny standingu finan-
sowego wnioskodawców, a co za tym idzie także towarzyszącego finansowaniu 
ryzyka. Wprowadzenie takiej procedury może przynieść także zasadnicze korzyści 
klientom banku. Dzięki niej możliwe jest znaczne skrócenie procesu analizy eko-
nomiczno-finansowej klienta, przy zapewnieniu jednocześnie lepszej metodyki 
oceny zdolności kredytowej klientów, która w konsekwencji przyczynia się do 
zwiększenia dostępności kredytów na rynku. 
 Zasadniczą zaletą narzędzi scoringowych jest dostarczenie ilościowej miary 
ryzyka, która nie jest obarczona subiektywizmem zarówno dawcy, jak i biorcy kapi-
tału. Przy spójnym i konsekwentnym zastosowaniu tego narzędzia podobne co do 
charakteru przedsięwzięcia gospodarcze powinny mieć zagwarantowane takie samo 
podejście instytucji finansowej co do decyzji o udzieleniu finansowania (kredyto-
wania). Technika scoringowa jest obecnie dostępna przy relatywnie niskich kosz-
tach. Umożliwia ona redukcję kosztów związanych ze wstępną weryfikacją klien-
tów oraz ich monitoringiem. Ponadto ocena ilościowa ułatwia ocenę ryzyka, która 
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ma bezpośredni wpływ na cenę usługi finansowej – w tym wypadku kosztu finan-
sowania kredytem bankowym. 
 
 
2. Technika scoringowa a small business 
 
 Banki stanowią podstawowe źródło zasilania kapitałowego sektora small bu-
sinessu, dlatego też wszelkie zmiany w praktyce finansowania tej grupie podmio-
tów mają daleko idące konsekwencje. 
 Informacje pozyskiwane od małych przedsiębiorstw są często niekompletne  
i niejasne, co znacznie utrudnia dokonanie właściwej oceny zdolności kredytowej 
firmy. Procedury scoringowe umożliwiają ilościowy pomiar wielkości ryzyka, co 
może przyczynić się do zwiększenia dostępu small businessu do kapitału pienięż-
nego. Ta relatywnie nowa innowacja procesowa ma zasadniczy wpływ na klientów 
obsługiwanych przez banki, które ją wprowadziły. Istnieje powszechne przekona-
nie, że otoczenie konkurencyjne instytucji finansowych w kontekście ich działalno-
ści kredytowej zmienia się wraz z coraz to powszechniejszym wykorzystaniem 
credit scoringu w odniesieniu do sektora small businessu. Zastosowanie tego proce-
su w sektorze bankowości detalicznej nastąpiło dużo wcześniej i na dużo większą 
skalę niż wobec small businessu, wobec którego wykorzystanie tego narzędzia 
odnotowuje się dopiero od niedawna. 
 W ostatnich dwóch dekadach scoring stał się pewnym standardem, również  
w odniesieniu do bankowości hipotecznej, przyczyniając się tym samym do rozwo-
ju wtórnego rynku hipotecznego – procesu sekurytyzacji. Począwszy od połowy lat 
dziewięćdziesiątych, analitycy kredytowi zapewniali, że credit scoring może być  
z pożytkiem zastosowany również przy kredytowaniu small businessu z uwagi na 
to, że historia kredytowa właścicieli małych firm okazała się bardzo dobrym punk-
tem odniesienia przy określaniu perspektyw spłaty kredytu przez ich firmy. 
 Sprawozdawczość kredytowa i narzędzia scoringowe połączone ze strategią 
marketingową zapewniają bankom podstawę do prowadzenia selekcji, dokonywa-
nia wyboru docelowej grupy klientów, ustalania ceny oraz zarządzania portfelem 
kredytowym przez pryzmat ryzyka, jakie reprezentują poszczególni kredytobiorcy. 
Proces ten określany jest jako wycena oparta o ryzyko (risk–based pricing), tj. kla-
syfikacja kredytobiorców zgodnie z kalkulacjami odnoszącymi się do prawdopodo-
bieństwa wystąpienia w ich przypadku braku płatności oraz obciążania tych pod-
miotów progresywnymi stawkami oprocentowania w oparciu o tę klasyfikację3. 
 Wraz z pojawieniem się podmiotów oferujących usługi scoringowe, operacje  
i procedury bankowe zmierzające do finansowania small businessu uległy w wielu 

                                                 
3  P. Langley, Sub–prime mortgage lending: a cultural economy, Economy and Society, 

Vol. 37, nr 4, November 2008, s. 469, 494. 
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amerykańskich bankach zasadniczej zmianie. Przykładem takiego podmiotu w Sta-
nach Zjednoczonych jest FICO (Fair Isaac’s) Small Business Scoring Service4 5, 
czy też Cypress Software Systems6. W celu ciągłego doskonalenia oferowanych 
modeli scoringowych FICO współpracuje z ponad trzydziestoma instytucjami fi-
nansującymi rozwój small businessu w USA. W przeciwieństwie do wcześniej 
stosowanych modeli nowe ich wersje obejmują również analizę nowo powstałych 
przedsiębiorstw (start–ups), funkcjonujących na rynku przez okres krótszy niż dwa 
lata. SBSS 6.0 zawiera niemal 70 modeli scoringowych i umożliwia analizę wnio-
sków kredytowych dla small businessu w wysokości do 750 tys. USD.  
 Cypress Software Systems w ramach oprogramowania BizMark wprowadziło 
Bureau Interpretation and Scoring Engine (BISE), oferując obecnym i przyszłym 
klientom, tj. instytucjom finansowym, korzystanie ze zautomatyzowanej platformy 
internetowej, umożliwiającej podejmowanie decyzji kredytowych wobec small 
businessu oraz usprawiającej proces monitoringu kredytowego7. Platforma ta zinte-
growana jest z takimi źródłami informacji kredytowej jak: Experian8, Experian 
Business9, Equifax10, Equifax Business11 czy też TransUnion12 i jest kompatybilna  
z produktami firmy zajmującej się konsultingiem kredytowym Asch Advisory Se-
rvices13. Cypress dostarcza swoje usługi bankom komunalnym (community banks), 
bankom regionalnym, pośrednikom finansowym (finance companies) i uniom kre-
dytowym (credit unions). Usługi te są ekwiwalentem tych stosowanych przez naj-
większe instytucje kredytowe w USA. 
 
 
3. Zastosowanie scoringu kredytowego przez banki 
 
 Przeprowadzono do tej pory stosunkowo niewiele badań empirycznych na 
temat zastosowania scoringu kredytowego w bankach funkcjonujących na terenie 
USA. Badano już następstwa zastosowania scoringu w kontekście kredytowania 
small businessu i zauważono znaczący wzrost udziału kredytów dla small businessu 

                                                 
4  http://www.fico.com/en/Products/DMApps/Pages/FICO-Small-Business-Scoring-

Service.aspx. 
5  http://financecareers.about.com/od/informationservices/a/FairIsaac.htm. 
6  http://www.go-cypress.com. 
7  http://www.go-cypress.com/who-can-use-our-software/banks. 
8  http://www.experian.com. 
9  http://www.experian.com/small-business/business-reports.jsp. 
10  http://www.equifax.com/home/en_us. 
11  http://www.equifax.com/small-business/home/en_sb. 
12  http://www.transunion.com/corporate/business/business.page. 
13  http://www.aschadvisory.com. 
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w portfolio kredytowym instytucji bankowych14. Analizowano również wpływ 
zastosowania scoringu na dostępność kredytów dla sektora small businessu15 i na 
tej podstawie stwierdzono wzrost akcji kredytowej wobec stosunkowo ryzykow-
nych kredytobiorców marginalnych, którzy w innym wypadku nie uzyskaliby fi-
nansowania w postaci kredytu, ale którzy byliby zmuszeni do poniesienia więk-
szych kosztów korzystania z finansowania, gdyby zostało im ono udzielone. Po 
przeprowadzeniu badań wzorców zachowań przy wprowadzaniu credit scoringu 
wśród niemal 100 dużych banków, okazało się, że większe banki posiadające rozle-
głą sieć placówek wprowadziły innowacje wcześniej, systematycznie wraz z poja-
wieniem się efektu ekonomii skali16. 
 Do najważniejszych czynników wpływających na decyzję o wprowadzeniu 
credit scoringu przez banki w USA można zaliczyć17:  

 umożliwienie podjęcia właściwej i szybkiej decyzji w oparciu o kryteria 
ilościowe, 

 uproszczenie procedury kredytowej, 
 tani dostęp do informacji dodatkowych o wnioskodawcy, 
 presja ze strony nadzoru finansowego, 
 presja wynikająca z wysokiej konkurencji, 
 chęć obniżenia kosztów związanych z procedurą kredytową, 
 wsparcie procesu sekurytyzacji. 

 Credit scoring jest strategiczną decyzją, która jest uzależniona w dużej mierze 
od charakterystyki działalności operacyjnej banku. Im większe zaangażowanie 
kredytowe banku względem aktywów, tym większe prawdopodobieństwo, że bę-
dzie on korzystał ze scoringu kredytowego. Ponadto prawdopodobieństwo użycia 
tej techniki przez banki funkcjonujące poza obszarami miejskimi jest mniejsze niż 
w przypadku ich odpowiedników funkcjonujących w aglomeracjach. Banki włącza-
ją credit scoring do swoich operacji i procedur obsługi small businessu w różnym 
zakresie. Niektóre z nich korzystają wyłącznie z tej techniki, podczas gdy inne sto-
sują kombinację credit scoringu oraz bankowości relacyjnej. Te jednostki bankowe, 
które odrzuciły wprowadzenie scoringu, z reguły nie były przekonane co do jej 
skuteczności. Stosowanie technik scoringowych nie uwalnia od zmagania się  

                                                 
14  W. S. Frame, A. Srinivasan, L. Woosley, The Effect of Credit Scoring on Small-Business 

Lending, „Journal of Money, Credit and Banking”, 2000, nr 33 (3), s. 813–825. 
15  A. N. Berger, W. S. Frame, N. H. Miller, Credit Scoring and the Availability, Price, and 

Risk of Small Business Credit, „Journal of Money, Credit and Banking”, 2005 nr 37 (2), s. 191 
–222. 

16  J. Akhavein, W. S. Frame, L. J. White, The Diffusion of Financial Innovations: Adoption 
of Small Business Credit Scoring by Large Banking Organizations, „Journal of Business”, 2005 
nr 78 (2), s. 577–596. 

17  C.D. Cowan, A.M. Cowan, A Survey Based Assessment of Financial Institution Use of 
Credit Scoring for Small Business Lending, U.S. Small Business Administration’s Office of Ad-
vocacy, 2006, s. 7–8. 
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z problemami charakterystycznymi dla sektora small businessu, tj. asymetrią infor-
macyjną. Być może to jest właśnie przesłanką, która powoduje, że część banków 
stosujących narzędzia typu SBCS18 przywiązuje w procesie podejmowania decyzji 
kredytowej większą wagę do bankowości relacyjnej oraz do historii kredytowej niż 
do samych wyników scoringu. 
 Ponadto podejście do oceny finansowej wnioskodawców może różnić się 
nawet w ramach jednego banku w zależności od wysokości kwoty kredytu, sektora 
gospodarki, który reprezentuje wnioskodawca (w tym wypadku małe przedsiębior-
stwo) oraz regionu, w którym funkcjonuje. Zróżnicowane podejście do ww. kwestii 
przyczynia się do zwiększenia stopnia złożoności rynku, na którym banki konkurują 
o klienta korporacyjnego.  
 Instytucje bankowe funkcjonujące na scentralizowanych rynkach, zachowują-
ce wysoki udział rynkowy, wykazują tendencję do wprowadzania scoringu kredy-
towego wcześniej. Wcześniej w stosunku do innych wprowadzają tą technikę rów-
nież większe instytucje bankowe, które mogą w pełni korzystać z ekonomii skali  
i czerpać do pewnego stopnia korzyści wynikające z ich siły rynkowej. To samo 
można odnieść do banków posiadających rozległą sieć placówek.  
  Korzystanie ze scoringu kredytowego przez duży bank posiadający rozległą 
sieć placówek zapewnia możliwość oferowania jego klientom jednorodnego pro-
duktu bez względu na lokalizację placówki. Pozwala to również na zmniejszenie 
niemal nieograniczonej decyzyjności oficerów kredytowych oraz ograniczenie pro-
blemów związanych z pokusą nadużycia (moral hazard). Prawdopodobieństwo 
wprowadzenia scoringu kredytowego w przypadku banków zorientowanych na 
rynek lokalny jest mniejsze, ponieważ korzystają one na szeroką skalę z informacji 
„miękkich”. 
 Bez względu na wielkość banku oraz fakt, czy wprowadził on jakąkolwiek 
formę scoringu, bankowość relacyjna pozostaje dominującym elementem wykorzy-
stywanym w procesie podejmowania decyzji kredytowych. Może to mieć wpływ na 
poziom elastyczności banków podczas renegocjacji umów kredytowych19, jak i na 
podejmowanie decyzji kredytowych w sposób uznaniowy, a nie w oparciu o ścisłe 
reguły wynikające ze scoringu. Instytucje bankowe, które zdecydowały się na im-
plementację techniki scoringowej w procesie podejmowania decyzji kredytowych, 
w większości wypadków liczyły na uzyskanie policzalnej miary ryzyka. 
 Jednym z powodów zastosowania techniki scoringowej może być chęć doko-
nania ekspansji geograficznej. Z dotychczasowej praktyki wynika jednak, że nie 
jest to bezpośrednią przesłanką stosowania przez instytucje finansowe techniki 
scoringu. Decyzja o wprowadzeniu jej nie jest również traktowana jako ta, która 

                                                 
18  SBCS – Small Business Credit Scoring. 
19  W.A. Arnoud, Relationship Banking: What Do We Know?, „Journal of Financial Inter-

mediation” nr 9, 2000, s. 19. 
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doprowadzi w rezultacie do decyzji o kredytowej ekspansji terytorialnej. Ekspansja 
geograficzna jest z reguły wypadkową wielu powiązanych ze sobą elementów, 
takich jak np. rodzaj udzielanego finansowania, istniejącej sieci przedstawicielstw 
czy też możliwości (środków) technicznych20. 
 Niektóre banki korzystają z techniki credit scoringu w odniesieniu do niższej 
kategorii (jakości) kredytów dla small businessu po to, aby ustalić wysokość marży 
kredytowej w oparciu o występujący poziom ryzyka. W przypadku kredytobiorców 
o niższej zdolności kredytowej scoring pozwala na odpowiednie manewrowanie 
uzależnioną od ryzyka prowizją. 
 W przypadku niektórych banków21 scoring pozwolił na wprowadzenie dodat-
kowych prowizji wobec kredytobiorców o niższej zdolności kredytowej. W przy-
padku większych banków22 odnotowano, że prowizja od podwyższonego ryzyka 
stanowiła kolejny wprowadzony element kosztu, narzucony w wyniku analizy sco-
ringowej. Możliwość oszacowania w ten sposób właściwej ceny kredytu powoduje, 
że udzielanie kredytowania small businessowi staje się bardziej opłacalne dla ban-
ków, a tym samym przyczynia się do zwiększenia dostępu firm do finansowania. 
 W miarę rozwoju technologii i postępujących procesów konsolidacyjnych 
oraz deregulacyjnych zmieniających sektor finansowy, udział rynkowy małych 
banków, które tradycyjnie opierają swoje decyzje kredytowe wobec małych i śred-
nich przedsiębiorstw na jakościowych informacjach, tj. „elementach miękkich” (np. 
charakter czy też motywacja przedsiębiorcy) spada. Jednocześnie odnotowuje się 
rosnący udział ośrodków finansowych i wielkich banków regionalnych, które bazu-
ją na „elementach twardych”, tj. danych ilościowych, takich jak np. przychody, 
analiza wskaźnikowa, i związanym z nimi scoringu kredytowym23 24. 
 Ponadto wzrost wykorzystania bankowości internetowej, rozwój bankowości 
bez konieczności tworzenia nowych placówek instytucji bankowych, rozbudowa 
sieci terminali ATM, zmiany w postępie technologicznym w przetwarzaniu infor-
macji, jak i scoring kredytowy ograniczyły możliwość oraz konieczność osobistego 
kontaktu z oficerami kredytowymi. Udoskonalenia techniczne pozwalają już kredy-
todawcom na podejmowanie ponad 80% decyzji kredytowych bez zaangażowania 
w ten proces oficera kredytowego25 26. 
                                                 

20  P. Kenneth, T.H. Hannan, Commecial Lending and Distance: Evidence from Community 
Reinvestment Act Data, „Journal of Money, Credit and Banking”. 

21  Mniejsze banki o aktywach do 1 miliarda USD. 
22  Banki o aktywach ponad 1 miliard USD. 
23  A. Rebel, L. Goldberg, L. White, Cookie-Cutter Versus Character: The Micro Structure 

of Small Business Lending by Large and Small Banks, „Journal of Financial and Quantitative 
Analysis”, 2004 nr 39 (2), s. 227–51. 

24  J.A. Scott, Small Business and the Value of Community Financial Institutions, „Journal 
of Financial Services Research” 2004, nr 25(2/3), s. 207. 

25  L.J. Mester, What’s the Point of Credit Scoring?, Business Review 1997, Federal Rese-
rve Bank of Philadelphia, s. 3, 16. 
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Podsumowanie 
 
 Proces kredytowania small businessu podlega zmianom, a credit scoring jest 
jednym z elementów przyczyniających się do tych zmian. Procedura scoringowa 
jest jedną z kilku innowacji bankowych zmieniających uwarunkowania w procesie 
finansowania małych przedsiębiorstw za pomocą kredytu. Zanim zaczęto stosować 
scoring w odniesieniu do klientów korporacyjnych, wykorzystywano go m.in.  
w procesie monitorowania kredytów. Stanowi on przydatne narzędzie dla banków 
chcących konkurować na rynku kredytów dla małych firm.  
 Zaobserwowano, że koncentracja kredytów dla small businessu (łącznie  
z kredytami dla mikroprzedsiębiorstw) wzrasta wraz z upływem czasu od momentu 
wprowadzenia techniki scoringowej. Można zatem założyć, że skłonność banków 
do powiększenia udziału kredytów dla small businessu (łącznie z kredytami dla 
mikroprzedsiębiorstw) w swoim portfolio kredytowym wzrasta po wprowadzeniu 
scoringu kredytowego. Banki dzięki tej technice mogą przyspieszyć ekspansję kre-
dytową ukierunkowaną na sektor small businessu. 
 Wpływ wykorzystania credit scoringu na dostępność kredytów budzi czasami 
kontrowersje. Organizacje lobbujące łatwiejszy dostęp do finansowania przedsię-
wzięć gospodarczych są zaniepokojone ograniczeniami, jakie występują w przy-
padku jednostek pochodzących z mniej uprzywilejowanych sektorów gospodarki. 
Do najczęściej wymienianych przeszkód należy niska jakość informacji oraz zbyt 
restrykcyjne wytyczne scoringowe. Ponadto jeśli bankowość relacyjna zapewnia 
dostęp do kredytów w oparciu o bardziej precyzyjne informacje niż te, które mogą 
być uwzględnione w procesie scoringu, trend w kierunku korzystania ze scoringu 
kredytowego może doprowadzić do zmniejszenia liczby tych przedsiębiorstw, które 
mają dostęp do finansowania. Z drugiej jednak strony scoring kredytowy może 
przyczynić się do zwiększenia dostępu do kredytów w kontekście eliminacji subiek-
tywnego podejścia do wnioskodawców, obarczonego w niejednym wypadku róż-
nymi uprzedzeniami. 
 Oprócz wymienionych wyżej zalet warto wspomnieć o nadziejach sektora 
small businessu, a przede wszystkim instytucji bankowych, związanych z rozwojem 
wtórnego rynku kredytów dla small businessu, tj. sekurytyzacji, podobnie jak miało 
to miejsce w przypadku kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych. Jednak-
że w świetle wydarzeń, jakie miały miejsce podczas obecnego kryzysu finansowego 
w USA oraz w związku z trwającymi do tej pory perturbacjami na rynku nierucho-
mości, nie należałoby podchodzić do tej kwestii zbyt optymistycznie. 
 
 

                                                                                                                        
26  K. Palla, The Potential of Scoring in International Mortgage Lending, Housing Finance 

International, March 2000, s. 14–20. 
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CREDIT SCORING AND SMALL BUSINESS – THE CASE OF THE U.S. 
 
 

Summary 
 
 This paper examines the use of credit scoring among financial intermediaries in 
the United States. This relatively new process innovation have increasingly been ap-
plied by commercial banks to evaluate credit applications both in relation to retail and 
commercial banking. 
 Special emphasis is put on the use of credit scoring technology to finance the 
American small businesses, as banks are a primary source of funding for this group of 
enterprises. Changes in the small business lending procedures and practices of banks 
have important implications for these entities. Thanks to the use of scoring, access to 
credit for small business sector might be increased. A few examples of the scoring soft-
ware developers and their products are listed.  
 Moreover, the most important reasons – also advantages and disadvantages – of 
using credit scoring by commercial banks, including the issues of moral hazard and 
information asymmetry, are discussed. 
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MAŁGORZATA TROCKA 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 
 
 
 

ZNACZENIE KOSZTÓW PRACY W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W ujęciu społeczno-ekonomicznym koszty pracy można zdefiniować jako 
całkowity nakład ponoszony na przygotowanie, rozwój i wykorzystanie potencjału 
pracy w gospodarce. Koszty te obejmują wszystkie pozycje związane z zatrudnie-
niem, przygotowaniem do pracy zawodowej oraz realizacją potrzeb socjalnych 
ludności w wieku produkcyjnym. Dotyczą one nakładów w skali makroekonomicz-
nej ponoszonych na rozwój zasobów ludzkich w kraju, a wykorzystywane są na 
poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwach. Brak jednoznacznej interpre-
tacji kosztów pracy spowodowany jest głównie wielością ich składników oraz sil-
nymi związkami kosztów pracy ze sferą społeczną. Znaczna liczba składników 
kosztów pracy ma swoją genezę nie tylko poza stanowiskiem i miejscem pracy, ale 
nawet poza osobą pracownika i mogą się one łączyć z jego rodziną, jak również 
sytuacjami życiowymi niezwiązanymi z pracą, ale ich skutki odnoszą się do pra-
cownika.  
 W tym rozumieniu koszty pracy są ujmowane szeroko i składają się na nie 
zarówno koszty pokrywane przez przedsiębiorstwo, odnoszone w ciężar kosztów 
własnych, jak również te finansowane z dotacji czy innych form pomocowych dla 
firm. W węższym ujęciu koszty pracy będą dotyczyły wyłącznie zatrudnionych 
pracowników, w tej części, która może być przedmiotem ujęcia w kosztach działal-
ności operacyjnej1. 

                                                 
1  Por. S. Nahotko, Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otocze-

niu bezrobocia. Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005, s. 37. 
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Zgodnie z terminologią Głównego Urzędu Statystycznego koszty pracy są pono-
szone przez pracodawcę na rzecz pozyskania, wykorzystania, utrzymania i dosko-
nalenia zasobów pracy. W tym znaczeniu stanowią one sumę wynagrodzeń brutto, 
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, Fundusz Pracy, Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pokrywanych ze środków praco-
dawcy oraz wydatków pozapłacowych na kształcenie i przekwalifikowanie kadr, 
bezpieczeństwo i higienę pracy, okresowe badania lekarskie, odzież ochronną itp.  
 Z punktu widzenia rachunkowości koszty pracy znajdą odzwierciedlenie  
w układzie rodzajowym jako wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia. Celem referatu jest przedstawienie istoty tak rozumianych kosztów 
pracy oraz ukazanie możliwości ich kształtowania w małych przedsiębiorstwach. 
 
 
1. Wynagrodzenia jako podstawowy składnik kosztów pracy 
 
 Wysokość kosztów pracy zależy zarówno od jej ilości i jakości, jak i od przy-
jętego sposobu wyceny, zdeterminowanego stosowanym systemem wynagrodzeń. 
Najczęściej spotykanym kosztem z tytułu wynagrodzeń są płace określane jako 
osobowe, wynikające z umowy o pracę. Powszechnie stosowane są dwa systemy 
wynagradzania pracowników: za czas pracy oraz za efekty pracy. W systemie cza-
sowym pracownik otrzymuje, w zamian za świadczoną przez jakiś okres pracę,  
z góry określone wynagrodzenie. Powinno być ono adekwatne do wykonywanej 
pracy i wynikać z umowy zawartej z pracodawcą. Koszt ten ma charakter stały. 
Wynagrodzenie może się tu zmienić jedynie w przypadku niewykonania powierzo-
nego zadania, na przykład z uwagi na nieobecność pracownika. Wyceniając zużycie 
czasu pracy, w pewnym stopniu uwzględnia się również jakość pracy. Wyrazem 
tego są zróżnicowane stawki godzinowe (a także dzienne, miesięczne) stosownie do 
rodzaju i stopnia trudności prac, niezbędnych kwalifikacji pracowników itp. Iloczyn 
jednakowych ilości czasu pracy przy wyższych stawkach płacowych odzwierciedla 
w kosztach wyższą jakość wykonanej pracy. Ze względu na fakt, że system ten jest 
mało efektywny, aby zmotywować pracowników, stosuje się też, obok czystych 
form czasowych, inne jego odmiany. Są to: 

 płaca czasowa z premią za wyniki ogólne zespołu lub przedsiębiorstwa; 
 wynagrodzenie czasowe z oceną wydajności pracy i jej pomiarem (dolicza-

na jest indywidualna premia za wydajność pracy, ustalana na podstawie 
stopnia wykonania); 

 płace czasowe z jakościową oceną wydajności (jednostkowa stawka jako-
ściowej wydajności pracy, ustalana jest m.in. na podstawie dyspozycyjno-
ści, punktualności, porządku na stanowisku pracy, współpracy z innymi 
pracownikami, jakości wykonanej pracy). 
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 System wynagradzania za efekty pracy, określany jako akord, jest iloczynem 
ustalonej jednostkowo stawki oraz przyjętej jednostki pomiaru pracy (na przykład 
sztuki wyrobu – pracownicy zatrudnieni przy produkcji). Charakterystyka tego 
systemu pracy jest szeroko opisana w literaturze. W praktyce jednak obecnie dość 
rzadko korzysta się z takiej formy zatrudniania pracowników. 
 Pomiar czasu pracy, który służy ustalaniu wynagrodzenia, może odbywać się 
na podstawie dokumentów źródłowych stwierdzających obecność pracownika  
w miejscu zatrudnienia, a także wykonywania przez niego określonych zadań. Są to 
przede wszystkim karty pracy, karty zarobkowe, karty przestoju i inne, na przykład 
listy obecności czy karty magnetyczne. Za pomocą iloczynu pracy żywej i stawek 
wynagrodzenia obliczana jest przede wszystkim płaca zasadnicza. Pozostałe ele-
menty, takie jak premie czy dodatki funkcyjne, określane są kwotowo.  
 Praca wykonana lub zakończona w danym miesiącu, potwierdzona sporządzo-
ną listą płac, obciąża koszty tego okresu sprawozdawczego. Wynikające z tego 
należności wobec pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu 
naliczenia, pod warunkiem że zostały wypłacone lub pozostawione do dyspozycji  
w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku 
prawa łączącego strony. Wysokość rocznych kosztów wynagrodzenia w małych 
przedsiębiorstwach (zatrudniających od 10 do 49 pracowników) przedstawiono  
w tabeli 1. 

Tabela 1 
Roczne koszty wynagrodzeń (w podmiotach gospodarczych zatrudniających od 10 do 49 

pracowników) 
 

Rok 

Koszty 

uzyskania przy-

chodu z całej 

działalności 

(w mln zł) 

Koszty 

wynagrodzeń 

ogółem 

(w mln zł) 

Koszty wyna-

grodzeń wynika-

jące ze stosunku 

pracy 

(w mln zł) 

Udział płac 

wynikających ze 

stosunku pracy  

w kosztach 

wynagrodzeń  

(w %) 

I–VI 2010 152202,0 (100%) 12563,2 (8,25%) 11100,5 (7,29%) 88,4 

2009 323981,1 (100%) 26431,2 (8,16%) 23233,2 (7,17%) 87,9 

2008 335348,4 (100%) 25948,6 (7,74%) 22687,5 (6,76%) 87,4 

2007 295204,4 (100%) 20561,4 (6,96%) 18111,5 (6,13%) 88,1 

2006 266096,3 (100%) 18117,1 (6,81%) 15865,9 (5,96%) 87,6 

2005 244130,4 (100%) 16477,3 (6,75%) 14492,1 (5,93%) 87,9 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, 

GUS, Warszawa 2006–2010. 
 
 Z przedstawionych danych wynika, że udział wynagrodzeń we wszystkich 
kosztach uzyskania przychodu tej grupy podmiotów w latach 2005–2010 powoli, 
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ale systematycznie wrasta i aktualnie utrzymuje się na poziomie ok. 8%. Natomiast 
udział płac wynikających ze stosunku pracy w kosztach wynagrodzeń pozostaje  
w badanym okresie na podobnym poziomie ok. 88%. Pozostałą część mogą stano-
wić kwoty wynagrodzeń naliczane w związku z umowami o charakterze cywilno-
prawnym. 
 
 
2. Wpływ płacy minimalnej na koszty pracy 
 
Wysokość kosztów wynagrodzenia zależy przede wszystkim od możliwości finan-
sowych przedsiębiorstwa zdeterminowanych osiąganymi wynikami finansowymi, 
jego wielkością, rodzajem prowadzonej działalności czy poziomem organizacji. Nie 
może być jednak niższa niż ustawowa płaca minimalna, której wielkość prezentuje 
tabela 2. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika, przy ustalonej płacy minimal-
nej, został obliczony jako suma minimalnego wynagrodzenia brutto i obowiązko-
wych obciążeń pracodawcy. 
  

Tabela 2 
Miesięczne koszty wynagrodzeń w Polsce, przy płacy minimalnej,  

w latach 2004–2010 (w zł) 
 

Rok 

Płaca 

minimalna 

brutto 

 

Płaca minimalna 

netto – standardowe 

koszty uzyskania 

przychodu 

Płaca minimalna netto 

– podwyższone koszty 

 – dojazd do pracy  

z innej miejscowości 

Koszt całkowity 

zatrudnienia  

pracownika przy 

płacy minimalnej 

2010 1317,00 984,15 989,15 1562,11 

2009 1276,00 954,96 960,96 1513,47 

2008 1126,00 845,17 850,17 1335,56 

2007  936,00 697,95 702,95 1128,91 

2006  899,10 647,93 652,93 1085,57 

2005  849,00 617,39 622,39 1025,51 

2004  824,00 602,77 607,67  995,31 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Można zauważyć regularny wzrost płacy minimalnej w Polsce, aczkolwiek  
w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej jest ona ciągle na dość niskim 
poziomie. Ustawy o pensji minimalnej ma 20 spośród 27 państw członkowskich 
UE. W większości państw Unii Europejskiej jest ona ustalana przez rząd lub nego-
cjowana z partnerami społecznymi. Porównanie płacy minimalnej w Polsce na tle 
innych krajów UE przedstawiono na rysunku 1.  
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Rys. 1. Płaca minimalna w Unii Europejskiej (stan na styczeń 2009, w euro) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu Eurostat, Beate Czech, Minimum wages 
in January 2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 

 
 W przedziale do 400 euro znajduje się płaca minimalna w Bułgarii (1), Rumu-
nii (2), na Litwie (3), Łotwie (4), Węgrzech (5), w Estonii (6), Polsce (7), Słowacji 
(8) i Czechach (9). W grupie obejmującej wynagrodzenie na poziomie od 400 do 
800 euro mieści się Portugalia (10), Słowenia (11), Malta (12), Grecja (13)  
i Hiszpania (14). Natomiast najwyższą płacę minimalną, powyżej 800 euro, ma 
Wielka Brytania (15), Francja (16), Holandia (17), Belgia (18), Irlandia (19) oraz 
Luksemburg (20). 
 
 
3. Pozapłacowe obciążenia pracodawcy wynikające z zatrudniania pracowni-

ków 
 
 Narzuty na wynagrodzenia, których podstawą ustalania jest płaca, to składki 
na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), rentowe (4,50%), wypadkowe (0,4% 
–8,12%) oraz Fundusz Pracy (2,45%) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych (0,1%). Od 1 stycznia 2010 przedsiębiorstwa mają obowiązek nalicza-
nia i odprowadzania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (1,5%). Dotyczy 
to pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku i wykonują w pełnym 
wymiarze czasu pracy prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charak-
terze. Składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz FEP naliczana jest od 
podstawy nieprzekraczającej w roku kalendarzowym trzydziestokrotności przecięt-
nego wynagrodzenia. Ze względu na to, że są one pochodną wynagrodzeń, praco-
dawca nie ma wpływu na ich wymiar, a wysokość regulują odrębne przepisy. Wy-
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sokość rocznych kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w małych 
przedsiębiorstwach przedstawiono w tabeli 3. 
 

Tabela 3 
Roczne koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników  

(w podmiotach gospodarczych zatrudniających od 10 do 49 pracowników) 
 

Rok Koszty 

uzyskania przy-

chodu z całej 

działalności  

(w mln zł) 

Ubezpieczenia 

społeczne i inne 

świadczenia 

(w mln zł) 

Składki na 

ubezpieczenie 

społeczne 

(w mln zł) 

Udział składki na 

ubezpieczenie  

w kosztach ubez-

pieczeń społecznych 

i innych świadczeń 

(w %) 

I–VI 2010 152202,0 (100%) 2346,9 (1,54%) 1971,7 (1,29%) 84,0 

2009 323981,1 (100%) 4821,1 (1,49%) 3861,9 (1,19%) 80,1 

2008 335348,4 (100%) 4716,13 (1,41%) 3789,1 (1,13%) 80,3 

2007 295204,4 (100%) 4124,3 (1,40%) 3353,4 (1,13%) 81,3 

2006 266096,3 (100%) 3650,4 (1,22%) 2959,2 (1,11%) 81,1 

2005 244130,4 (100%) 3320,7 (1,36%) 2669,5 (1,09%) 80,4 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, 

GUS, Warszawa 2006–2010. 
 
 Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń stanowią obecnie ok. 
1,5% kosztów uzyskania przychodów małych przedsiębiorstw. Większą część (od 
80,3% do 84%) tworzą obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Do in-
nych świadczeń na rzecz pracowników zalicza się w szczególności2: 

 odzież roboczą i ochronną; 
 świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy; 
 posiłki profilaktyczne; 
 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 
 wydatki związane z ochroną zdrowia; 
 ubezpieczenia osobowe pracowników; 
 koszty szkoleń pracowników. 

 Świadczenia te są sprawą uznaniową każdego pracodawcy. Analizując ich 
wielkość, można zauważyć, że nie są to kwoty zbyt imponujące. Jeżeli od kosztów 
ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń odejmie się wysokość składek, to 
koszty świadczeń dodatkowych na rzecz pracowników są marginalne i kształtują się 

                                                 
2  Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 

2010, s. 61. 
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na poziomie 0,3% wszystkich kosztów uzyskania przychodów małych przedsię-
biorstw. 
 Odrębne przepisy regulują odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych, które ustala się w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięczne-
go w gospodarce narodowej (na jednego zatrudnionego) w roku poprzednim lub  
w drugim półroczu roku poprzedzającego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego 
okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego oblicza się dla 
osób zatrudnionych w danej jednostce w przeliczeniu na pełne etaty. Obowiązek 
tworzenia tego funduszu dotyczy pracodawców zatrudniających powyżej 20 pra-
cowników (w przeliczeniu na pełne etaty), natomiast pozostali pracodawcy muszą 
wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe3. 
 
 
4. Kierunki minimalizacji kosztów pracy 
 
 Można przyjąć, że koszty pracy wynikające z zatrudniania pracowników na 
podstawie umowy o pracę stanowią obecnie ok. 8% kosztów uzyskania przychodów 
w małej firmie. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to na pewno wielkość, którą 
należałoby zredukować. Najprostsze przejawy racjonalizacji kosztów pracy w ma-
łych przedsiębiorstwach to zmniejszenie liczby pracowników do niezbędnego mi-
nimum, zatrudnianie wszechstronnie wykształconych pracowników wykonujących 
wiele funkcji jednocześnie, zmiana umów o pracę z pełnego etatu na jego część czy 
zlecanie niektórych czynności firmom zewnętrznym (outsourcing).  
 Oczywistym rozwiązaniem wydaje się także obniżanie wynagrodzenia do 
poziomu płacy minimalnej. Trzeba jednak zadać pytanie, czy nisko opłacani pra-
cownicy będą wystarczająco zmotywowani do efektywnej pracy? W Polsce płaca 
minimalna kształtuje się na poziomie 40–42% przeciętnego wynagrodzenia  
i w porównaniu z innymi krajami UE nie należy do wysokich.  
 Sposobem na zmniejszenie kosztów pracy może być również nawiązywanie 
umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło, umowa zlecenie czy kontrakt 
menedżerski. W praktyce podane formy zatrudniania są bardzo często wykorzysty-
wane, ponieważ pracodawca unika wówczas dodatkowych kosztów związanych ze 
składkami ZUS, świadczeniami socjalnymi i innymi zobowiązaniami wynikającymi 
z Kodeksu Pracy. Należy zwracać szczególną uwagę, czy nie stoi to w sprzeczności 
z prawem pracy, gdyż w sytuacji kiedy pracownik zobowiązuje się do wykonywa-
nia pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz 
w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, uzyskując z tego tytułu wynagrodze-

                                                 
3  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń so-

cjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.). 
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nie, nosi to znamiona stosunku pracy i nie jest wtedy dopuszczalne zastąpienie 
umowy o pracę umową cywilnoprawną4.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Problematyka kosztów spotyka się zawsze z szerokim zainteresowaniem, gdyż 
dotyczy funkcjonowania wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospo-
darczą, w tym również małych przedsiębiorstw. W opracowaniu koszty pracy zosta-
ły zawężone do tych wielkości, które mogą być odnoszone w ciężar kosztów wła-
snych firmy, a małe firmy potraktowane ogólnie. Badanie można byłoby rozwinąć  
o przeanalizowanie kształtowania się kosztów pracy w zależności od sektora go-
spodarki oraz rozszerzyć zagadnienia ich redukowania, które zostały jedynie zasy-
gnalizowane. 
 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 
pracowników stanowią ok. 8,5% kosztów uzyskania przychodów małych podmio-
tów gospodarczych. Odnosząc tę wielkość do krytyki wysokich kosztów pracy 
płynącej ze strony przedsiębiorstw, trudno się z tym zgodzić. Być może narzekania 
pracodawców wynikają bardziej z zawiłości przepisów prawa obowiązujących przy 
zatrudnianiu pracowników niż z samej wielkości kosztu.  
 
 

THE IMPORTANCE OF LABOUR COSTS IN SMALL BUSSINESS 
 
 

Summary 
 
 The article presents the importance of labour costs and the possibilities of their 
reduction in small businesses. Labour costs usually include items such as wages, social 
insurance and other benefits for employees. They represent approximately 8.5% of all 
costs connected with the revenue of small businesses. 
 

Translated by Małgorzata Trocka 
 

                                                 
4  Podstawa prawna: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (DzU z 5 lipca 1974 r.,  

nr 24, poz. 141 z późn. zm.). 
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UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA LEASINGU PRZEZ MAŁE I ŚREDNIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Przedmiotem artykułu jest wykorzystanie leasingu przez małe i średnie przed-
siębiorstwa (MŚP). Celem artykułu jest określenie stopnia korzystania z leasingu 
przez MŚP, czynników wpływających na ten stopień oraz relacji zachodzących 
pomiędzy tymi dwoma sektorami.  
 
 
1. Zakres wykorzystania leasingu przez małe i średnie przedsiębiorstwa  
 
 Wyniki badań dotyczące stopnia wykorzystania poszczególnych źródeł finan-
sowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa wskazują, że leasing jest drugim, po 
kredycie, źródłem obcym finansowania działalności gospodarczej. Odsetek zbada-
nych MŚP, korzystających z leasingu, waha się od blisko 10% do ponad 20% po-
między poszczególnymi rodzajami badań1.  
 Dla dokładnego określenia znaczenia leasingu dla MŚP zostaną poddane ana-
lizie: wartość i rodzaje dóbr inwestycyjnych przekazanych w formie leasingu oraz 
rodzaje zawieranych umów leasingu. Tym zagadnieniom poświęcone są badania 

                                                 
1  Por. np. M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw 2008 – prezentacja, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
Warszawa 2008, s. 16, Finanse MŚP 2009. Rynek usług ubezpieczeniowych. Raport z badania 
syndykatowego, Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo, Gdańsk 2009, s. 29. 
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dotyczące stopnia wykorzystania leasingu w polskiej gospodarce oraz finansowania 
działalności przez MŚP.  
 Dane na temat wartości i rodzaju dóbr inwestycyjnych przekazanych w formie 
leasingu przedsiębiorstwom dostępne są tylko dla ogółu przedsiębiorstw, bez po-
działu na mikro, małe, średnie i duże firmy. Dane na ten temat, ich strukturę oraz 
dynamikę w latach 2002–2009 przedstawiają poniższe zestawienia. 
 

Tabela 1a 
Wielkość dóbr inwestycyjnych przekazanych przedsiębiorstwom w formie leasingu 

 
Rodzaj 

dóbr inwestycyjnych 
Wielkość przekazanych dóbr inwestycyjnych w formie leasingu (mld 

zł) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Razem 

Środki ruchome, w tym: 7,71 10,54 12,28 13,82 19,63 29,60 29,79 20,92 144,29 
Maszyny i urządzenia 1,96 2,45 2,85 4,26 6,45 8,86 9,78 7,65 44,26 
Komputery i sprzęt 
biurowy 

0,32 0,24 0,30 0,33 0,37 0,48 0,54 0,47 3,05 

Środki transportu kole-
jowego i powietrznego 

0,12 0,07 0,16 0,35 0,58 0,58 0,52 0,54 2,92 

Środki transportu dro-
gowego 

5,24 7,60 8,85 8,80 12,09 19,46 18,69 12,11 92,84 

Inne 0,07 0,18 0,12 0,08 0,14 0,22 0,26 0,14 1,21 
Nieruchomości 0,59 0,61 1,93 2,46 2,03 3,05 3,27 2,07 16,01 
Ogółem 8,30 11,15 14,21 16,28 21,66 32,65 33,06 22,99 160,3 

 
Tabela 1b 

Struktura dóbr inwestycyjnych przekazanych przedsiębiorstwom w formie leasingu 
 

Rodzaj 
dóbr inwestycyjnych 

Wielkość przekazanych dóbr inwestycyjnych w formie leasingu (mld 
zł) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Razem 
Środki ruchome, w tym: 92,90 94,53 86,42 84,89 90,63 90,66 90,11 91,00 90,01 
Maszyny i urządzenia 23,60 21,97 20,06 26,17 29,78 27,14 29,58 33,28 27,61 
Komputery i sprzęt 
biurowy 

3,90 2,15 2,11 2,03 1,71 1,47 1,63 2,04 1,90 

Środki transportu kole-
jowego i powietrznego 

1,40 0,63 1,13 2,15 2,68 1,78 1,57 2,35 1,82 

Środki transportu dro-
gowego 

63,10 68,16 62,28 54,05 55,82 59,60 56,53 52,68 57,92 

Inne 0,90 1,61 0,84 0,49 0,65 0,67 0,79 0,61 0,75 
Nieruchomości 7,10 5,47 13,58 15,11 9,37 9,34 9,89 9,00 9,99 
Ogółem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabela 1c 
Dynamika dóbr inwestycyjnych przekazanych przedsiębiorstwom w formie leasingu 

 
Rodzaj 

dóbr inwestycyjnych 
Wielkość przekazanych dóbr inwestycyjnych w formie leasingu  

(mld zł) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Razem 

Środki ruchome, w tym: 25,80 36,69 16,51 12,54 42,04 50,79 0,64 -29,78 - 
Maszyny i urządzenia -0,63 25,08 16,33 49,47 51,41 37,36 10,38 -21,78 - 
Komputery i sprzęt 
biurowy 

-8,61 -25,86 25,00 10,00 12,12 29,73 12,50 -12,96 - 

Środki transportu kole-
jowego i powietrznego 

-56,88 -39,76 128,57 118,75 65,71 0,00 -10,34 3,85 - 

Środki transportu dro-
gowego 

60,04 45,11 16,45 -0,56 37,39 60,96 -3,96 -35,21 - 

Inne -71,47 140,96 -33,33 -33,33 75,00 57,14 18,18 -46,15 - 
Nieruchomości -62,48 3,51 216,39 27,46 -17,48 50,25 7,21 -36,70 - 
Ogółem 7,79 34,34 27,44 14,57 33,05 50,74 1,26 -30,46 - 

 
Źródło:  Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach od 2002 do 2008, NBP, Warszawa 

2003–2009, Wyniki branży leasingowej w 2009 roku, Związek Polskiego Leasingu, 
Warszawa 2010, s. 11. 

 
 W latach 2002–2009 przedsiębiorstwa sfinansowały leasingiem wydatki inwe-
stycyjne na kwotę 160 mld zł. Na podkreślenie zasługuje rosnąca wartość dóbr 
inwestycyjnych przekazanych w formie leasingu – w 2008 roku wartość przedmio-
tów leasingu była cztery razy wyższa niż w 2002 roku. Dynamika wzrostu jest 
zmienna, przy czym w latach 2003–2007 była wysoka – rośnie znaczenie leasingu 
przy finansowaniu inwestycji firm. Jednakże w 2008 roku miało miejsce istotne 
zahamowanie tempa rozwoju rynku leasingu, zaś w 2009 roku nastąpił wyraźny 
spadek wartości finansowania, z uwagi na pogorszenie koniunktury gospodarczej.  
 Leasing charakteryzuje się specyficzną strukturą przekazanych dóbr inwesty-
cyjnych. Dominują środki transportu drogowego, które stanowią około 60% leasin-
gowanych dóbr, następnie maszyny i urządzenia posiadające blisko 30% udziału 
oraz nieruchomości z 10% udziału. Leasing dotyczy jedynie ograniczonego rodzaju 
finansowanych inwestycji, tj. zakupu środków transportu i w mniejszym zakresie 
maszyn i urządzeń. 
 Informacji na temat rodzajów zawieranych umów leasingu, liczby leasingo-
biorców oraz należności leasingowych dostarczają badania przedsiębiorstw leasin-
gowych przeprowadzone przez GUS2. Dane na ten temat prezentuje tabela 2. 
                                                 

2  W 2008 r. GUS po raz pierwszy opublikował dane o działalności przedsiębiorstw leasin-
gowych w Polsce w raporcie: Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku, GUS, 
Warszawa 2008. Wyniki analogicznego badania zostały opublikowane również w 2009 r.  
i 2010 r. 
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Tabela 2 
Liczba leasingobiorców i wartość należności leasingowych brutto  

według stanu na 31 grudnia 2006, 2007, 2008 i 2009 roku 
 

Rodzaj 
leasingu 

Liczba leasingobiorców 
(stan na 31 grudnia) 

Należności leasingowi brutto  
(mld zł) 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
Leasing 
finansowy 

139,1 165,7 204,8 264,8 18,10 27,40 33,15 36,16 

Leasing 
operacyjny 

61,2 76,7 95,8 108,0 9,00 11,30 6,82 8,35 

Leasing 
mieszany 

1,6 2,5 3,0 9,1 1,00 1,63 2,45 2,88 

Ogółem 201,9 244,9 302,6 381,9 28,10 40,33 42,42 47,39 

Rodzaj 
leasingu 

Udział liczby leasingobiorców (%) Udział należności leasingowych (%) 
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Leasing 
finansowy 

68,90 67,66 67,68 69,34 64,41 67,94 78,15 76,30 

Leasing 
operacyjny 

30,31 31,32 31,66 28,28 32,03 28,02 16,08 17,62 

Leasing 
mieszany 

0,79 1,02 0,99 2,38 3,56 4,04 5,78 6,08 

Ogółem 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Źródło:  Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008,  

s. 8; Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2008 roku, GUS, Warszawa 
2009, s. 13. 

 
 Według danych GUS na koniec 2009 roku liczba leasingobiorców wyniosła 
382 tys. i była o około 26% wyższa niż w 2008 roku i 56% wyższa niż w 2007 
roku. Mając na względzie, że w 2007 roku aktywnie funkcjonowało 3246 dużych 
przedsiębiorstw, z leasingu korzystają głównie małe i średnie firmy. Zakładając, że 
wszystkie duże firmy są leasingobiorcami, okazuje się, że w 2009 roku około 380 
tys. małych i średnich przedsiębiortsw korzystało z leasingu – stanowiły one 21,4% 
wszystkich funkcjonujących wówczas niewielkich podmiotów. Należy zatem przy-
jąć, biorąc pod uwagę liczbę leasingobiorców, że z leasingu korzystają głównie 
MŚP. Warto podkreślić rosnącą liczbę MŚP wykorzystujących ten sposób finanso-
wania. 
 Na koniec 2009 roku z leasingu finansowego korzystało około 265 tys. leasin-
gobiorców, z leasingu operacyjnego – około 108 tys., a z leasingu mieszanego  
– ponad 9 tys. Blisko 70% przedsiębiorstw wykorzystuje leasing finansowy, co 
oznacza, że nabywają na własność przedmiot leasingu. Natomiast pod względem 
wartości należności leasingowych na koniec 2009 roku przewaga leasingu finanso-
wego była wyraźniejsza, gdyż jego udział wyniósł 76%.  
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2. Wzajemne relacje pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami a fir-
mami leasingowymi 

 
 Analizując wykorzystanie leasingu przez sektor MŚP, należy powołać się na 
badanie przeprowadzone przez B.P.S. Consultants Poland, która kompleksowo 
zbadała mikro oraz małe i średnie firmy z punktu widzenia stosowania leasingu3. 
Wśród zbadanych podmiotów 11% mikroprzedsiębiorstw, 31% małych i 34% śred-
nich firm wykorzystywało leasing. Firmy te wskazały na trzy najważniejsze przy-
czyny korzystania z leasingu (tabela 3).  
 

Tabela 3 
Przyczyny korzystania z leasingu 

 

Rodzaj przyczyny Mikrofirmy 
Małe 
firmy 

Średnie 
firmy 

Korzyści podatkowe 35% 31% 30% 
Mało formalności/prostota procedur 17% 16% 15% 
Korzystne warunki ekonomiczne finansowania 
inwestycji 

17% 17% 16% 

Szybkość załatwienia formalności 14% 19% 16% 
Brak konieczności wysokiego zabezpieczenia 4% 9% 7% 
Pozabilansowy charakter zobowiązań leasingowych 2% 5% 8% 
Trudności z uzyskaniem kredytu w banku 8% 4% 5% 
Polecenie przez księgowego / biuro rachunkowe 1% 0% 0% 
Inne 3% 0% 3% 
Razem 100% 100% 100% 

 
Źródło:  Firmy mikro 2003. Rynek usług leasingowych, B.P.S. Consultants Poland Ltd, 

Gdańsk 2003, s. 32; Inwestor instytucjonalny 2003. Rynek usług leasingowych. Ba-
danie małych i średnich firm, B.P.S. Consultants Poland Ltd, Gdańsk 2003, s. 39. 

 
 Wśród przyczyn korzystania z leasingu dominują wynikające z jego zastoso-
wania korzyści finansowe dla MŚP. Ponadto MŚP zwracają uwagę na korzystne 
warunki ekonomiczne finansowania inwestycji, prostotę leasingu, szybkość uzy-
skania finansowania.  

                                                 
3  Badanie zostało przeprowadzone przez B.P.S. Consultants Poland Ltd oddzielnie dla mi-

kro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie mikrofirm zrealizowano w kwietniu 2003 
roku metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie 1050 mikrofirm zatrudniają-
cych do 9 pracowników, natomiast badanie małych i średnich przedsiębiorstw obejmowało 1126 
firm zatrudniających od 10 do 249 osób, zostało zrealizowane metodą wywiadu bezpośredniego 
w styczniu i lutym 2003 roku. Wyniki badań zostały zaprezentowane w dwóch raportach: Firmy 
mikro 2003. Rynek usług leasingowych i Inwestor instytucjonalny 2003. Rynek usług leasingo-
wych. Badanie małych i średnich firm. 
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 Kolejne ważne informacje z tego badania dotyczą wykorzystywanych przez 
MŚP przedmiotów leasingu. Dane na ten temat prezentuje poniższa tabela. 
 

Tabela 4 
Zakres korzystania z usług leasingowych według przedmiotu leasingu przez mikro  

oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 
 

Przedmiot leasingu 
Odsetek  

korzystających 
mikrofirm 

Odsetek  
korzystających 

małych i średnich firm 
Samochody osobowe homologowane jako 
ciężarowe 

35% 28% 

Samochody osobowe 28% 26% 
Samochody ciężarowe 24% 21% 
Samochody dostawcze 16% 21% 
Komputery 6% 9% 
Pojedyncze maszyny i urządzenia 5% 23% 
Wyposażenie barów, restauracji, hoteli 3% 0% 
Drukarki 2% 4% 
Ciągniki siodłowe 1% 3% 
Urządzenia telekomunikacyjne 1% 1% 
Kompletne linie produkcyjne 1% 2% 
Inne 3% 5% 

 
Źródło:  Firmy mikro 2003. Rynek usług leasingowych, B.P.S. Consultants Poland Ltd, 

Gdańsk 2003, s. 36; Inwestor instytucjonalny 2003. Rynek usług leasingowych. Ba-
danie małych i średnich firm, B.P.S. Consultants Poland Ltd, Gdańsk 2003, s. 42. 

 
 Powyższe dane są dowodem, że leasing dóbr na rzecz MŚP jest zdominowany 
przez środki transportu, jedynie wśród małych i średnich firm znaczenie mają ma-
szyny i urządzenia. Środki transportu zapewniają przedsiębiorstwu możliwość bie-
żącego prowadzenia działalności gospodarczej, w mniejszym stopniu jej rozwoju.  
 Ostatnią informacją z omawianego badania, godną przedstawienia, są przy-
czyny niekorzystania z leasingu. Respondenci podawali trzy najważniejsze przy-
czyny tego zjawiska. Wyniki badania zaprezentowano w tabeli 5. 
 Z badania wynika, że główne przyczyny niekorzystania z leasingu leżą po 
stronie MŚP. Należą do nich świadoma rezygnacja MŚP z leasingu oraz obawa 
przed zadłużeniem firmy. Przyczyny te są pochodną cech charakteryzujących nie-
wielkie podmioty.  
 Ponadto kluczową przyczyną są wysokie koszty, a właśnie leasing powinien 
być bardziej dostępny pod tym kątem od kredytu czy pożyczki. W tym przypadku 
również decydujące znaczenie ma awersja MŚP do leasingu z powodu pojawienia 
się zobowiązania. 
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Tabela 5 
Przyczyny niekorzystania z leasingu 

 
Rodzaj przyczyny Mikro 

firmy 
Małe 
firmy 

Średnie 
firmy 

Nie odczuwam takiej potrzeby 38% 48% 47% 
Zbyt wysokie koszty 22% 21% 18% 
Obawa przed nadmiernym zwiększeniem zobowiązań 
firmy 

16% 14% 12% 

Nie znam dokładnie tej formy finansowania inwestycji 9% 6% 7% 
Brak jednoznacznych uregulowań prawno-
podatkowych 

5% 2% 11% 

Odradzali nam znajomi / firmy korzystające wcześniej 
z leasingu 

5% 2% 1% 

Złe doświadczenia z firmami leasingowymi 2% 3% 4% 
Inne 2% 3% 2% 
Razem 100% 100% 100% 

 
Źródło:  Firmy mikro 2003. Rynek usług leasingowych, B.P.S. Consultants Poland Ltd, 

Gdańsk 2003, s. 55; Inwestor instytucjonalny 2003. Rynek usług leasingowych. Ba-
danie małych i średnich firm, B.P.S. Consultants Poland Ltd, Gdańsk 2003, s. 67. 

 
Podsumowanie 
 
 Przedstawiona analiza badań empirycznych dotyczących wykorzystania le-
asingu przez ogół przedsiębiorstw oraz MŚP pozwala na przedstawienie następują-
cych wniosków. 

1. Od 2002 roku rośnie wartość dóbr inwestycyjnych przekazanych w formie 
leasingu – dynamika wzrostu jest zmienna, przy czym w latach 2003–2007 
była bardzo wysoka. Taka tendencja świadczy o coraz większym znaczeniu 
leasingu przy finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę 
liczbę leasingobiorców, z leasingu korzystają głównie MŚP. Od 2006 roku 
rośnie liczba MŚP wykorzystujących ten sposób finansowania. Brak jest 
danych, aby oszacować wartość dóbr pozyskanych poprzez leasing przez 
MŚP. Pomimo tego należy przyjąć, bazując na rosnącej wartości dóbr in-
westycyjnych przekazanych w formie leasingu dla ogółu przedsiębiorstw 
oraz rosnącej liczbie MŚP korzystających z leasingu, że leasing ma coraz 
większe znaczenie dla MŚP, na szerszą skalę wykorzystywany jest przy 
prowadzeniu inwestycji. 

2. Pomimo rosnącej liczby firm nadal wykorzystanie leasingu przez MŚP jest 
stosunkowo niewielkie. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy jest 
brak potrzeby wykorzystania leasingu oraz obawa przed skutkami zadłuże-
nia się. Takie podejście MŚP wynika z ich charakterystycznych cech. Na-
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tomiast wśród przyczyn korzystania z leasingu liczą się głównie korzyści 
finansowe i prostota leasingu. 

3. Leasing dotyczy jedynie ograniczonego rodzaju finansowanych inwestycji, 
tj. zakupu środków transportu i w ograniczonym zakresie maszyn i urzą-
dzeń. Taka struktura pozyskanych dóbr inwestycyjnych ogranicza wpływ 
leasingu na rozwój firm. 

4. Przedstawiona analiza wskazuje na niepełne wykorzystanie przez MŚP 
możliwości finansowania, jakie daje leasing. Dlatego też znaczenie leasin-
gu dla rozwoju MŚP należy uznać za niewielkie. MŚP powinny w więk-
szym stopniu i w szerszym zakresie korzystać z tej formy finansowania. 

 
 

CONDITIONS FOR USE OF LEASING  
BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
 The article presents the degree of use of leasing by SMEs, the factors affecting its 
use, the conditions of co-operation SMEs with leasing companies. The analysis shows 
that the main enterprises who use leasing are small and medium companies, but still 
there are few, despite the steady increase in the number lessee and in the value of capital 
goods supplied in the form of a lease. The main reasons for this situation is no need to 
use the leased asset and the fear of the consequences of debt. However, among the caus-
es of leasing count mainly financial benefits and simplicity of the lease. 
 SME use leasing to finance the purchase of means of transport only a limited 
range of machinery and equipment. Such a structure obtained capital goods by leasing 
limits the impact on the development of SMEs. 
 

Translated by Robert Wolański 
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PŁATNOŚCI PRZEZ MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wyniki badań zaprezentowane w artykule nawiązują do czynników wpływa-
jących na prawdopodobieństwo dokonania opóźnionych płatności (wykraczających 
poza termin kredytu handlowego) przez małe przedsiębiorstwa przedstawione  
w książce Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy1. Punk-
tem wyjścia w badaniach jest klasyfikacja czynników determinujących opóźnione 
płatności na motywy transakcyjne i motywy finansowe, zgodnie z modelem teore-
tycznym zaproponowanym przez G.E. Elliehausena i J.D. Wolkena2. Celem badań 
ujętych w poniższym opracowaniu jest ewaluacja zmian prawdopodobieństwa do-
konania opóźnionych płatności przez małe przedsiębiorstwa. Weryfikację zmian 
przeprowadzono w oparciu o analizę krzywych reakcji prawdopodobieństwa (pro-
bability response curves). Populację celu stanowiły przedsiębiorstwa z regionu 
Pomorza Środkowego. Badaniem objęto 368 małych podmiotów, w tym 231 mi-
kroprzedsiębiorstw3, brano pod uwagę dane dotyczące 2005 roku. 
 

                                                 
1  D. Zawadzka, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identy-

fikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009. 
2  G.E. Elliehausen, J.D. Wolken, The Demand for Trade Credit: An Investigation of Mo-

tives for Trade Credit Use by Small Business, Working Paper, Board of Governors, Federal Rese-
rve System, September 1993. 

3  Charakterystyka badanych przedsiębiorstw w: D. Zawadzka, Determinanty… op. cit. 
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1. Determinanty prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez 
  małe przedsiębiorstwa – badania empiryczne 

 
 Do oceny prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez małe 
przedsiębiorstwa wykorzystano model logitowy. Zmienną zależną w modelu jest 
zmienna zero–jedynkowa PROB_PLATE. Jeżeli przedsiębiorstwo dokonało w 2005 
roku opóźnionych płatności, zmienna przybiera wartość 1, gdy regulowało termi-
nowo zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, zmienna przyjmuje war-
tość 0. Dobór zmiennych niezależnych oraz ich hipotetyczny wpływ na zmienną 
zależną PROB_PLATE przedstawiono w tabeli 1. Dane wykorzystane do oszaco-
wania modelu odnoszą się do 2005 roku, dlatego wartości zmiennej zależnej oraz 
zmiennych niezależnych dotyczą tego okresu. 
 

Tabela 1 
Zmienne wybrane do modelu prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez 

małe przedsiębiorstwa 
 

Zmienna Charakterystyka zmiennej 
Przewidywany 

znak szacowanego para-
metru przy zmiennej 

Zmienna zależna 
PROB_PLATE Jeżeli przedsiębiorstwo dokonało w 2005 r. opóźnionych płatności, zmienna 

przybiera wartość 1, jeżeli regulowało terminowo zobowiązania wobec 
dostawców towarów i usług, zmienna przyjmuje wartość 0. 

Zmienne transakcyjne 
INVTA Wartość zapasów / aktywa ogółem + 
TURNOVER Rotacja zapasów + 
SUPPLTA Liczba dostawców / aktywa ogółem + 
SALES Wartość sprzedaży + 

Zmienne finansowe 
STLOANTA Wartość krótkoterminowych pożyczek/ kredy-

tów bankowych / aktywa ogółem  
– 
 

DEBTRAT Zadłużenie przedsiębiorstwa + 
QUIRAT Zmodyfikowany wskaźnik szybki płynności 

finansowej 
+ 

AGE Zmodyfikowany wiek przedsiębiorstwa + 
OWNMNG Jeżeli menedżerem jest właściciel, OWNMNG= 

1, w przeciwnym razie OWNMNG = 0. 
+ 

NODISC Jeśli dostawcy nie oferują skonta, NODISC = 1, 
w przeciwnym razie = 0. 

– 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Model prawdopodobieństwa dokonania przez małe przedsiębiorstwa opóźnio-
nych płatności z wykorzystaniem regresji logitowej przyjął postać: 
 


cNODISCcOWNMNGcAGEcQUIRATcDEBTRATc

STLOANTAcSALEScSUPPLTAcTURNOVERcINVTAcPLATEPROB




109876

54321)1_Prob(

 

gdzie: 
x

x

e

e
x




1
)(

dystrybuanta rozkładu logistycznego.  
 
 Statystyki opisowe zmiennych wybranych do modelu zaprezentowano w tabe-
li 2. 
 

Tabela 2 
Statystyki opisowe zmiennych wybranych do modelu prawdopodobieństwa dokonania 

opóźnionej płatności przez małe przedsiębiorstwa 
 

Zmienna Średnia Mediana 
Odchylenie 
standardowe 

PROB_PLATE 0,489130 0,000000 0,500562 
INVTA 0,141611 0,35255 0,2301 
TURNOVER 10,84052 0,883910 27,71610 
SUPPLTA 0,000427 0,000061 0,001771 
SALES 2 774 256 680210,2 6 958 752 
STLOANTA 0,052797 0,000000 0,143289 
DEBTRAT 1,108302 1,000000 0,820043 
QUIRAT 65,53699 67,27038 5,996057 
AGE 48,51902 49,00000 8,063756 
OWNMNG 0,845109 1,000000 0,362294 
NODISC 0,407609 0,000000 0,492059 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Wyniki estymacji parametrów modelu z wykorzystaniem regresji logitowej 
przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3 
Wyniki estymacji parametrów modelu prawdopodobieństwa dokonania opóźnionej płatności 

przez małe przedsiębiorstwa – model logitowy 
 

Zmienne 
objaśniające 

Parametr przy 
zmiennej 

Błąd 
standardowy 

Statystyka t 
Poziom 

istotności 
Zmienne transakcyjne 

INVTA 1,740094 0,549688 3,165603 0,0015 
TURNOVER 0,006653 0,004766 1,395916 0,1627 
SUPPLTA –108,002200 87,689050 – 1,231650 0,2181 
SALES – 1,49·10-8 1,67·10-8 – 0,892364 0,3722 

Zmienne finansowe 
STLOANTA 1,983982 1,119378 1,772397 0,0763 
DEBTRAT 0,190726 0,168085 1,134697 0,2565 
QUIRAT 0,021677 0,020167 1,074916 0,2824 
AGE – 0,00031 0,014289 – 0,021708 0,9827 
OWNMNG 0,059426 0,32176 0,184689 0,8535 
NODISC – 0,983683 0,229399 – 4,288077 0 
C0 (wyraz 
wolny) – 1,638643 1,513635 – 1,082588 0,279 
Współczynnik 
R2 McFaddena 0,089952 

L. obserwacji, gdy 
PROB_PLATE=0 

188 

Błąd standar-
dowy regresji 

0,476892 
L. obserwacji, gdy 
PROB_PLATE=0 

180 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Wyniki modelu wskazują na jego statystyczną istotność. Współczynnik R2 
McFaddena jest równy 0,094. Model jest istotny na poziomie 1%. Wśród zmien-
nych transakcyjnych, które są statystycznie istotne, znajduje się zmienna obrazująca 
relację wartości zapasów do wartości aktywów ogółem (INVTA). Im wyższy udział 
zapasów w aktywach ogółem, tym wyższe prawdopodobieństwo dokonania opóź-
nionej płatności. Wśród zmiennych finansowych na uwagę zasługuje statystyczna 
istotność dwóch zmiennych: stosunku wartości kredytów krótkoterminowych do 
wartości aktywów ogółem (STLOANTA) na poziomie 10% oraz zmiennej zero-
jedynkowej NODISC (jeśli dostawcy nie oferują skonta NODISC = 1, w przeciw-
nym razie NODISC = 0) na poziomie 1%. Dodatnia wartość oszacowanego parame-
tru przy zmiennej STLOANTA oznacza, że środki pieniężne uzyskane z opóźnionej 
płatności są traktowane jako źródło komplementarne względem kredytu bankowe-
go. Znak parametru przy zmiennej NODISC oznacza, że brak oferty skonta zwięk-
sza prawdopodobieństwo dokonania opóźnionej płatności.  

                                                 
4  G.E. Elliehasuen i J.D. Wolken uzyskali R2 na poziomie 0,03. 
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2. Ocena zmian prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez 
małe przedsiębiorstwa na podstawie krzywych reakcji 

 
 Do oceny zmian prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez 
małe przedsiębiorstwa wykorzystujące kredyt handlowy do finansowania bieżących 
dostaw wykorzystano krzywe reakcji prawdopodobieństwa (probability response 
curves). Istotne statystycznie zmienne objaśniające podzielono na: 

 zmienne ciągłe: INVTA oraz STLOANTA; 
 zmienną zero–jedynkową: NODISC wskazującą, czy małemu przedsiębior-

stwu oferowano skonto w kredycie handlowym (tabela 1). 
 Analizę i ocenę przeprowadzono w dwóch grupach podmiotów, które zostały 
wydzielone według istotnej zmiennej zero–jedynkowej NODISC. 
 Na rysunku 1 zaprezentowano krzywe reakcji prawdopodobieństwa dokonania 
opóźnionych płatności na zmiany udziału zapasów w aktywach ogółem (INVTA) 
przy założeniu średnich wartości zmiennych TURNOVER, SUPPLTA, SALES, 
STLOANTA, DEBTRAT, QUIRAT, AGE oraz OWNMNG. 
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Rys. 1.  Krzywe reakcji prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez małe 

przedsiębiorstwa jako funkcja udziału zapasów w aktywach ogółem (INVTA) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Dokonując oceny zmian prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatno-
ści zaprezentowanych na rysunku 1, można stwierdzić, że: 

 Zwiększenie udziału zapasów w aktywach ogółem zwiększa prawdopodo-
bieństwo dokonania opóźnionych płatności. W grupie małych przedsię-
biorstw, którym oferowano skonto, jest to wzrost od 0,53 do 0,87. Nato-
miast w grupie małych przedsiębiorstw, którym nie oferowano skonta – od 
0,30 do 0,71. 
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 Różnica prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności w obu ba-
danych grupach przy małym udziale zapasów w aktywach ogółem (do 
40%) jest prawie stała i wynosi 0,24. Przy dalszym zwiększeniu udziału 
zapasów w aktywach ogółem różnica ta, wskutek szybszego wzrostu praw-
dopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności w grupie przedsię-
biorstw, którym oferowano skonto, maleje i spada poniżej 0,16 przy udzia-
le zapasów bliskim do 100%. 

 Na rysunku 2 zaprezentowano krzywe reakcji prawdopodobieństwa dokonania 
opóźnionych płatności na zmiany udziału finansowania aktywów ogółem krótko-
terminowymi pożyczkami (STLOANTA) przy założeniu średnich wartości zmien-
nych INVTA, TURNOVER, SUPPLTA, SALES, DEBTRAT, QUIRAT, AGE oraz 
OWNMNG. 
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Rys. 2.  Krzywe reakcji prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez małe 

przedsiębiorstwa jako funkcja udziału finansowania aktywów ogółem krótkotermi-
nowymi pożyczkami (STLOANTA) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Dokonując oceny zmian prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnionych płat-
ności zaprezentowanych na rysunku 2, można stwierdzić, że: 

 Oferowanie skonta w kredycie handlowym ma większy wpływ na prawdo-
podobieństwo dokonania opóźnionych płatności przy małych wartościach 
udziału finansowania aktywów ogółem krótkoterminowymi pożyczkami. 
Przy małych wartościach różnica wynosi około 0,24, a przy dużych – około 
0,12. 

 W grupie przedsiębiorstw, którym nie oferowano skonta, największe tempo 
wzrostu prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności występuje 
przy udziale finansowania aktywów ogółem krótkoterminowymi pożycz-
kami bliskich do 0, natomiast w grupie przedsiębiorstw, którym oferowano 
skonto – przy udziale rzędu 0,55 (w obu przypadkach wzrost prawdopodo-
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bieństwa wynosi około 0,043 na 10% wzrostu udziału finansowania akty-
wów ogółem krótkoterminowymi pożyczkami). 

 
 
Podsumowanie 
 
 W artykule dokonano prezentacji badań dotyczących identyfikacji i oceny 
czynników wpływających na prawdopodobieństwo dokonania opóźnionych płatno-
ści przez małe przedsiębiorstwa (wykraczających poza termin kredytu handlowe-
go). W oparciu o studia literaturowe dokonano wyboru zmiennych zależnych oraz 
określono ich prawdopodobny wpływ na możliwości opóźnienia płatności. Prze-
prowadzona analiza wykazała, że wpływ na prawdopodobieństwo dokonania opóź-
nionych płatności mają przede wszystkim udział zapasów w aktywach ogółem, 
stopień sfinansowania majątku przedsiębiorstwa krótkoterminowymi pożyczkami 
oraz fakt oferowania skonta w kredycie handlowym. Wykorzystanie krzywych 
reakcji prawdopodobieństwa pozwoliło opisać zmienne tempo wzrostu prawdopo-
dobieństwa opóźnienia płatności przy zwiększeniu udziału zapasów w sumie bilan-
sowej oraz stopnia finansowania majątku przedsiębiorstwa pożyczkami krótkoter-
minowymi. 
 
 

EVALUATION OF THE CHANGES IN THE PROBABILITY  
OF SMALL ENTERPRISES’ LATE PAYMENTS 

 
 

Summary 
 
 The results presented in the article refer to the factors influencing the probability 
of late payment (beyond the term of trade credit) by small businesses presented in the 
book: Determinants of small enterprises demand on trade credit. The starting point for 
research was the classification of the factors determining the reasons for late payment as 
transaction and financial motives, in accordance with the theoretical model proposed by 
G.E. Elliehausen and J.D. Wolken. The aim of the study was the evaluation of the 
changes in the probability of small enterprises late payments. Estimation of the changes 
were based on the analysis of probability response curves. The target population of the 
research were companies in the Central Pomerania region of Poland. The study was 
based on the financial data of 368 small entities, including 231 micro–enterprises from 
the year 2005.  
 

Translated by Roman Ardan 
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WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM FINANSOWYM: KWESTIA ZAUFANIA  
DO INSTYTUCJI RYNKU FINANSOWEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Temat współpracy biznesu z sektorem finansowym od lat jest przedmiotem 
zainteresowania nie tylko przedsiębiorców, ale także nauki. Jest tak również  
w przypadku małych i mikroprzedsiębiorstw. Temat ten można rozpatrywać  
w ujęciu bardzo szczegółowym, dotyczącym konkretnych rozwiązań finansowych, 
ale również na poziomie bardziej ogólnym, wskazując na istotny problem zaufania 
społecznego do instytucji sektora finansowego. Zaufanie jest bowiem fundamentem 
jakiejkolwiek efektywnej współpracy. 
 Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników badań opinii pu-
blicznej w zakresie zaufania do instytucji finansowych. 
 
 
1. Killer Banking 
 
 Wstrząs wywołany kryzysem finansowym skłania do rozważań nad kondycją 
finansową, intelektualną i moralną współczesnego rynku finansowego. Nasuwa się 
niepokojące pytanie, czy zaobserwowane nieprawidłowości, z uwagi na rozwiąza-
nia systemowe, są patologią czy może normą? Przecież cechą nowoczesnej instytu-
cji finansowej jest bezwzględna pogoń za krótkoterminowym zyskiem za wszelką 
cenę oraz brak dbałości o los klienta. Standardem sukcesu menedżerskiego są już 
kwartalne i nawet comiesięczne wyniki finansowe, co dramatycznie skraca hory-
zont czasowy racjonalnej oceny jakości biznesu. Rozumiejąc konieczność osiągania 
zysków, należy jednak rozważyć sposób ich osiągania. Jakie trwałe i efektywne 
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relacje dla obu stron transakcji finansowej można kształtować w ten sposób? Na co 
może liczyć przedsiębiorstwo we współpracy z bankiem lub inną instytucją finan-
sową, która funkcjonuje według opisanych zasad? 
 Niestety, można odnieść nieodparte wrażenie, że współczesny model bizne-
sowy bankowości staje się coraz bardziej niebezpieczny dla poszczególnych ban-
ków, całego rynku bankowego, a przez to także dla gospodarki i poszczególnych 
przedsiębiorstw, szczególnie mniejszych. Należy też zauważyć, że jeżeli zagrożona 
jest gospodarka, to zagrożone jest także społeczeństwo.  
 Mając na uwadze skalę zagrożeń, można określić tak działającą bankowość 
wręcz jako killer banking – zabójczą bankowość. 
 
 
2. Opinia publiczna wobec bankowości i rynku kapitałowego – badania 2009 
 
 W rozważaniach na temat współczesnej bankowości i rynku finansowego 
należy uwzględniać także opinię publiczną, co pozwala na szerszą ocenę problemu. 
 Jesienią 2009 roku zrealizowano obszerne badania na temat społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Zostały one przeprowadzone według koncepcji i na zlecenie 
autora przez agencję badania opinii społecznej MillwardBrown SMG/KRC. Jedno  
z badań dotyczyło próby reprezentatywnej polskiego społeczeństwa i zostało wyko-
nane w dniach 02–08.10.2009 roku (1 003 respondentów). Natomiast badanie dru-
gie dotyczyło próby celowej indywidualnych inwestorów (224 osoby) i zostało 
zrealizowane w okresie wrzesień – październik 2009. 
 Poniżej zaprezentowano wyniki badań dotyczące kwestii wiarygodności insty-
tucji finansowych. Komentując uzyskane dane, należy jednakże przypomnieć, aby 
wszelkie wyniki traktować z odpowiednią ostrożnością badawczą. 
 Jedno z pytań brzmiało: „Czy banki zasługują na status spółki zaufania pu-
blicznego?” (rysunek 1). Tylko 23% respondentów z próby reprezentatywnej od-
powiedziało na to pytanie pozytywnie. Aż 41% respondentów odpowiedziało nega-
tywnie. 36% respondentów nie miało zdania w tej sprawie. Dramatu sytuacji dopeł-
niają odpowiedzi uzyskane w wybranych grupach respondentów (tabela 1). Przed-
siębiorcy – 49% odpowiedź negatywna, management 54% negatywnie, nauczyciele 
58% negatywnie i osoby inwestujące na giełdzie aż 61% negatywnie. 
 Respondenci z próby celowej byli bardziej wyraziści w poglądach niż ogół 
próby reprezentatywnej: wprawdzie aż 55% było na „nie”, ale za to 37% na „tak”  
i tylko 8% „trudno powiedzieć”.  
 Występuje więc bardzo poważny problem z zaufaniem do instytucji bankowej. 
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Rys. 1.  Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy banki zasługują na status spółki zaufania 
publicznego”? 

Źródło:  badanie własne przeprowadzone za pośrednictwem firmy MillwardBrown 
SMG/KRC na reprezentatywnej próbie polskiego społeczeństwa w dniach 02–
08.10.2009. 

 
Tabela 1 

Procent odpowiedzi negatywnych udzielonych na pytanie: „Czy banki zasługują na status 
spółki zaufania publicznego”? w wybranych grupach respondentów 

 
Procent wskazań odpowiedzi „Nie” Grupa respondentów 

61% Inwestujący na giełdzie 
49% Przedsiębiorcy 
54% Dyrektorzy, kierownicy 
58% Nauczyciele 

 
Źródło:  badanie własne przeprowadzone za pośrednictwem firmy MillwardBrown 

SMG/KRC na reprezentatywnej próbie polskiego społeczeństwa w dniach  
02–08.10.2009. 

 
 Respondentów poproszono również o komentarze na temat działalności ban-
ków. Wprawdzie można odnaleźć wśród nich nieliczne wypowiedzi usiłujące tłu-
maczyć postawę banków (np. „muszą zarabiać pieniądze” – jeżeli można to uznać 
za wytłumaczenie), jednak zdecydowanie przeważały komentarze krytyczne, bar-
dzo krytyczne i wręcz niecenzuralne. Oto przykłady (ze zbioru możliwych do cy-
towania): „nie pisać umów drobnym druczkiem”, „trzeba mieć ograniczone zaufa-
nie do banków”, „banki wykorzystują ludzi”. Jednym z bardziej intrygujących  
i wymownych komentarzy do pytania: „Czy banki zasługują na status spółki zaufa-
nia publicznego?” był następujący: „To tak jakby uznać lombard za instytucję przy-
jazną rodzinie”. Respondenci mają niestety takie skojarzenia. 
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 Obraz sytuacji na rynku bankowym w zakresie „zaufanie” warto uzupełnić 
o rynek kapitałowy. Jesienią 2009 roku agencja MillwardBrown 
SMG/KRC przeprowadziła badania według koncepcji i na zlecenie prof. 
Danuty Dziawgo na temat relacji inwestorskich na reprezentatywnej próbie 
polskiego społeczeństwa. Jednocześnie przeprowadzono badania na próbie 
celowej inwestorów w tym samym zakresie tematycznym1. 

 Jedno z zadanych pytań brzmiało: „Czy uważasz, że spółki giełdowe  
w Polsce zasługują na status spółki zaufania publicznego?”. Pozornie od-
powiedzi na to pytanie były bardziej optymistyczne (rysunek 2). Na „nie” 
było „tylko” 25% respondentów z próby reprezentatywnej. Jednak na „tak” 
tylko 9%. Natomiast „trudno powiedzieć” wybrało aż 66%.  

 

Rys 2.  Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy uważasz, że spółki giełdowe w Polsce zasłu-
gują na status spółki zaufania publicznego?” 

Źródło:  badanie D. Dziawgo przeprowadzone za pośrednictwem firmy MillwardBrown 
SMG/KRC na reprezentatywnej próbie polskiego społeczeństwa w dniach  
17-30.09.2009 oraz na próbie celowej osób inwestujących na giełdzie w okresie 
październik – listopad 2009. 

 
 W ramach grup zawodowych okazuje się, że to studenci i uczniowie są re-

latywnie najmniej krytyczni (jedynie 19% tej grupy wskazało odpowiedź 
negatywną). Natomiast w grupie przedsiębiorców odsetek ten był wyższy 
niż dla całej próby i wyniósł 31%. 

 Wyniki uzyskane na próbie celowej inwestorów giełdowych też powinny 
skłaniać do pogłębionej refleksji – jedynie 50% inwestorów przyznałoby 
spółkom giełdowym status spółek zaufania publicznego. 

                                                 
1  Próba reprezentatywna 1 012 osób, przebadana w okresie 17–30.09.2009 oraz próba ce-

lowa 200 osób przebadana w okresie październik – listopad 2009. D. Dziawgo, Investor Rela-
tions..., op. cit. 
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 Komentując uzyskane wyniki, należy zwrócić uwagę na fakt, że wiodące 
banki w Polsce są jednocześnie spółkami giełdowymi. Tym bardziej uza-
sadniony jest niepokój o stan zaufania do sektora finansowego. 

 
 

3. Zaufanie rośnie – rok 2010 
 
 Zaprezentowane wyniki badań z 2009 roku nie napawają optymizmem. Do-
piero 2010 rok przyniósł pewien wzrost zaufania do instytucji finansowych. Po-
twierdzają to badania przeprowadzone przez GfK na reprezentatywnej próbie spo-
łeczeństwa polskiego we wrześniu 2010 roku2. Okazuje się, że zaufanie do banków 
zadeklarowało aż 60% respondentów (rysunek 3). Instytut zaznaczył, że w po-
przednim roku jedynie 48% pytanych okazało zaufanie. Taka ewolucja postaw 
może cieszyć. 
 Należy jednak przy tym zwrócić uwagę na dość zróżnicowane wyniki, jakie 
przynoszą badania realizowane na próbach reprezentatywnych w podobnym okresie 
(badanie MillwardBrown SMG/KRC – 23% tak, GfK – 48% tak)3. Taka rozpiętość 
podkreśla konieczność ostrożnej interpretacji wyników badań. 
 

 

Rys. 3. Zaufanie do banków wg GfK 2010 

Źródło:  K. Ostrowska, Bank instytucją zaufania, „Rzeczpospolita” 2010, nr 232  
z 4.10.2010. 

 
 W badaniach z 2010 roku bardziej pozytywnie wypadła także giełda papierów 
wartościowych. Zaufanie wobec instytucji giełdy deklaruje większa grupa respon-
dentów (rysunek 4), z kolei mniejsza jest grupa respondentów wykazująca niezde-

                                                 
2  K. Ostrowska, Bank instytucją zaufania, „Rzeczpospolita” 2010, nr 232 z 4.10.2010. 
3  Istotne jest także sformułowanie samych pytań. 
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cydowanie. Postęp nie jest jednak zadowalający. Na giełdzie wyraźny jest deficyt 
kapitału zaufania. 
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Rys. 4. Zaufanie do giełdy wg GfK 2010 

Źródło:  K. Ostrowska, Bank instytucją zaufania, „Rzeczpospolita” 2010, nr 232  
z 4.10.2010. 

 
 Interesujące wyniki badań podano również w podziale na typy instytucji fi-
nansowych ze szczególnym uwzględnieniem doradców finansowych. Okazało się, 
że niestety właśnie doradca finansowy cieszy się najmniejszym zaufaniem społe-
czeństwa. Jest to swoisty i wymowny paradoks. Profesja, w której pokładano tak 
duże nadzieje na jakościowy rozwój rynku finansowego, nie spełnia oczekiwań 
społecznych. 
 

Tabela 2 
Zaufanie do instytucji finansowych wg GfK 2010 

 

Wyszczególnienie Ufam Nie ufam 
Ani ufam, 

ani nie ufam 
Trudno 

powiedzieć 
OFE 29 34 28 9 
ZUS 42 32 24 2 
Fundusze inwestycyjne 25 34 32 9 
Towarzystwa ubezpiecze-
niowe 

48 25 23 4 

Doradcy finansowi 22 34 32 12 
 
Źródło:  K. Ostrowska, Bank instytucją zaufania, „Rzeczpospolita” nr 232 z dnia 4.10.2010. 
 
 Mimo że wyniki uzyskane w roku 2010 są zdecydowanie lepsze niż wyniki 
badań z roku 2009, to jednak nawet one nie są satysfakcjonujące. Widoczny jest 
bowiem kryzys zaufania do instytucji rynku finansowego. Sektor finansowy w Pol-
sce powinien zmienić tę niekorzystną sytuację. Będzie to wymagało czasu i zdecy-
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dowanych działań. Konieczne są również badania nad przyczynami takiego stanu 
rzeczy oraz nad możliwościami poprawy tej katastrofalnej sytuacji. 
 
Podsumowanie 
 
 Rozważania na temat współpracy biznesu i sektora bankowego najczęściej 
dotyczą oferty finansowej i techniczno-administracyjnych szczegółów współpracy. 
Jest to słuszne podejście. Jednak rozważania te powinny być uzupełnione o temat 
zaufania do instytucji finansowych. Zaufanie jest bowiem fundamentem efektywnej 
współpracy, szczególnie w trudnych czasach kryzysu. Biznes stale poszukuje  
w instytucjach finansowych partnera w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Ideałem byłby stan swoistego partnerstwa. Niestety, z uzyskanych wyników badań 
wynika, że oczekiwania takie wobec sektora finansowego są aktualnie nierealne.  
 
 

COOPERATION BETWEEN ENTERPRISES AND FINANCIAL SECTOR: 
TRUSTWORTHINESS OF FINANCIAL INSTITUTIONS 

 
 

Summary 
 
 The fundamental question in cooperation between enterprises and financial sector 
is trust. The aim of the elaboration is to indicate this problem. In the article selected 
results of surveys on representative sample of Polish society are presented (2009, 2010). 
Unfortunately, the level of trustworthiness of financial institutions is very low. It leads 
to the conclusions, that from public point of view, the idea of „partnership” between 
enterprises and financial sector is still unrealistic. 
 

Translated by Leszek Dziawgo 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  637 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  62 2011 
 
 
 
 

BOŻENA KOŁOSOWSKA, DOROTA KRUPA, DAMIAN WALCZAK  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
 
 

FUNDUSZE INWESTYCYJNE KRAJOWEGO SEKTORA MŚP 
 
 
 
Wprowadzenie  
  
 Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu są fundusze inwestycyjne 
typu otwartego inwestujące zgromadzone od uczestników środki w akcje krajowych 
spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).  
 Celem artykułu jest przedstawienie założeń inwestycyjnych oraz faktycznej 
realizacji strategii inwestycyjnych w nawiązaniu do wybranych indeksów giełdo-
wych oraz wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusze inwestycyjne kra-
jowego sektora akcji MŚP.  
 Otwarte fundusze inwestycyjne zbywają jednostki uczestnictwa i dokonują ich 
odkupienia na żądanie uczestnika funduszu1. Wśród funduszy inwestycyjnych  
o charakterze otwartym funkcjonuje określenie funduszy akcji polskich małych  
i średnich spółek. Określenie to zostało zastosowane zgodnie z klasyfikacją używa-
ną w raportach rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce sporządzanych wspólnie 
przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), która jest organizacją 
wspierającą rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, oraz Spółkę Analizy Online, 
która jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku instytu-
cji zbiorowego lokowania. 
  

                                                 
1  Art. 82 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU 2004 nr 146 

poz. 1546 z późn. zm.). 
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1. Fundusze inwestycyjne MŚP w Polsce 
 
 Fundusze inwestycyjne małych i średnich spółek stanowią kategorię dodatko-
wą wyodrębnioną przez IZFiA w ramach funduszy akcji2. Zgodnie z klasyfikacją 
IZFiA fundusz akcji to fundusz, w którym udział akcji oraz innych udziałowych 
papierów wartościowych w aktywach funduszu wynosi co najmniej 66% lub fun-
dusz inwestuje przede wszystkim w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe 
oraz posiada benchmark będący możliwym do odwzorowania portfelem lokat,  
w którym udział akcji oraz innych udziałowych papierów wartościowych wynosi co 
najmniej 90%.  
 Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych3 fundusz inwestycyjny otwar-
ty nie może lokować więcej niż 5% wartości swoich aktywów w papiery warto-
ściowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, przy 
czym limit udziału w portfelu akcji konkretnej spółki wynosi 5%. Limit ten może 
być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i in-
strumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których fundusz ulokował ponad 5% 
wartości aktywów, nie przekroczy 40% wartości aktywów funduszu oraz gdy statut 
funduszu to przewiduje. 
 Obecnie na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych funkcjonuje 16 fundu-
szy, które należą do grupy funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Nale-
ży zwrócić uwagę, że 10 z przedstawionych instytucji wspólnego inwestowania jest 
subfunduszami4 wydzielonymi w ramach różnych funduszy. Uczestnik subfunduszu 
ma możliwość przenoszenia swoich środków finansowych pomiędzy oferującymi 
odmienne portfele inwestycyjne subfunduszy tego samego funduszu, nie ponosząc 
przy tym kosztów przystąpienia, jak również nie płacąc podatku od zysków kapita-
łowych do momentu całkowitego wystąpienia z subfunduszy należących do kon-
kretnego funduszu inwestycyjnego.  
 W tabelach 1–3 zaprezentowano założenia inwestycyjne funduszy sektora 
krajowych MŚP z uwzględnieniem deklarowanego benchmarku oraz deklarowanej 
polityki inwestycyjnej. 
 

                                                 
2  Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, 

www.izfa.pl, stan na dzień 26 listopada 2010 r. 
3  Art. 96 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU 2004 nr 

146 poz. 1546 z późn. zm.). 
4  Subfundusze są wydzielonymi w ramach parasolowych funduszy inwestycyjnych portfe-

lami inwestycyjnymi, które nie mają osobowości prawnej. Szerzej na ten temat: D. Krupa, Za-
mknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 81–83 oraz P. Zawadzka, Fundusz 
inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009,  
s. 175. 
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Tabela 1 
Założenia inwestycyjne funduszy inwestycyjnych krajowego sektora akcji MŚP 

 
Nazwa funduszu 
lub subfunduszu 

Deklarowany benchmark i polityka inwestycyjna 

Allianz Akcji 
MiŚ Spółek – 
subfundusz 
(Allianz FIO) 

70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% Citigroup Poland Government Index 

subindex 1–3. 
Aktywa będą inwestowane na terytorium RP: min. 70% aktywów w akcje 
małych i średnich spółek, do 30% aktywów może być inwestowane w listy 
zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. 

Amplico MiŚ 
Spółek – subfun-
dusz (Krajowy 
FIO) 

90% mWIG40 + 10% WIBID 3M  
Przeciętnie 90% aktywów stanowić będą akcje małych i średnich spółek, 
przy czym ich min. udział w portfelu nie może spadać poniżej 70%. 
Przedmiotem inwestycji będą akcje spółek, których udział w indeksie WIG 
w momencie inwestycji nie przekracza 2%. Pozostałą część aktywów, 
przeciętnie 10% ich wartości, stanowić będzie gotówka oraz krótkotermi-
nowe instrumenty. 

Aviva Investors 
Małych Spółek  
– subfundusz 
(Aviva Investors 
FIO) 

90% sWIG80 + 10% WIBID 3M  
Od 60% do 100% aktywów ulokowanych zostanie w polskie akcje oraz  
w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyj-
nego. Połowę wartości portfela akcji mają stanowić akcje mniejszych 
spółek, których wartość rynkowa jest nie większa niż 2,5 mld zł. Do 40% 
aktywów inwestuje w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje i bony 
skarbowe. 

BPH akcji Dy-
namicznych 
Spółek – subfun-
dusz (BPH FIO) 

100% mWIG40 
Aktywa inwestowane są w akcje polskich spółek o dobrych perspektywach 
wzrostu. Udział akcji oraz instrumentów finansowych o podobnym ryzyku 
nie powinien spadać poniżej 70% wartości portfela. Pozostałe środki loko-
wane będą w instrumenty dłużne. 

DWS Top 25 
Małych Spółek 
FIO 

80% DWS MS + 20% WIBID 6M  
Nie mniej niż 70% aktywów netto lokuje w akcje emitentów wchodzących 
w skład indeksu DWS MS publikowanego przez GPW w Warszawie SA 
oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa 
poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochod-
ne. 

ING Średnich  
i Małych Spółek 
– subfundusz 
(ING FIO) 

60% mWIG40 + 35% sWIG80 + 5% WIBID O/N  
Przeciętnie 90% aktywów stanowić będą akcje małych i średnich spółek, 
przy czym ich minimalny udział w portfelu nie może spadać poniżej 70%. 
Przedmiotem inwestycji będą akcje spółek, których udział w indeksie WIG 
w momencie inwestycji nie przekracza 2%. Pozostała część aktywów, 
przeciętnie 10% ich wartości, będzie lokowana w krótkoterminowe instru-
menty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TFI. 
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Tabela 2 
Założenia inwestycyjne funduszy inwestycyjnych krajowego sektora akcji MŚP 

 
Nazwa funduszu 
lub subfunduszu 

Deklarowany benchmark i polityka inwestycyjna 

KBC Akcji Małych 
Spółek SFIO 

100% sWIG80 
Od 70% do 100% aktywów jest inwestowane w akcje, przy czym udział 
akcji Małych Spółek musi wynosić min. 60%. Pozostałe aktywa będą 
inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego. W sytuacjach nadzwy-
czajnego zagrożenia społecznego lub ekonomicznego udział akcji  
w portfelu może przejściowo wynosić 0%. Fundusz lokuje aktywa głów-
nie w Polsce. 

KBC Akcji MiŚ 
Spółek FIO 

60% mWIG40 + 30% sWIG80 + 10% 1-dniowy indeks pieniężny  
– pomniejszone o koszty stałe Funduszu (w tym opłata za zarządzanie 
Funduszem). 
Min. 70% aktywów będzie inwestowane w akcje, przy czym udział akcji 
Małych i Średnich Spółek musi wynosić min. 60% aktywów funduszu. 
Pozostałe aktywa będę inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego. 

KBC Portfel Akcji 
Średnich Spółek 
(VIP SFIO) 

100% mWIG40 – pomniejszone o koszty stałe Funduszu (w tym opłata za 
zarządzanie Funduszem). 
Od 75% do 100% aktywów będzie lokowane w akcje, maks. 50% akty-
wów w spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40, maks. 25% aktywów 
w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Pozostałe środki 
będą lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwaran-
towane przez Skarb Państwa lub NBP, papiery wartościowe dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP lub innym państwie 
członkowskim. 

Millennium MiŚ 
Spółek – subfun-
dusz (Millennium 
FIO) 

45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID 6M – opłata za zarządza-
nie. 
Od 65 do 100% aktywów inwestowane jest w akcje małych i średnich 
spółek. Pozostałe środki lokuje w inne instrumenty finansowe, w szcze-
gólności w akcje innych spółek oraz dłużne papiery emitowane przez 
Skarb Państwa. 

Noble Akcji MiŚ 
Spółek – subfun-
dusz (Noble Funds 
FIO) 

80% mWIG40 + 20% WIBID O/N  
Min. 60% aktywów będzie inwestowana w prawa do akcji, prawa poboru  
i akcje spółek, które nie wchodzą w skład indeksu WIG 20. Pozostałe 
aktywa będą lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery 
wartościowe. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TFI. 
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Tabela 3 
Założenia inwestycyjne funduszy inwestycyjnych krajowego sektora akcji MŚP 

 
Nazwa funduszu 
lub subfunduszu 

Deklarowany benchmark i polityka inwestycyjna 

Pioneer MiŚ Spó-
łek Rynku Polskie-
go – subfudusz 
(Pioneer FIO) 

80% mWIG40 + 20% sWIG80 
18 miesięcy od daty rejestracji minimum 67% aktywów lokowana będzie 
w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność w Polsce, 
których kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa 
największej ze spółek wchodzących w skład mWIG40 oraz które nie 
wchodzą w skład WIG20.  

PKO Akcji MiŚ 
Spółek FIO 

45% mWIG40 + 35% sWIG80 + 10% WIG20 + 10% WIBID Overnight  
Minimum 60% aktywów inwestowana jest w instrumenty udziałowe. 
Dodatkowo przynajmniej 30% portfela lokowane jest w akcje mniejszych 
spółek, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2% lub w przypad-
ku rynków zagranicznych, których kapitalizacja nie przekracza 1 mld 
euro. Do 40% aktywów może być inwestowane w instrumenty dłużne. 

PZU Akcji MiŚ 
Spółek FIO 

70% mWIG40, 20% sWIG80, 10% WIBID 3M x (1-stopa rezerwy obo-
wiązkowej) 
Od 70% do 100% aktywów stanowić będą akcje emitowane przez spółki 
notowane na GPW w Warszawie SA, które nie wchodzą w skład indeksu 
WIG20 oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji 
takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana będzie w krótkotermi-
nowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 10% lokat 
mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy. 

Skarbiec – Małych 
i Średnich Spółek  
– subfundusz 
(Skarbiec FIO) 

10% WIBID 3M + 90% mWIG40 – koszt wynagrodzenia stałego za 
zarządzanie. 
Min. 66% aktywów będzie lokowane w akcje małych i średnich spółek na 
rynkach Europy Środkowo–Wschodniej (min. 50% aktywów będzie lo-
kowane w Polsce). Pozostała część aktywów będzie inwestowana w jed-
nostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumen-
ty pochodne i depozyty bankowe. 

UniAkcje MiŚ 
Spółek – subfun-
dusz (UniFundusze 
FIO) 

90% sWIG80 + 10% wskaźnik NBP dla 1–3 mies. depozytów dla osób 
fizycznych. 
Do 100% aktywów w lokowane jest w akcje małych i średnich spółek. 
Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym 
w aktywach funduszu nie może być niższy niż 70%. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TFI. 
 
 Zaprezentowane deklarowane portfele wzorcowe opierają się głównie na in-
deksach mWIG40 (w zakresie od 45% do 100% aktywów funduszu) oraz sWIG80 
(od 20% do 100% aktywów funduszu).  
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2. Aktywa i wyniki inwestycyjne funduszy MŚP 
 
 Pierwszy fundusz z sektora MŚP utworzony został w 2002 roku5, jednak roz-
wój tego sektora funduszy MŚP na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych na-
stąpił dopiero kilka lat później. Dynamiczny wzrost indeksów mWIG40 oraz 
sWIG80 w drugiej połowie 2006 roku zachęcał towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych do tworzenia funduszy inwestycyjnych akcji polskich małych i średnich spó-
łek (rysunek 1). Statuty większości tych funduszy przewidywały zawieszenie zby-
wania jednostek powyżej pewnego pułapu aktywów. W historii funkcjonowania 
krajowego rynku funduszy inwestycyjnych zdarzały się sytuacje zawieszenia, zby-
wania bądź odkupywania jednostek uczestnictwa6. Potencjalni uczestnicy, nie ba-
cząc na wysokie ryzyko inwestowania w tego rodzaju fundusze, chcieli zdążyć  
z nabyciem jednostek uczestnictwa, zanim fundusze te przekroczą określone  
w statutach pułapy aktywów. 
 W lipcu 2007 roku aktywa tej grupy funduszy przekroczyły 9 mld zł, była to 
najwyższa w historii krajowych funduszy inwestycyjnych wartość aktywów netto 
funduszy inwestycyjnych akcji sektora MŚP. W tym czasie WAN całego rynku 
funduszy inwestycyjnych również zbliżał się do rekordowego poziomu 140 mld zł. 
W okresie kryzysu wartość aktywów całego rynku funduszy inwestycyjnych spadła 
do poziomu 67,7 mld zł, a w sektorze funduszy krajowych akcji MŚP aktywa 
zmniejszyły się do 1,15 mld zł. Na koniec października 2010 roku WAN tego sek-
tora wynosiła 2,52 mld zł, podczas gdy WAN wszystkich funduszy akcji przekro-
czyła kwotę 30 mld zł, a WAN całego krajowego rynku funduszy inwestycyjnych 
osiągnęła 112 mld zł7. 
 

                                                 
5  DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek powstał 27 listopada 

2002 r. 
6  Statut funduszu inwestycyjnego otwartego określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi 

zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa po dokonaniu wpłaty i odkupienie jednostek po 
zgłoszeniu żądania odkupienia. Terminy te nie mogą być dłuższe niż 7 dni. Zgodnie z art. 84 ust 
2-4 oraz art. 89 ust 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU 2004 nr 
146 poz. 1546 z późn. zm.) fundusz może zawiesić zbywanie bądź odkupywanie jednostek 
uczestnictwa na 2 tygodnie (w szczególnych przypadkach na 2 miesiące). Fundusz inwestycyjny 
może zawiesić zbywanie bądź odkupywanie jednostek uczestnictwa, jeżeli nie można dokonać 
wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu. 
Dodatkowo odkupywanie jednostek uczestnictwa może być zawieszone, jeżeli w okresie ostat-
nich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, 
których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów funduszu. 

7  Aktywa funduszy inwestycyjnych (październik 2010), Analizy Online, 9 listopada 2010 r. 
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Rys. 1.  Aktywa funduszy inwestycyjnych akcji krajowego sektora MŚP w porównaniu  
z mWIG40 i sWIG80 

Źródło: opracowanie własne. 

  
 W całej historii funduszy sektora MŚP najczęściej za portfel wzorcowy 
(benchmark), który stanowi punkt odniesienia do dokonywania ocen wyników za-
rządzania aktywami funduszu, wybierano indeks sWIG80 oraz mWIG40. Rysunek 
1 przedstawia zmiany wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych akcji sek-
tora MŚP w okresie 1 marca 2007 – 31 października 2010 na tle zmian benchmar-
ku, a więc indeksów mWIG40 i sWIG80. Należy podkreślić, że dla indeksu 
mWIG40 i wartości aktywów netto występuje bardzo silna dodatnia korelacja li-
niowa (korelacja liniowa Pearsona wynosi 0,9 i jest istotna statystycznie na pozio-
mie 0,01), natomiast dla indeksu sWIG80 korelacja ta wynosi 0,89 (również jest 
istotna na poziomie 0,01)8. Tak silna korelacja świadczy o faktycznym inwestowa-
niu przez fundusze środków finansowych na GPW w Warszawie w spółki wcho-
dzące w skład wspomnianych indeksów. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że  
w okresie dekoniunktury, w okresie spadku indeksów spadek wartości aktywów 
funduszy był zbliżony do spadku indeksów. W pierwszej fazie klienci masowo 
umarzali jednostki uczestnictwa tych funduszy, natomiast późniejszy spadek akty-
wów wynika ze zmian cen akcji.  

                                                 
8  Korelację obliczona dla 44 obserwacji miesięcznych z okresu 31 marca 2007 – 31 paź-

dziernika 2010. 
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 Wartość zgromadzonych, a więc zainwestowanych przez fundusze, najczęściej 
na giełdzie, środków pieniężnych wpływa również na obecną wartość akcji, która 
decyduje o wartości przedsiębiorstwa dla konkretnego właściciela9. Wzrost warto-
ści akcji, poprzez zainwestowanie w nie środków zgromadzonych przez fundusze 
inwestycyjne, może mieć wpływ na potencjalne zwiększenie możliwości pozyski-
wania zewnętrznych środków finansowych, np. na zdolność kredytową czy też 
szanse powodzenia emisji nowych akcji.  
 Poza kształtowaniem się wartości aktywów netto funduszy warto również 
zwrócić uwagę na stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych sektora MŚP, gdyż z punktu widzenia inwestora stanowią one 
główny cel inwestowania uczestnika funduszu10. Fundusze te od początku 2010 
roku osiągnęły dodatnie stopy zwrotu, przykładowo najniższą stopę zwrotu na dzień 
26 listopada 2010 roku od początku roku 2010 osiągnął subfundusz Skarbiec Ma-
łych i Średnich Spółek (5,7%), najwyższą zaś subfundusz Allianz Akcji MiŚ Spół-
ek (30,9%), co zapewne świadczy o bardzo dobrym okresie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, które jako najbardziej elastyczne potrafiły szybko wyjść z kryzysu 
i odpowiednio zareagować na zmieniające się warunki. Należy oczekiwać podob-
nych zmian w przyszłości i odzyskania kwot straconych w ostatnich latach, jak 
również pozyskania nowych uczestników przez funduszy tego sektora, jak pokaza-
no bowiem w tabeli 4, stopy zwrotu za ostatnie trzy lata ciągle pozostają ujemne.  
 

                                                 
9  P. Szymański, Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przed-

siębiorstwa, Wydawnictwo Petros, Łódź 2007, s. 43. 
10  Szerzej na temat efektywności inwestowania w fundusze inwestycyjne: K. Gabryelczyk, 

Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wyd. Akademii Ekono-
micznej, Poznań 2008 oraz D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne: rodzaje, typy, metody pomia-
ru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2010.  
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Tabela 4 
Stopy zwrotu na dzień 26 listopada 2010 r. (w %) 

 

Fundusz 1M 3M 1 rok 3 lata 5 lat 
od początku 

2010 r. 

Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz FIO) 5,5 9,5 38,1 - - 30,9 

Amplico MiŚ Spółek (Krajowy FIO) 3,2 7,3 21,3 -45,2 - 13,8 

Aviva Investors Małych Spółek (Aviva 
Investors FIO) 

2,8 9,9 25,7 - - 22,2 

BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH 
FIO) 

2,6 6,9 15,4 -45,3 - 13,3 

DWS Top 25 Małych Spółek FIO 1,1 4,6 18,6 -57,9 18,1 16,5 

ING Średnich i Małych Spółek (ING FIO) 1,1 2,8 10,5 -46,8 43,2 12,7 

KBC Akcji Małych Spółek SFIO 0,1 2,7 11,7 - - 10,7 

KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 3,1 7,9 20,2 -37,8 - 16,4 

KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP 
SFIO) 

4,9 11,4 24,8 - - 20,5 

Millennium MiŚ Spółek (Millennium FIO) 1,5 3,6 15,5 -33,7 - 14,9 

Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) 5,5 10,6 31,0 -32,2 - 23,4 

Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego (Pio-
neer FIO) 

0,4 2,8 11,4 -49,9 9,9 8,5 

PKO Akcji MiŚ Spółek – FIO 1,6 6,0 24,1 -32,5 - 20,0 

PZU Akcji MiŚ Spółek FIO 3,1 5,7 18,4 -40,8 - 18,4 

Skarbiec – Małych i Średnich Spółek (Skar-
biec FIO) 

-0,5 1,1 8,4 -33,0 - 5,7 

UniAkcje MiŚ Spółek (UniFundusze FIO) -1 3,5 24,5 -11,5 - 20,1 

 
Źródło: Analizy Online. 
 
 
Podsumowanie  
 
 Fundusze inwestycyjne typu otwartego lokujące zgromadzone środki w akcje 
krajowych spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zarządzają obecnie 
kilkoma miliardami złotych, które w przeważającej części są inwestowane na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie w akcje indeksów mWIG40 i sWIG80. 
Inwestycje te mogą mieć wpływ na zmianę wartości spółek, które dzięki zmianom 
cen akcji mają szansę zwiększyć swą wartość dla właścicieli akcji. Zmiana wartości 
akcji może wpływać również na możliwości pozyskiwania nowych kapitałów przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa.  
 Z uwagi na dobre wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych omawianego 
sektora rynku akcji można spodziewać się wzrostu zainteresowania potencjalnych 



Fundusze inwestycyjne krajowego sektora MŚP 197

uczestników tego rodzaju funduszami, jak również towarzystw uruchamianiem 
wehikułów inwestycyjnych opartych w dużej mierze o akcje krajowego sektora 
małych i średnich spółek. Należy oczekiwać wzrostu aktywów netto, miejmy jed-
nak nadzieję, że inwestorzy nauczeni doświadczeniem okresu kryzysu uwzględnią 
wysokie ryzyko towarzyszącego tym inwestycjom, a podejście spekulacyjne zastą-
pią inwestowaniem długoterminowym. 
 
 

DOMESTIC SME INVESTMENT FUND 
 
 

Summary 
 
 Currently in Poland there are sixteen investment funds operating in the sector of 
small and medium enterprises. It is significant that these entities have several billion 
zloty at their disposal. Most of it is invested on Warsaw Stock Exchange. 
 Such investments affect the value of companies which in turn, due to changes in 
stock prizes increase their value for the benefit of shareholders. As a result opportunities 
arise for those companies to acquire new capital. 
 In 2010 funds in question achieved very good rate of return. Unfortunately during 
previous three years most of investment funds were in the red.  
 

Translated by Bożena Kołosowska, Dorota Krupa, Damian Walczak 
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Wprowadzenie 
 
 Termin „innowacja” charakteryzuje się szerokim zakresem pojęciowym oraz 
brakiem precyzyjnej definicji1. Innowacja przybierać może różne formy, nie ogra-
nicza się tylko do: wprowadzania do produkcji nowych wyrobów lub potocznie 
rozumianej wynalazczości. Innowacja to również m.in.: doskonalenie dotychczas 
istniejących produktów, wprowadzenie nowej lub udoskonalenie technologii pro-
dukcji, zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupu, otwarcie nowego 
rynku, zastosowanie nowych surowców lub wprowadzenie zmian w organizacji 
produkcji.  
 Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw, bez względu na zastosowa-
ny miernik innowacyjności, jest na tle 15 krajów tzw. starej Unii Europejskiej ni-
ski2. Biorąc pod uwagę wskaźnik wprowadzanych innowacji produktowych i proce-
sowych wynoszący 28%, Polska zajmuje 23. miejsce wśród krajów UE, analizując 
wskaźnik nowych produktów wynoszący 4,6%, Polska plasuje się na 22. pozycji  
z 27 państw.  

                                                 

*  Publikacja finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2011 jako projekt badaw-
czy. 

1  W literaturze przedmiotu wyróżnianych jest wiele klasyfikacji innowacji: produktowe  
i procesowe, rozszerzające i radykalne oraz technologiczne, marketingowe, organizacyjne, finan-
sowe. Szerzej w: A. Wziątek-Kubiak, E. Balcerowicz, Determinanty rozwoju innowacyjności 
firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, CASE, Warszawa 2009. 

2  A. Wziątek-Kubiak, E. Balcerowicz, op. cit., s. 3. 
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 Dowodem są także inne statystyki Eurostatu, według których w Polsce zaled-
wie 28% przedsiębiorstw w latach 2006–2008 wprowadziło innowacje, podczas 
gdy średnia Unii Europejskiej to 52%. Większość innowacji wprowadzanych przez 
polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, według raportu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, to inwestycje w nowe maszyny i urządzenia (62% 
ankietowanych przedsiębiorstw), wprowadzanie nowatorskich wyrobów i usług 
(48% respondentów), natomiast 30% badanych pozyskuje nowe rynki, a zaledwie 
25% poszukuje nowych rozwiązań technologicznych3. 
 Innowacyjność w przedsiębiorstwach, nie tylko w Polsce, jest silnie skorelo-
wana z wielkością firmy mierzoną wielkością zatrudnienia. Przedsiębiorstwa małe  
i średnie bardzo rzadko wprowadzają innowacje produktowe czy procesowe4. 
 Przyczyny niskiej innowacyjności Polski na tle krajów Unii Europejskiej to5: 

 uprzedmiotowiony charakter czynników innowacyjnych (źródłem innowa-
cji są głównie maszyny i urządzenia, nie licencje, patenty, zasoby organi-
zacyjne); 

 niewielkie nakłady polskich przedsiębiorstw na badania, co skutkuje nie-
wielkim poziomem zakumulowanej wiedzy pochodzącej z badań nauko-
wych; 

 koncentracja polskich przedsiębiorstw na innowacjach uzupełniających 
powstałych za granicą; 

 ograniczone możliwości finansowania innowacji (bariera kosztowa), nie-
wielkie nakłady na badania i rozwój mierzone jako procent PKB. 

 
 
1. Innowacje na rynku kapitałowym 
 
 Rynek kapitałowy jako przedmiot badań posiada własne ujęcia innowacyjno-
ści odnoszące się do jego specyfiki oraz specyfiki oferowanych usług i produktów. 
Innowacyjność obok efektywności, przejrzystości i płynności to jedna z cech 
współczesnego rynku kapitałowego6. Istnieje wiele ujęć innowacyjności rynku 
kapitałowego, o różnym zakresie pojęciowym i akcentujących różne aspekty.  
Z jednej strony nacisk kładziony jest na nowe instrumenty finansowe jako przykład 
innowacyjności, co związane jest z popularnością nowych instrumentów pochod-
nych. Z drugiej strony zwraca się uwagę na tendencje na rynku oraz zmianę jego 
struktury. W definiowaniu i interpretacji innowacyjności na rynku kapitałowym czy 

                                                 
3  A. Błaszczak, Małe szanse na polski Microsoft, „Rzeczpospolita” 22.11.2010, s. B 5. 
4  A. Wziątek-Kubiak, E. Balcerowicz, op. cit., s. 11. 
5  A. Wziątek-Kubiak, E. Balcerowicz, op. cit. s. 57–58. 
6  M. Al-Kaber, Cechy współczesnego rynku kapitałowego a polski rynek papierów warto-

ściowych, „Bank i Kredyt”, 2001 nr 6, s. 34–42. 
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szerzej finansowym nie zauważa się radykalnych tendencji do kwalifikowania jako 
innowacji tylko „wyjątkowych i prawdziwych odkryć”. Dominuje raczej tendencja, 
by za innowacje uznawać inne rozwiązania, często tylko zmienione w niektórych 
aspektach7. Za przykład na poparcie tego twierdzenia posłużyć mogą poniższe defi-
nicje innowacji finansowych: 

 innowacja finansowa to instrument, w którym tradycyjne elementy kon-
wencjonalnych produktów rynku finansowego zostały zmienione przez 
nowe, elastyczne elementy, a poprzez to znalazły nowe zastosowanie, 

 innowacja finansowa to instrument, który zaciera różnice między segmen-
tami rynku finansowego, 

 innowacja finansowa to instrument o zastosowaniach substytucyjnych, po-
zwalający zastąpić jedne instrumenty przez inne, jedne rozwiązania przez 
alternatywne, 

 innowacja finansowa to kombinacja większej liczby instrumentów, w któ-
rej możliwe będzie wykorzystanie korzyści natury komparatywnej8.  

 Kolejne ciekawe spojrzenie na innowacje finansowe proponuje Economic 
Council of Canada, dzieląc je na trzy grupy9: 

 instrumenty rozszerzające rynek, które zwiększają płynność rynku i do-
stępność funduszy poprzez przyciąganie nowych inwestorów i stwarzanie 
pożyczkobiorcom nowych możliwości, 

 instrumenty zarządzania ryzykiem, pozwalające na przenoszenie i dywer-
syfikację ryzyka na innych inwestorów względnie na inne podmioty,  

 instrumenty arbitrażowe, pozwalające na zarabianiu na różnicach w kosz-
tach oraz stopach zwrotu na rynkach w różnych częściach świata. 

 Biorąc pod uwagę powyższe ujęcia, należy stwierdzić, że innowacyjność nie-
wątpliwie jest cechą alternatywnego systemu obrotu NewConnect jako rynku papie-
rów wartościowych powstałego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek 
NewConnect sam stanowi innowację, ale również ma za zadanie wspierać innowa-
cyjność, bowiem w zamierzeniach organizatorów rynku dominującymi emitentami 
mają być przedsiębiorstwa reprezentujące innowacyjne sektory: IT, media elektro-
niczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna 
oraz nowoczesne usługi. NewConnect ma pomóc przedsiębiorstwom pokonanie 
bariery kosztowej – ograniczającej czy w niektórych przypadkach uniemożliwiają-
cej badania oraz inne działania innowacyjne – poprzez emisję akcji. Z badań prze-
prowadzonych przez autorkę między czerwcem a wrześniem 2010 roku wśród spó-
łek notowanych na NewConnect wynika, że 37% badanych przedsiębiorstw prze-

                                                 
7  M. Al-Kaber, op. cit., s. 41. 
8  W. Tarczyński, M. Zwolankowski, Innowacje finansowe – nowa rzeczywistość polskiego 

rynku kapitałowego, „Bank i Kredyt”, 1997 nr 11, s. 72.  
9  Globalization and Canada’s Financial Markets, Ottawa 1989 Supply and Services Ca-

nada, s. 32, za: M. Al-Kaber, op. cit., s. 41. 
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znaczyła pozyskane z emisji środki na finansowanie badań i rozwoju oraz na inwe-
stycje w nowe technologie.  
 W wielu publikacjach naukowych i prasowych pojawiają się zarzuty wobec 
rynku NewConnect, że spółki notowane na nim są mało innowacyjne. Autorka 
przeanalizuje strukturę barażową rynku oraz wskaże na działania podejmowane 
organizatora NewConnect, mające na celu wspieranie innowacyjności. 
 
 
2. Sektor innowacyjny na NewConnect 
 
 Powszechnie za innowacyjne uznaje się przedsiębiorstwa działające w bran-
żach wykorzystujących nowe technologie, głównie informatyczne, a także następu-
jące sektory: telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska czy energia 
alternatywna. 
 Na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie10 
od września 2009 roku spółki notowane na NewConnect pogrupowane są w 13 
sektorów według kryteriów zamieszczonych w tabeli 1. 
 Na rynku NewConnect według stanu na koniec sierpnia 2010 roku ze 152 
polskich spółek notowanych na rynku alternatywnym dominującym jest sektor 
„usługi inne” (22 spółki), na drugim miejscu pod względem liczby spółek w sekto-
rze jest handel (19 spółek), a na trzecim miejscu po 17 spółek zakwalifikowanych 
zostało do sektora budownictwo i technologie. Po trzech latach funkcjonowania 
rynku spółki z sektorów innowacyjnych, do których zalicza się technologie, infor-
matykę, e–handel i telekomunikację, stanowią 22% wszystkich polskich notowa-
nych przedsiębiorstw.  
 Biorąc pod uwagę wartość rynkową spółek w poszczególnych sektorach, to 
pod względem kapitalizacji technologie stanowią największą grupę o wartości 448 
mln zł, a wraz z sektorem informatyki kapitalizacja obu sektorów wynosi 622 mln 
zł, co stanowi niemal 20% kapitalizacji rynku11. Analizując zestawioną sektorowo 
wartość obrotów na rynku, zauważalna jest analogia do wartości rynkowej. Co 
prawda sektor handlu dominuje z obrotami (w ciągu roku) równymi 401 mln zł, 
natomiast sektory technologie i informatyka z łącznymi obrotami uzyskanymi  
w ciągu roku o wartości 355 mln zł wypracowują ponad 17% obrotów na rynku12. 
 
 

                                                 
10  Załącznik do Uchwały Zarządu Giełdy nr 403/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. 
11  Almanach rynku alternatywnego NewConnect 2010, Warszawa 2010, s. 27. 
12  Ibidem, s. 28. 
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Tabela 1 
Klasyfikacja spółek notowanych na NewConnect do sektorów 

 

 Sektor Opis 

1. Handel Tradycyjny handel hurtowy  i detaliczny 

2. e–Handel 
Handel hurtowy i detaliczny z wykorzystaniem platform elektro-
nicznych 

3. Wypoczynek Restauracje, hotele, turystyka 

4. Media Media tradycyjne i elektroniczne 

5. Usługi finansowe Doradztwo finansowe 

6. Inwestycje Działalność brokerska, fundusze inwestycyjne, inwestycje finansowe 

7. Nieruchomości Obsługa i sprzedaż nieruchomości 

8. Ochrona zdrowia Produkcja farmaceutyków, przychodnie medyczne 

9. Budownictwo Budownictwo i materiały budowlane 

10. Usługi inne Usługi inne niesklasyfikowane 

11. Technologie Elektronika, przemysł elektromaszynowy 

12. Informatyka Informatyka i działalności pokrewne 

13. Telekomunikacja Telekomunikacja  

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.newconnect.pl, 10.11.2010 r. 
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Rys. 1.  Struktura sektorowa spółek notowanych na NewConnect – stan na koniec sierpnia 
2010 roku 

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.newconnect.pl.  
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 Oczekiwania rynku (głównie analityków i inwestorów) wobec kryterium in-
nowacyjności spółek są wysokie, krytykowany jest wysoki udział sektora handlu  
i usług w ogólnej liczbie spółek. Jednak porównując strukturę branżową NewCon-
nect ze strukturą dwóch największych rynków alternatywnych na świecie, tj. brytyj-
skiego AIM i amerykańskiego NASDAQ, okazuje się, że tam również nie ma zde-
cydowanej dominacji sektorów nowych technologii. Na AIM największy – pod 
względem liczby notowanych spółek – jest sektor finanse (11% wszystkich spółek) 
i górnictwo (11%), sektor IT zajmuje pozycję czwartą – 8% notowanych przedsię-
biorstw należy niego13. Na rynku NASDAQ również dominuje sektor finansowy 
(ponad 20%), ale sektor technologii jest na drugim miejscu pod względem liczby 
notowanych firm z udziałem 18%14. 
 
 
3. Wspieranie i promowanie innowacyjności na NewConnect  
 
 Ze strony organizatora NewConnect – Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie zauważalne są działania mające na celu promocję tzw. sektorów in-
nowacyjnych i ich lepsze pozycjonowanie. W trakcie trzech lat funkcjonowania 
najważniejsze inicjatywy to przeprowadzenie konkursu na najbardziej innowacyjną 
spółkę rynku NewConnect oraz stworzenie indeksu Life Science. 
 W połowie 2009 roku, po blisko dwóch latach funkcjonowania rynku New-
Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadziła badanie 
notowanych na rynku alternatywnym spółek pod kątem ich innowacyjności. Bada-
nie miało charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie oceniano wszystkie notowa-
ne na rynku spółki. Z 91 notowanych przedsiębiorstw wybrano 25 spółek, które 
zostały oceniane w drugim etapie pod kątem wyjątkowych osiągnięć oraz potencja-
łu rozwoju w oparciu o innowacyjne technologie. Oceny spółek dokonali przedsię-
biorcy, inwestorzy, doradcy, animatorzy rynku oraz przedstawiciele GPW skupieni 
w internetowej społeczności „NewConnect All the People”.  
 Badanie to dało możliwość prezentacji działalności, osiągnięć i projektów 
wszystkim notowanym spółkom oraz posłużyło promocji samego rynku, angażując 
wiele podmiotów postrzeganych jako potencjalni emitenci i inwestorzy. Warto 
podkreślić, że trzy pierwsze miejsca przypadły spółkom bardzo innowacyjnym 
w najbardziej tradycyjnym rozumieniu pojęcia „innowacja”, skupiającym się na 
badaniach i tworzeniu nowych produktów, mogącym konkurować nie tylko na ryn-
ku polskim, ale również poza granicami. 

                                                 
13  AIM 15th anniversary factsheet, www.londonstockexchange,com, z dnia 30.11.2010 r. 
14  E. Smyrgała, Polski przedsiębiorca: handlarz-domokrążca, E-biuletyn NewConnect 

16/2010, GPW w Warszawie. 
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 Pierwsze miejsce zajęła spółka Euroimplant zajmująca się innowacyjnością  
w dziedzinie biotechnologii, produkująca zaawansowane materiały dla inżynierii 
tkankowej, medycyny regeneracyjnej oraz toksykologii. Wysoką ocenę pod wzglę-
dem innowacyjności spółka zawdzięcza też stosowaniu technologii powstałych na 
styku fizyki jądrowej, inżynierii tkankowej, inżynierii genetycznej i nanomateria-
łów15.  
 Drugie miejsce przypadło przedsiębiorstwu działającemu w sektorze techno-
logii – Aton–HT SA, którego głównym celem jest opracowywanie i wdrażanie 
technologii unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów przy wykorzystaniu mi-
krofal oraz konstrukcja urządzeń dla tych celów. Spółka prowadzi szeroką współ-
pracę międzynarodową, jest też właścicielem wielu patentów16. 
 Read–Gene SA działająca w sektorze tzw. personal medicine, skupiająca się 
na badaniach genetycznych, pod względem innowacyjności zajęła trzecie miejsce. 
Do głównych obszarów badawczych tej spółki należą badania kliniczne, testy gene-
tyczne, prowadzenie poradni genetycznej oraz chemoprewencja17. 
 Badania innowacyjności spółek na NewConnect oraz publikacje związane 
z prezentacją wyników badań przyczyniły się do lepszego pozycjonowania tych 
spółek. W roku 2010 nie powtórzono tych badań, co według autorki jest pewnym 
mankamentem. Od maja 2009 do maja 2010 zadebiutowało blisko 40 spółek, warto 
byłoby więc ponownie dokonać oceny ich innowacyjności i potencjału rozwoju. 
Niewątpliwie pożądane byłoby cykliczne ocenianie i nagradzanie spółek innowa-
cyjnych, co nie tylko zachęciłoby kolejne przedsiębiorstwa do debiutu, ale sprzyja-
łoby innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez ich promocję. 
 Kolejnym krokiem zarządu GPW skierowanym na segmentację spółek New-
Connect i zwiększenie przejrzystości rynku było wprowadzenie we wrześniu 2010 
roku indeksu Life Science, który skupia spółki z sektora medycyny i biotechnologii. 
Celem było wyodrębnienie i wyeksponowanie spółek, które odnoszą sukcesy, ko-
mercjalizując badania i technologie z dziedziny life science, z dużym potencjałem 
wzrostu. 
 W skład indeksu zakwalifikowano pięć spółek (BioMaxima, Euroimplant, 
Mabion, Pharmena, Read Gene), wszystkie poza jedną z sektora ochrony zdrowia 
(Read Gene zaklasyfikowany jest do sektora technologie). 
BioMaxima specjalizuje się w diagnostyce laboratoryjnej, zajmuje się produkcją 
odczynników do diagnostyki in vitro. Pharmena działa na rynku kosmetyków  
i środków do pielęgnacji skóry. Read Gene skupia się na wykrywaniu, prewencji  
i leczeniu nowotworów poprzez chemoprewencję, badania kliniczne i testy gene-

                                                 
15  Raport z badania innowacyjności emitentów na rynku NewConnect, Warszawa 2009 r., 

www.newconnect.pl z dnia 20.11.2010 r., s. 11. 
16  Ibidem, s. 15. 
17  Ibidem, s. 17. 
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tyczne. W obszarze działalności Euroimplantu jest projektowanie i wdrażanie in-
nowacyjnych rozwiązań w zakresie nauk biologicznych i medycznych. Mabion 
prowadzi badania w obszarze inżynierii genetycznej18. 
 Inicjatywy te służą nie tylko promocji rynku, ale również promocji spółek. 
Dowodzą, że organizator NewConnect czyni starania, by rynek ten podlegał pewnej 
segmentacji i by spółki zasługujące na to było odpowiednio eksponowane.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Immanentną cechą rynku NewConnect jako rynku alternatywnego jest inno-
wacyjność. Rynek ten wspiera innowacyjność (umożliwiając pozyskanie kapitału) 
oraz pobudza do innowacyjności (nagradzając i promując innowacyjne spółki).  
Z jednej strony pewien niedosyt może budzić, mimo wszystko, niewielki udział na 
rynku (mierzony liczbą spółek i kapitalizacją) przedsiębiorstw z nowoczesnych 
sektorów. Z drugiej jednak strony należy uznać, że rynek jest pewnym odzwiercie-
dleniem polskiego sektora przedsiębiorstw, który na tle państw członkowskich Unii 
Europejskiej odznacza się niskim poziomem innowacyjności. Przedsiębiorstwa 
notowane na NewConnect powinno się oceniać z perspektywy struktury wszystkich 
polskich podmiotów gospodarczych, w porównaniu ze strukturą innych rynków 
alternatywnych (choćby NASDAQ czy AIM), a także z uwzględnieniem wydatków 
Polski na badania i rozwój. 
 Nie przeprowadzono dotychczas badań dotyczących wpływu NewConnect na 
innowacyjność przedsiębiorstw, prawdopodobnie dlatego, że rynek jest wciąż  
w początkowej fazie rozwoju i sam wymaga promocji wśród polskich przedsię-
biorstw. Z pewnością NewConnect w pewnym stopniu może wpływać na innowa-
cyjność polskich firm poprzez likwidację bariery kosztowej, czyli udostępnienie 
źródła finansowania badań i rozwoju. Nie należy jednak przeceniać roli rynku 
NewConnect w pobudzaniu polskich przedsiębiorstw do innowacyjności, ponieważ 
kwestie związane z finansowaniem to tylko jeden z powodów ich niskiej innowa-
cyjności. Problematyka dotycząca wzrostu innowacyjności polskich przedsię-
biorstw jest niezwykle złożona i z pewnością sam rynek NewConnect nie jest  
w stanie spowodować znaczącego wzrostu innowacyjności. Nadal główną przyczy-
ną niskiej innowacyjności pozostaje uprzedmiotowiony charakter czynników inno-
wacyjnych oraz koncentracja polskich przedsiębiorstw na innowacjach uzupełniają-
cych powstałych za granicą. 
 
 

                                                 
18  D. Atroszczak, G.T. Frąckowiak, Powołanie indeksu NC Life Science, E-Biuletyn New-

Connect nr 18/2010. 
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THE IMPORTANCE OF NEWCONNECT IN SUPPORTING INNOVATION  
IN POLISH COMPANIES 

 
 

Summary 
 
 Alternative markets in Europe are being founded as markets for small and me-
dium, innovative companies. Thanks the easier procedure and low costs this sector has 
an access to financing from equity market. Polish alternative market NewConnect sup-
ports as well listed companies through their promotion. The article discusses the impor-
tance of NewConnect in creation and supporting innovation in polish companies.  
 

Translated by Dominika Kordela 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  637 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  62 2011 
 
 
 
 

ANDRZEJ KUCIŃSKI 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim  
 
 
 

RYNEK NEWCONNECT JAKO ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW  
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Przedsiębiorstwa do realizacji swoich zadań gospodarczych potrzebują kapita-
łu. Właściwy wybór źródeł i form finansowania należy do najistotniejszych, a zara-
zem i do najtrudniejszych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Zapew-
nienie prawidłowej struktury finansowej, właściwego poziomu płynności, a także 
dostępności do efektywnych źródeł kapitału tworzy odpowiednie warunki dla funk-
cjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. 
 Przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce wolnorynkowej charakteryzują 
się samodzielnością oraz pełną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i dzia-
łania, z tym że realizacja zamierzonych zadań wymaga zapewnienia odpowiednich 
źródeł finansowania. Przez pojęcie finansowania należy rozumieć nie tylko sam 
proces pozyskania kapitału, ale także jego efektywne wykorzystanie oraz zarządza-
nie poprzez kształtowanie właściwej struktury finansowej przedsiębiorstwa1.  
 W literaturze przedmiotu odnaleźć można różne klasyfikacje finansowania2. 
Jedną z podstawowych jest podział finansowania ze względu na źródła pochodzenia 
kapitału, który wyodrębnia finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne3, przy czym 
                                                 

1  Zob. Z. Głodek, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004, s. 104; 
A. Dyhdalewicz, Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, w: Finanse, red. J. Zarzecki, WSE, 
Białystok 2003, s. 525–527; K. Jajuga, Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007,  
s. 13–14. 

2  Zob. J. Ickiewicz, Pozyskiwanie: koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, AGH, 
Warszawa 2001, s. 29–38; K. Znaniecka, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, SKwP, War-
szawa 2001, s. 18–23; J. Próchniak, Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, w: Ekonomika 
przedsiębiorstw – zagadnienia wybrane, red. L. J. Pawłowicz, ODDK, Gdańsk 2005, s. 151–156. 

3  Por. A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 31–36. 
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decyzje dotyczące wyboru źródeł finansowania mają charakter indywidualny,  
a ważnym kryterium ich wyboru są koszty pozyskania kapitału. 
 W gospodarkach poszczególnych krajów obok dużych przedsiębiorstw funk-
cjonują również średnie i małe. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa 
bardzo ważną rolę w gospodarce narodowej. Ma on ogromne znaczenie w tworze-
niu nowych miejsc pracy i wypracowywaniu wzrostu gospodarczego4. Często 
przedsiębiorstwom z tego sektora towarzyszą problemy z uzyskaniem źródeł finan-
sowania dla realizacji bieżącej działalności lub określonych przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. Globalny kryzys finansowy oraz zaostrzone warunki udzielania kredytów 
przez banki spowodowały, że przedsiębiorstwa z tego sektora coraz częściej korzy-
stają z alternatywnych form pozyskania kapitału w stosunku do ich tradycyjnych 
form. 
 Głównym celem artykułu jest wykazanie, że funkcjonujący na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych rynek NewConnect jest efektywnym źródłem  
i narzędziem pozyskania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw. W tym 
celu zaprezentowano istotę rynku NewConnect, krótką statystykę rynku oraz pozy-
cję rynku NewConnect na tle innych alternatywnych systemów obrotu w Europie. 
 
 
1. Istota rynku NewConnect  
 
 NewConnect to rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie poza rynkiem regulowanym. Rynek ten swym istnie-
niem wypełnia lukę, która istniała na rynku finansowym. Powstała platforma, two-
rząca możliwość pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw, które ze względu na 
wymogi formalne nie mogły skorzystać z finansowania na rynku regulowanym. 
Funkcjonowanie alternatywnego systemu obrotu (ang. Alternative Trading System  
– ATS) w Polsce reguluje Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi5.  
 Rynek NewConnect jest platformą finansowania i obrotu dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Kierowany jest on w stronę firm o krótkiej historii rozwoju, 
często niszowych, nowoczesnych, posiadających duży potencjał wzrostu, poszuku-
jących kapitału na inwestycje w nowoczesne technologie. Rynek NewConnect ofe-
ruje mniej skomplikowane, prostsze, bardziej liberalne wymogi formalne i informa-
cyjne przy wprowadzaniu spółki do obrotu. To sprawia, że mała wiarygodność 

                                                 
4  Por. J. Prus, Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa, w: Finanse małych  

i średnich przedsiębiorstw, red. W Pluta, PWE, Warszawa 2004, s. 16–17. 
5 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU z 2005 r.,  

nr 183, poz. 1538 z późn. zm. 
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kredytowa czy krótka historia działania nie musi być przeszkodą w pozyskaniu 
kapitału6.  
 Z funkcjonowaniem alternatywnego sytemu obrotu związane są pewne korzy-
ści oraz zagrożenia dla emitentów i inwestorów. 
 Zalety dla emitentów i inwestorów z udziału w alternatywnym systemie obro-
tu to: 

 możliwość pozyskania przez przedsiębiorstwo kapitału na rozwój, możli-
wość uzyskania finansowania dla podmiotów o krótkiej historii swej dzia-
łalności, w tym również dla tzw. startup–ów; 

 niskie koszty notowań i upublicznienia emitenta; 
 prostsze procedury oraz krótszy czas wprowadzenia spółki na rynek pu-

bliczny niż w przypadku rynku regulowanego; brak obowiązku sporządza-
nia prospektu emisyjnego; 

 uproszczone wymogi informacyjne przejawiające się w braku obowiązku 
składania raportów kwartalnych, możliwość złożenia raportu półrocznego 
bez audytu, swoboda wyboru standardów rachunkowości przez przedsię-
biorstwo; 

 zwiększona wiarygodność spółki w otoczeniu biznesowym, większa trans-
parentność spółki, większa rozpoznawalność firmy na rynku; 

 wysoki poziom bezpieczeństwa obrotu dla inwestorów; 
 obiektywna wycena wartości spółki dla uczestników rynku; 
 inwestowanie w sektor nowoczesnych technologii i innowacji jest w stanie 

przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji dla inwestora. 
 Zagrożenia dla emitentów i inwestorów z udziału w alternatywnym systemie 
obrotu to: 

 duże ryzyko bankructwa spółki;  
 podwyższone ryzyko inwestycyjne, które wynika z dużej zmienności (fluk-

tuacji cen); niskiej kapitalizacji, małej płynności; 
 duża liczba spółek groszowych oraz towarzysząca tym spółkom duża 

zmienność; 
 niska płynność notowanych walorów, a co za tym idzie – pojawiające się 

trudności z bezproblemowym wyjściem z inwestycji przez inwestora; 
 trudności z prognozowaniem wyników, duża nieprzewidywalność wyni-

ków7. 
                                                 

6  Por. P. Szczepankowski, Funkcjonowanie i rozwój rynku alternatywnego systemu obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Innowacje finansowe, red. S. Antkiewicz, 
M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 89–106.  

7  Por. M. Mikołajek-Gocejna, Pozyskanie kapitału na rozwój spółki poprzez publiczną 
emisję akcji, w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008, 
s. 147–149, P. Szczepankowski, Funkcjonowanie i rozwój …, op. cit., s. 89–106, Raport: Kapitał 
dla Firm 2010. Rozwój na pełnych żaglach, s.14–19, www.ipo.pl, NewConnect Rynek Akcji GPW 
www.newconnect.pl, A. Grabuś, NewConnect oczami emitentów, „Kapitałowy” 2010, nr 2, 36–37. 
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 W dobie zaostrzonych kryteriów przy ocenie zdolności kredytowej coraz czę-
ściej przedsiębiorstwa zaliczane do sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw 
korzystają z alternatywnych form pozyskania kapitału. Duża popularność ASO wy-
nika przede wszystkim z niskich kosztów debiutu, a także z uproszczonych proce-
dur formalnych, które trzeba spełnić, aby stać się uczestnikiem rynku publicznego.  
 

Tabela 1 
Wybrane opłaty giełdowe pobierane od emitentów papierów wartościowych na rynku pod-

stawowym, równoległym, NewConnect 
 

Rodzaj opłaty Cykliczność Rynek podstawowy 
Rynek 

równoległy 

Rynek 

NewConnect 

Za wprowadzenie 

akcji do obrotu 

giełdowego 

/alternatywnego 

systemu obrotu 

jednorazowa 

0,03% wartości 

emisyjnej nie mniej 

niż 8000 zł i nie 

więcej niż 96 000 zł 

3000 zł 3000 zł 

Za dopuszczenie 

do obrotu giełdo-

wego 

jednorazowa 3000 zł 2000 zł - 

Za notowanie akcji 

/instrumentów 

finansowych 

roczna 

0,02% wartości 

rynkowej nie mniej 

niż 9000 zł i nie 

więcej niż 70 000 zł 

0,02% wartości 

rynkowej nie mniej 

niż 3000 zł i nie 

więcej niż 8000 zł 

3000 zł* 

* opłaty nie pobiera się w pierwszym roku notowań 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Regulamin Giełdy, www.gpw.pl oraz Regulamin 

Alternatywnego Systemu Obrotu, www.newconnect.pl. 
 
 Zasadniczym oraz bezwzględnym kryterium oceniającym efektywność finan-
sowania są koszty pozyskania kapitału. Porównując wybrane opłaty giełdowe  
w związku z emisją akcji przez emitenta na rynku podstawowym, równoległym 
oraz alternatywnym systemie obrotu (tabela nr 1), widać, że najniższe opłaty gieł-
dowe występują na rynku NewConnect. Porównując koszty przeprowadzenia oferty 
z rynkiem regulowanym zauważa się, że opłaty giełdowe ponoszone przez emiten-
tów na tym rynku są istotnie wyższe i zamykają się w przedziale 21 000–169 000 
zł. Tym samym alternatywne systemy obrotu stały się konkurencyjne wobec ryn-
ków giełdowych. 
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2. Charakterystyka rynku NewConnect  
  
 Alternatywny system obrotu w Polsce zorganizowany i prowadzony jest przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 30 sierpnia 2007 rolu rozpoczęła 
działalność platforma obrotu NewConnect. Tak jak większość europejskich rynków 
alternatywnych NewConnect należy do młodych, dynamicznie rozwijających się 
rynków finansowych.  
 Na przestrzeni trzech lat funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu  
w Polsce na rynku NewConnect zadebiutowało 170 spółek (stan na koniec 
31.10.2010). Mimo że duża część funkcjonowania rynku przypadała na okres, który 
nie sprzyjał debiutom (kryzys finansowy), to należy uznać, że polski alternatywny 
system obrotu rozwija się dość dynamicznie. W analizowanym okresie liczba spół-
ek notowanych na NewConnect konsekwentnie rośnie. Spółki debiutujące na rynku 
NewConnect są silnie zróżnicowane sektorowo, jednakże pomimo tego nie obejmu-
ją swym zakresem wszystkich sektorów gospodarki. 
 

24

84

107

170

2007 2008 2009 2010*  
 

* stan na koniec 31.10.2010 

 

Rys. 1. Liczba spółek notowanych na NewConnect w latach 2007–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie NewConnect Rynek Akcji GPW – Statystyki, 
www.newconnect.pl. 

  
 Analizując strukturę wartości pozyskanego kapitału w roku 2010 (dane za 10 
miesięcy 2010 roku), zauważa się, że około 90% przeprowadzonych ofert to emisje, 
które nie przekraczają 5 mln zł. Tym samym łatwo spostrzec, że debiutujące spółki 
na rynku NewConnect stanowią niewielkie przedsiębiorstwa. Wynika to przede 
wszystkim z charakteru tego rynku, który w głównej mierze przeznaczony jest dla 
małych firm. 
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60

5
3

do 5 mln PLN od 5 do 10 mln PLN powyżej 10 mln PLN  
 

* debiuty w okresie 01.01.2010–31.10.2010 

 

Rys. 2. Struktura wartości debiutów na rynku NewConnect w roku 2010*  

Źródło: opracowanie własne na podstawie NewConnect Rynek Akcji GPW – Statystyki, 
www.newconnect.pl. 

 
 
3. Rynek NewConnect na tle Europy 
 
 Alternatywne systemy obrotu organizowane przez giełdy oferują dostęp do 
kapitału na zasadach zbliżonych do tych panujących na głównych parkietach, ale 
przy istotnie mniejszych kosztach jego pozyskania. Uproszczone, bardziej liberalne 
wymogi formalne stosowane przy pozyskaniu kapitału na ASO i mniejsze obowiąz-
ki informacyjne stanowią istotne argumenty zachęcające szczególnie małe i średnie 
przedsiębiorstwa do korzystania z tej formy pozyskania kapitału. Na świecie funk-
cjonuje wiele alternatywnych systemów obrotu, a najstarszy z nich jest amerykański 
NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automated Quotations.  
W Europie niekwestionowanym liderem wśród organizowanych przez giełdy alter-
natywnych systemów obrotu jest londyński AIM – Alternative Investment Market. 
Do innych znaczących europejskich rynków ASO należą m.in. NYSE Alternext 
prowadzony przez platformę giełdową NYSE Euronext (sojusz giełdy francuskiej, 
belgijskiej, portugalskiej oraz holenderskiej), First North Alternative Market pro-
wadzony przez sojusz giełd skandynawskich i bałtyckich, Entry Standard prowa-
dzony przez giełdę niemiecką czy też NewConnect prowadzony przez Giełdę Papie-
rów Wartościowych w Warszawie. Informacje na temat alternatywnych systemów 
obrotu organizowanych przez europejskie giełdy zamieszczono w tabeli 2. 
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Tabela 2 
Podstawowe informacje na temat alternatywnych systemów obrotu w Europie 

 

Exchange New Market 
Listed  

Campaniens  
End of Month 

Market  
Capitalisation  
End of Month 

Transactions 
(EUR m) 

Year to Date 

Athens Exchange 
Alternative Mar-

ket (EN.A) 
14 198,8 0,7 

Borsa Italiana* Star 73 15 792,8 b.d. 

Bratislava Stock Ex-
change 

Bratislava Stock 
Exchange 

67 407,8 b.d. 

CEESEG – Vienna 
Dritter Markt 

(MTF) 
27 1 076,8 24,1 

Cyprus Stock Exchange 
Emerging Com-
panies Cyprus 

6 449,6 b.d. 

Deutsche Börse Entry Standard 120 11 756,3 771,1 

Irish Stock Exchange IEX 23 1 783,5 52,9 

London Stock Exchan-
ge* 

AIM 1268 65 356,5 b.d. 

Luxembourg Stock 
Exchange 

Euro MTF 221 720,3 19,1 

NASDAQ OMX Nordic 
First North Alter-

native Market 
123 2 151,4 848,5 

NYSE Euronext Alternext 152 5 027,0 865,0 

Oslo Børs Oslo Axess 34 1 612,8 299,0 

Warsaw Stock Exchange NewConnect 170 1 189,8 335,9 

 
* FESE Monthly Statistic February 2010 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie FESE – Federation of European Securities Ex-

changes, Statistics & Market Research, FESE Monthly Statistic October 2010, 
Specialised Markets/Segments in Equity, www.fese.be. 

 
 NewConnect to rynek dość mocno wyróżniający się na tle innych alternatyw-
nych systemów obrotu działających w Europie, trzeci pod względem liczby noto-
wanych spółek. Na koniec października 2010 roku notowanych było na nim 170 
firm. NewConnect wyprzedza niekwestionowany lider w tej dziedzinie londyński 
AIM (1268 notowanych spółek koniec 02.2010) oraz luksemburski Euro MTF (221 
notowanych spółek). 
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* stan na koniec 02.2010 

 

Rys. 3. Liczba spółek notowanych na alternatywnych rynkach w Europie (stan na 
31.10.2010) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FESE – Federation of European Securities Ex-
changes, www.fese.be.  

  
 Porównując dane zamieszczone w tabeli 1 m.in. na temat kapitalizacji alterna-
tywnych systemów obrotu w Europie, zauważa się dominującą pozycję AIM nad 
pozostałymi alternatywnymi platformami obrotu. Duża liczba spółek notowanych 
na rynku NewConnect nie przekłada się na dużą kapitalizację rynku ani na wyso-
kość obrotów w handlu instrumentami finansowymi. Pomimo tego NewConnect 
wyprzedza takie alternatywne systemy obrotu jak grecki Alternative Market czy 
austriacki Dritter Markt.  
 Z analizy średnich wartości kapitalizacji spółek notowanych na europejskich 
alternatywnych systemach obrotu wynika, że rynek NewConnect reprezentowany 
jest przez małe przedsiębiorstwa, których średnia kapitalizacja nie przekracza 7 mln 
euro. Z reguły przedsiębiorstwa reprezentujące europejskie alternatywne systemy 
obrotu mają wyższe kapitalizacje. Tym samym uprawnione jest stwierdzenie, że 
rynek NewConnect to źródło kapitału dla małych przedsiębiorstw. 
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* wartość kapitalizacji na koniec 02.2010 

 

Rys. 4.  Średnia kapitalizacja spółek notowanych na alternatywnych systemach obrotu  
w Europie (w mln euro stan na 31.10.2010) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie FESE – Federation of European Securities Ex-
changes, www.fese.be. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany na światowych rynkach finanso-
wych. Postępujące procesy globalizacyjne oraz liberalizacyjne giełd doprowadziły 
do wykształcenia i upowszechnienia alternatywnych systemów obrotu. Alternatyw-
ne platformy obrotu są odpowiedzią z jednej strony na dość restrykcyjne regulacje  
i procedury głównych parkietów giełdowych, które utrudniają dostęp do tego rynku 
małym spółkom, a z drugiej strony na duży poziom ryzyka towarzyszący transak-
cjom na pozagiełdowych, nieregulowanych rynkach OTC – Over–the–counter mar-
ket. Platformy alternatywne rozwijają się w poszczególnych krajach z różnym po-
wodzeniem. Jeżeli chodzi o polski alternatywny system obrotu, to można powie-
dzieć, że spełnił on założenia swych twórców. Stworzony przez Giełdę Papierów 
Wartościowych alternatywny system obrotu ułatwia przede wszystkim pozyskanie 
kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw. Funkcjonująca platforma obrotu 
kapitału poprawia konkurencyjność gospodarki, wspiera rozwój małych przedsię-
biorstw działających w sektorze nowoczesnych technologii, a także zapewnia łatwy 
dostęp do kapitału. Tym samym sprawnie działający rynek NewConnect zwiększa 
znaczenie i rolę rynku kapitałowego dla gospodarki. 
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NEWCONNECT MARKET AS A SOURCE OF CAPITAL FOR COMPANIES 
 
 

Summary 
 
 In 2007 an alternative trading system – NewConnect market came into existence 
in Poland. According to assumptions behind this market, an attractive place for achiev-
ing capital for small, dynamically developing companies was created. The main thesis 
of this article is to prove that the NewConnect Market functioning within the Warsaw 
Stock Exchange is an effective source for achieving capital by small and medium–sized 
companies. The main assumptions behind the NewConnect Market are presented, as 
well as some market statistics and the position of the NewConnect market as compared 
to other alternative trading systems in Europe. 
 

Translated by Andrzej Kuciński 
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BANCASSURANCE NA TLE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ 
W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 
 
 
 W wyniku prężnie działającej konkurencji wzrasta rola i znaczenie narzędzi, 
które umożliwiają przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym wyróżnienie się na rynku 
oraz przezwyciężenie ograniczeń wynikających z działań innych podmiotów.  
Z uwagi na niematerialność usług ubezpieczeniowych, częściową symultaniczność 
procesów produkcji oraz konsumpcji tychże usług oraz niską świadomość ubezpie-
czeniową ich nabywców i użytkowników, podstawowymi narzędziami, przy pomo-
cy których zakłady ubezpieczeń mogą uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku, 
są kanały dystrybucji1. 
 
 
1. Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych 
 
 W świetle teorii nauk ekonomicznych, kanały dystrybucji to niezależne orga-
nizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu lub/i usługi do użytkowa-
nia, które tworzą względnie stałe powiązania przedsiębiorstwa z innymi podmiota-
mi działającymi na rynku i mają wpływ na osiągane wyniki ekonomiczne2. Według 
innej definicji, kanał dystrybucji określany jest jako sieć instytucji lub jednostek, 
które realizują działania marketingowe celem przekazania określonego dobra od 
producenta do finalnego nabywcy/użytkownika3. Odnosząc powyższą terminologię 
                                                 

1  A. Kufel-Siemińska, Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 7. 

2  E. Kucka, Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 111. 

3  K. Rodek, J. Visan, Marketing ubezpieczeń na życie, Poltext, Warszawa 1997, s. 225. 
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do rynku ubezpieczeń, stwierdzić można, że kanał dystrybucji usług ubezpiecze-
niowych to wewnętrzna struktura towarzystwa ubezpieczeń oraz podmioty ze-
wnętrzne umożliwiające świadczenie ochrony ubezpieczeniowej odpowiadającej 
potrzebom nabywcy w zakresie miejsca, sposobu, czasu i ceny usługi. 
 W literaturze finansowej wyróżnia się trzy zasadnicze ujęcia kanałów dystry-
bucji usług ubezpieczeniowych: 

 ujęcie funkcjonalne; 
 ujęcie podmiotowe; 
 ujęcie systemowe. 

 Ujęcie funkcjonalne podkreśla przedmiotowy aspekt kanału dystrybucji usług 
ubezpieczeniowych, zgodnie z którym kanał ten jest zespołem kolejnych ogniw, za 
pośrednictwem których dokonuje się przepływ poszczególnych strumieni umożli-
wiających dystrybucję usług ubezpieczeniowych4. Do najważniejszych strumieni 
zaliczyć można strumień ochrony ubezpieczeniowej, strumień związany z transfe-
rem ryzyka ubezpieczeniowego, strumień informacyjny, strumień negocjacyjny, 
strumień doradztwa ubezpieczeniowego, strumień płatności, strumień likwidacji 
szkód i strumień promocji. 
  Ponadto kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych w ujęciu funkcjonalnym 
jest kanałem dwukierunkowym, co oznacza, że przepływy strumieni w kanale na-
stępują zarówno w przód (od usługodawcy do usługobiorcy), jak i wstecz (od usłu-
gobiorcy do usługodawcy). 
W ujęciu podmiotowym kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych stanowią 
ogniwa uczestniczące w procesie świadczenia usług5. Podobną definicję proponuje 
A. Kufel-Siemińska, według której kanały te są łańcuchem kolejnych podmiotów, 
przy pomocy których usługa ubezpieczeniowa jest świadczona przez usługodawcę, 
czyli zakład ubezpieczeń.  
 Struktura każdego rodzaju łańcucha stanowiącego kanał dystrybucji ubezpie-
czeń może się składać z większej aniżeli liczby ilości ogniw. Zgodnie z przepisami 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie wykonywania czynności fak-
tycznych lub prawnych, które związane są z zawarciem lub wykonywaniem umów 
ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń może korzystać z pośrednictwa ubezpieczenio-
wego. Biorąc pod uwagę pośrednictwo ubezpieczeniowe w aspekcie podmiotowym, 
w Polsce obowiązuje tzw. model niemiecki, zgodny z wymogami unijnymi, według 
którego pośrednikami ubezpieczeniowymi są jedynie agenci i brokerzy ubezpiecze-
niowi6. Sytuację ilustruje rysunek 1. 

                                                 
4  A. Kufel-Siemińska, Właściwości kanałów…, op. cit., s. 26. 
5  A. Payne, Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996,  

s. 185. 
6  A. Kufel-Siemińska, Właściwości kanałów…, op. cit., s. 14–17. 
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Rys. 1.  Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych w ujęci podmiotowym (formalno-
prawnym) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Kufel-Siemińska, Właściwości kanałów…, 
op. cit., s. 18. 

 
 W ciągu ostatnich kilku lat, w wyniku rozwoju technologii ubezpieczeniowej, 
postępu technicznego oraz konsolidacji w sektorze usług finansowych, nastąpił 
wzrost zróżnicowania podmiotów uczestniczących w dystrybucji usług ubezpiecze-
niowych. Pomimo że pośrednictwem ubezpieczeniowym w większości państw Unii 
Europejskiej trudnią się agenci i brokerzy ubezpieczeniowi, istnieje duża różnorod-
ność podmiotów zajmujących się tą działalnością7. Dodatkowo terminy, które służą 
określeniu uczestników kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych, nie zawsze 
muszą być zgodne z ich statusem prawnym8. Praktyka wskazuje, że w systemie 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych coraz istotniejszą rolę przypisuje się in-
stytucjom takim jak: banki, agencje sprzedaży ratalnej, poczta, sklepy detaliczne, 
biura podróży, a także dealerzy samochodowi. Uczestnictwo tychże podmiotów  
w kanale nie musi wykraczać poza normy przepisów prawnych, ponieważ może 

                                                 
7  P. Gołąb, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w Unii Europejskiej, w: Ubezpieczenia w Unii 

Europejskiej, red. J. Monkiewicz, Poltext 2002, s. 190. 
8  B. Nowotarska-Romaniak, System dystrybucji jako istotny element w funkcjonowaniu 

polskich firm ubezpieczeniowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2000, nr 3–4, s. 39. 
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być wynikiem współpracy z zakładem ubezpieczeń w zakresie produkcji lub dys-
trybucji usług ubezpieczeniowych.  
 Systemowe ujęcie kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych stanowi 
odzwierciedlenie omówionych zmian w zakresie sposobów świadczenia usług 
ubezpieczeniowych. Podstawowymi elementami tego systemu są podmioty uczest-
niczące w świadczeniu usług ubezpieczeniowych przez zakład ubezpieczeń, czyli 
jego uczestnicy zarówno sensu stricte, jak i sensu largo oraz łączące je więzi9. 
 

 

Rys. 2. Systemowe ujęcie kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Kufel-Siemińska, Polski broker ubezpiecze-
niowy na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Unii Europejskiej, VII Kongres 
Brokerów, Mikołajki 2004, s. 14 (www.igu.org.pl; dostęp: 25.11.2010 r.). 

 
 W związku z powyższym wyróżnić można kanały konwencjonalne, których 
uczestnicy zawierają transakcje na podstawie przeprowadzanych negocjacji. Należą 
do nich kanały bezpośrednie oraz kanały brokerskie, których uczestnikiem jest 
broker ad hoc. 
 Kolejną grupę kanałów reprezentują kanały pionowo zintegrowane. Ze wzglę-
du na formę i zakres tej integracji kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych 
mogą być jedynie kanałami kontraktowymi. Więzi pionowe pomiędzy uczestnikami 
kanałów oparte na umowie ubezpieczenia, umowie agencyjnej i umowie broker-
skiej wykluczają bowiem możliwość prawnego lub administracyjnego podporząd-

                                                 
9  A. Kufel-Siemińska, Właściwości kanałów…, op. cit., s. 33. 
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kowania któregokolwiek z uczestników kanału innym. Przykładem kanałów kon-
traktowych są niektóre kanały agencyjne oraz brokerskie, których uczestnikiem jest 
broker stały10. 
 
 
2. Bancassurance jako pośredni kanał dystrybucji ubezpieczeń 
 
 Zasadniczą formą świadczenia usług ubezpieczeniowych jest sprzedaż w sie-
dzibie zakładu ubezpieczeń (sprzedaż bezpośrednia). Jednak ten rodzaj kanału dys-
trybucji ogranicza możliwości dostępu do szerszego kręgu odbiorców, jednocześnie 
przynosząc określone korzyści towarzystwu ubezpieczeniowemu (np. możliwość 
lepszej kontroli wykonania usługi, możliwość indywidualizacji świadczenia i jego 
atrybutów, uzyskanie bezpośrednich informacji od konsumentów usług o poziomie 
i strukturze potrzeb, zmianach ich zakresu i ocenie usług świadczonych przez kon-
kurencyjne firmy)11. Sprzedaż bezpośrednia w ciągu ostatnich kilku lat uzupełniona 
została działaniami innowacyjnymi związanymi z możliwością sprzedaży za po-
średnictwem sieci Internet lub telemarketingu. 
 Poza kanałami bezpośrednimi istnieją równie istotne w procesie sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych kanały pośrednie, których ogniwami (uczestnikami) 
mogą być12: 

 agenci ubezpieczeniowi; 
 brokerzy ubezpieczeniowi; 
 pośrednicy instytucjonalni; 
 pośrednicy w działalności handlowej. 

 Włączenie powyższych podmiotów w proces świadczenia usług ubezpiecze-
niowych ma na celu maksymalizację przychodów zakładów ubezpieczeń poprzez 
rozbudowę struktury sieci sprzedaży oferowanych usług. Szczególnego znaczenia 
we współczesnych systemach dystrybucji usług ubezpieczeniowych nabiera usługa 
bancassurance, wynikająca ze ścisłej współpracy zakładu ubezpieczeń i banku 
komercyjnego w łańcuchu tworzenia wartości rynkowej. W klasycznym ujęciu 
usługa bancassurance polegała na świadczeniu usług ubezpieczeniowych przy wy-
korzystaniu sieci handlowej banków, a więc koncentrowała się jedynie na sprzeda-
ży polis adresowanych do ich klientów13. Obecnie przyjmuje się, że bancassurance 

                                                 
10  Ibidem, s. 41. 
11  B. Nowotarska-Romaniak, Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce, 

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 
2003, s. 116. 

12  B. Nowotarska-Romaniak, Marketing usług ubezpieczeniowych, Polskie Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1996, s. 75. 

13  J. Handschke, J. Monkiewicz, Ubezpieczenia – podręcznik akademicki, Wydawnictwo 
Poltext, Warszawa 2010, s. 348. 
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jest działalnością, w ramach której następuje integracja produkcji, sprzedaży i mar-
ketingu oferty towarzystw ubezpieczeń i banków, począwszy od luźnych porozu-
mień o dystrybucji usług, po głębsze powiązania kapitałowe czy wspólną politykę 
inwestycyjną14. 
 Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa przyjmuje zasadniczo trzy formy15: 

 bank informuje o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia, wskazując 
na określonego ubezpieczyciela lub udostępnia powierzchnię reklamową  
w posiadanej sieci sprzedaży swoich usług; 

 bank funkcjonuje jako agent zakładu ubezpieczeń, zawierając umowy  
w jego imieniu lub pośrednicząc w procesie kształtowania ochrony ubez-
pieczeniowej; 

 bank zawiera umowę ubezpieczenia we własnym imieniu (występując jako 
ubezpieczający) na rzecz swoich klientów np. posiadaczy kart kredytowych 
czy kredytobiorców (będących ubezpieczonymi). 

 Rozwój bankowości ubezpieczeniowej (określanej również strategią ubezpie-
czeń bankowych) dzięki zjawisku sprzedaży dodatkowej oraz standaryzacji usług 
stwarza dla potencjalnego klienta poszerzone możliwości wyboru różnych usług 
finansowych w jednym miejscu. Innowacje zintegrowanych usług bankowo-
ubezpieczeniowych charakteryzują się również niższym kosztem produktu w sto-
sunku do usługi nabytej poprzez innego pośrednika ubezpieczeniowego (agenta, 
brokera). Równie istotna z punktu widzenia klienta jest kwestia uproszczonych 
metod płatności za ubezpieczenie nabyte poprzez bankowy kanał dystrybucji.  
W zależności od konstrukcji zakupionego produktu oraz jego rodzaju istnieje moż-
liwość automatycznego pobierania składki ubezpieczeniowej bezpośrednio z ra-
chunku ubezpieczonego prowadzonego przez bank (pośrednika w zawieraniu umo-
wy ubezpieczenia) oraz jej podziału na płatności okresowe.  
 W zależności od punktu odniesienia identyfikowane zalety płynące z bancas-
surance dla poszczególnych uczestników rynku finansowego są zróżnicowane. 
Jednak w związku zakresem tematycznym publikacji główna uwaga skierowana 
zostanie na znaczeniu i pozycji bankowego kanału dystrybucji w sieci sprzedaży 
ubezpieczeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
 

                                                 
14  E. Kucka, Ubezpieczenia gospodarcze…, op. cit., s. 130. 
15  J. W. Przybytniowski, Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie integracji europej-

skiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Jana Kochanowskiego  
w Kielcach, Kielce 2009, s. 130. 
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3. Bankowy kanał dystrybucji w systemie sprzedaży ubezpieczeń w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw 

 
 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi bardzo istotny segment 
klientów rynku ubezpieczeniowego. Strategiczne usytuowanie MŚP w polityce 
zakładów ubezpieczeń wynika przede wszystkim ze struktury udziału tegoż sektora 
w procesach zachodzących w gospodarce16 oraz ich potencjału mierzonego przyro-
stem składki ubezpieczeniowej brutto17.  
 Zasadniczym elementem sprzyjającym zakładom ubezpieczeń w pozyskaniu 
klienta biznesowego z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw jest rozbudowa-
na i łatwo dostępna sieć sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Współczesne 
systemy dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w znacznym stopniu opierają 
się na strategiach sieciowych, które poza tradycyjnymi pośrednikami ubezpiecze-
niowymi oraz sprzedażą bezpośrednią uwzględniają w kanałach dystrybucji ogniwa 
takie jak banki czy dealerzy samochodowi.  
 Pomimo rosnącej liczby uczestników sieci dystrybucji ubezpieczeń zdecydo-
wana większość małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2008–2010 dokonała 
zakupu polisy za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego. Szacunkowy udział 
agenta ubezpieczeniowego w obsłudze sektora MŚP w roku 2010 oscylował wokół 
65%. Odnotowana wartość na tle lat 2008–2010 charakteryzuje się tendencją spad-
kową, gdyż w roku 2008 agenci ubezpieczeniowi generowali blisko 80% składki 
pochodzącej z sektora małych i średnich przedsiębiorstw18. 
 Drugim ogniwem kanału dystrybucji ubezpieczeń w zakresie wielkości udzia-
łu w obsłudze MŚP jest placówka towarzystwa ubezpieczeniowego. Tą formę za-
kupu ochrony ubezpieczeniowej w 2010 roku wybrało przeciętnie co piąte małe  
i średnie przedsiębiorstwo. Warto zaznaczyć, że w latach 2008–2010 obserwuje się 
rosnące zainteresowanie zakupem polisy ubezpieczeniowej w ramach kanału direct 
(sprzedaży bezpośredniej). Na przestrzeni trzech omawianych lat wartość sprzeda-
nych polis w placówce zakładu ubezpieczeń odnotował wzrost o ponad pięć punk-
tów procentowych. Pozostałe systemy bezpośredniej dystrybucji ubezpieczeń (opar-
te o cyfrowe kanały dostępu) również cechuje tendencja wzrostowa, jednakże 
udział tych form sprzedaży w obsłudze sektora MŚP jest niewielki (około 1%)  

                                                 
16  Sektor MŚP to ponad 99% ogółu przedsiębiorstw, zapewniający zatrudnienie 70% pra-

cowników oraz wytwarzający niemal 50% PKB; Raport o stanie sektora małych i średnich przed-
siębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, PARP, Warszawa 2009. 

17  Według danych KNF za rok 2008 prawie 60% składki przypisanej brutto w Dziale I oraz 
40% składki przypisanej brutto Działu II wniosły przedsiębiorstwa; D. Gajda, T. Jurkiewicz, 
Ubezpieczenia w sektorze MŚP w latach 2007–2010 (wyniki badań ankietowych), „Wiadomości 
Ubezpieczeniowe” 2010, nr 2, s. 19. 

18  Ibidem, s. 28. 
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i zdeterminowany rodzajem nabywanego ubezpieczenia (najwyższy udział osiągany 
jest w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych).  
 Z usług brokera ubezpieczeniowego w 2010 roku korzystało przeciętnie 4% 
małych i średnich przedsiębiorstw. Znaczenie tego rodzaju pośredników ubezpie-
czeniowych w kształtowaniu ochrony ubezpieczeniowej w sektorze MŚP charakte-
ryzuje się malejącym udziałem – w 2008 roku brokerzy obsługiwali około 5% 
przedsiębiorstw. Jak podają autorzy raportu analizowanego w niniejszej pracy19, 
zakupu polisy ubezpieczeniowej przez brokera dokonywały głównie przedsiębior-
stwa średniej wielkości. 
 

 
 

Rys. 3. Struktura rynku dystrybucji ubezpieczeń w sektorze MŚP w latach 2008–2010 

Źródło: D. Gajda, T. Jurkiewicz, Ubezpieczenia w sektorze MŚP…, op. cit., s. 28. 

 
 Na tle powyższej zobrazowanej struktury rynku pośrednictwa ubezpieczenio-
wego bankowy kanał dystrybucji ubezpieczeń charakteryzuje się niewielkim udzia-
łem. W 2010 roku przeciętnie 2% małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało  
z oferty zakupu polisy ubezpieczeniowej w banku. Istotny jest jednak fakt, że ban-
kowy kanał dystrybucji wykazuje silną tendencję wzrostową na tle pozostałych 
uczestników systemów dystrybucji ubezpieczeń. Porównując procentowy udział 
banku w dystrybucji usług ubezpieczeniowych w 2008 roku w relacji do poziomu  
z roku 2010, stwierdzić należy, że jego wartość wzrosła czterokrotnie. 

                                                 
19  Analizowany w artykule materiał empiryczny pochodzi z raportu D. Gajdy, T. Jurkiewi-

cza Ubezpieczenia w sektorze MŚP w latach 2007–2010 (wyniki badań ankietowych) opubliko-
wanego na łamach „Wiadomości Ubezpieczeniowych” nr 2 z 2010. Podstawę do wnioskowania 
stanowi tabela zamieszczona na s. 28. 



Bancassurance na tle kanałów dystrybucji ubezpieczeń… 225

 Warto wskazać, że za pośrednictwem placówki banku małe i średnie przedsię-
biorstwa najczęściej dokonywały zakupu ubezpieczeń majątkowych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ubezpieczeń mienia nieruchomego. Ubezpieczenia chroniące 
majątek przedsiębiorstw od ognia i innych zdarzeń losowych oraz rabunku i kra-
dzieży stanowiły dominującą grupę ubezpieczeń zakupionych za pośrednictwem 
bankowego kanału dystrybucji. Na podstawie powyższego przyjąć można, że 
wzrost wartości udziału banku w dystrybucji usług ubezpieczeniowych był bezpo-
średnio powiązany z jego działalnością kredytową i służyć miał ochronie finanso-
wanych przez niego pozycji majątku MŚP. W zakresie kształtowania ochrony 
ubezpieczeniowej w sektorze MŚP istotna jest również kwestia strategicznego usy-
tuowania majątku przedsiębiorstwa w jego rozwoju oraz generowaniu dochodów 
warunkujących sprawne prowadzenie działalności bieżącej. 
 
 
Zakończenie 
 
 Zasadniczą przesłanką dalszego rozwoju strategii świadczenia przez bank 
usług ubezpieczeniowych na rzecz MŚP jest kształtowanie odpowiedniej oferty 
przeznaczonej dla sektora. Jednym z podstawowych warunków sprzyjających roz-
wojowi sojuszy bankowo-ubezpieczeniowych jest uwzględnienie w ofercie banków 
produktów ubezpieczeniowych niebędących jedynie usługami komplementarnymi 
względem świadczonych usług bankowych. Poszerzenie oferty bankowej o nieza-
leżne, a nawet substytucyjne, produkty ubezpieczeniowe skutkować może zwięk-
szeniem udziału banku w systemie dystrybucji usług ubezpieczeniowych, czego 
pochodną jest kompleksowa obsługa MŚP w jednym miejscu i po niższym koszcie.  
 
 

BANCASSURANCE AGAINST INSURANCE DISTRIBUTION CHANNELS  
IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
 The aim of the article is to describe the position and importance of bancassurance 
as a insurance distribution channel in small and medium sized enterprises in Poland. 
The first part of the paper presents kinds of distribution channels in processing insur-
ance services. Afterwards the essence of bancasurance was described and considered 
by the point of view of polish SMEs. 
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SPECYFIKA EMISJI AKCJI NA RYNKU GIEŁDOWYM I POZAGIEŁDOWYM  
Z PUNKTU WIDZENIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Przedmiotem artykułu są warunki emisji akcji na rynku giełdowym i poza-
giełdowym przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)1. Celem artykułu jest 
określenie możliwości pozyskania kapitału przez MŚP na rynku kapitałowym, 
szans, jakie daje ten rynek niewielkim podmiotom, oraz relacji zachodzących po-
między tymi dwoma sektorami.  
 
 
1. Warunki emisji akcji na rynku kapitałowym 
 
 Małe i średnie przedsiębiorstwa w celu zdobycia funduszy na rozwój i zwięk-
szenie konkurencyjności mogą wykorzystać rynek kapitałowy. Pozyskanie środków 
w ten sposób może mieć miejsce na rynku giełdowym lub pozagiełdowym poprzez 
emisję akcji lub emisję obligacji.  
 Rynek giełdowy oznacza emisję za pośrednictwem Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Warszawie. Giełda prowadzi obrót instrumentami finansowymi na 
dwóch rynkach:  

 główny (regulowany) rynek GPW składający się z dwóch rynków: podsta-
wowego i równoległego, 

                                                 
1  W artykule pod pojęciem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) uważa się mikro, ma-

łe i średnie przedsiębiorstwa. 
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 NewConnect to rynek zorganizowany prowadzony przez GPW poza ryn-
kiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.  

 Z kolei regulowany rynek pozagiełdowy prowadzony jest przez spółkę Bond-
Spot SA.  
 Zasady funkcjonowania rynku giełdowego i pozagiełdowego określone są  
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (DzU nr 
183 poz. 1538 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego syste-
mu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)2. 
 Dopuszczenie akcji do publicznego obrotu na rynku giełdowym i pozagiełdo-
wym oraz późniejszy ich obrót wiążą się z koniecznością spełnienia wielu warun-
ków przez MŚP oraz poniesieniem kosztów z tym związanych. Określają one do-
stęp MŚP do publicznej emisji akcji, warunki te dla obu rodzajów rynku zostały 
przedstawione w poniższych tabelach, należy jednak mieć na względzie, że obecnie 
nie ma możliwości emitowania akcji na rynku pozagiełdowym, co należy uznać za 
dużą wadę rynku kapitałowego w Polsce. Podane warunki posłużą do przedstawie-
nia argumentów uzasadniających przywrócenie emisji akcji na rynku pozagiełdo-
wym i konieczności dokonania zmian z tym związanych. 
 

Tabela 1 
Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku giełdowym regulowanym 

 
Działania poprzedzające emisję:  

1. Przekształcenie w spółkę akcyjną (komandytowo-akcyjną) 
2. Wybór i konsultacje z doradcami 
3. Wybór partnerów (dom maklerski, audytor, agencja public relations) 
4. Stworzenie koncepcji rozwoju spółki (plan strategiczny, plan finansowy, cele emisji) 
5. Decyzje formalne organów spółki dotyczące emisji, np. wybór sposobu przeprowa-

dzenia oferty 
6. Przygotowanie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) 
7. Wniosek i zatwierdzenie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) przez 

KNF 
8. Przeprowadzenie oferty publicznej (określenie ceny emisyjnej, zapisy na akcje, przy-

dział akcji, rejestracja emisji w sądzie, rejestracja akcji w KDPW, dopuszczenie akcji 
do obrotu giełdowego) 

Wielkość spółki: Wszystkie rodzaje, przy czym głównie średnie i duże firmy, wybrane małe 
firmy 
Historia emitenta: Ugruntowana pozycja na rynku, ogłaszał co najmniej przez trzy kolejne lata 

                                                 
2  Na temat zasad emisji akcji i obligacji: W. Nawrot, Emisja akcji w Polsce w nowej euro-

pejskiej perspektywie, CeDeWu, Warszawa 2006; S. Antkiewicz, Rynek dłużnych papierów war-
tościowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006; Innowacje finan-
sowe, red. S. Antkiewicz, M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2008. 
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obrotowe sprawozdania finansowe, zbadane przez biegłego rewidenta 
Wielkość emisji: Iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji dopuszczonych do obro-
tu, a w przypadku kiedy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wyno-
szące co najmniej równowartość w złotych 1 mln euro. Wielkość emisji niższa od kilkunastu 
milionów złotych. 
Płynność obrotu akcjami: W posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 
5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 25% akcji do-
puszczonych do obrotu lub 500 tys. akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 
równowartość w złotych 17 mln euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub ceny emi-
syjnej. 
Sposób emisji: Jedynie oferta publiczna. 
Wymagania informacyjne: Sporządzenie prospektu emisyjnego, w wyjątkowych przypadkach 
memorandum informacyjnego. 
Pełne wymagania informacyjne jak dla spółek publicznych. 
Raporty finansowe: W prospekcie emisyjnym muszą być zamieszczone sprawozdania finanso-
we za ostatnie 3 lata obrotowe, zbadane przez biegłego rewidenta. Na GPW muszą być przeka-
zywane raporty bieżące oraz raporty okresowe (kwartalne informacje finansowe, półroczne 
informacje finansowe przejrzane przez biegłego rewidenta i roczne sprawozdania finansowe 
zbadane przez biegłego rewidenta). 
Koszty: Koszty opłat sądowych i administracyjnych, sporządzenia prospektu emisyjnego, 
koszty wynagrodzenia doradców, koszty przygotowania i promocji oferty, koszty funkcjono-
wania na GPW. 
Czas wprowadzania akcji do obrotu: Uchwała o wprowadzeniu akcji do obrotu podejmowana  
w ciągu 14 dni od przedstawienia wniosku i pełnej dokumentacji, następnie w ciągu kil-
ku/kilkunastu tygodni może odbyć się pierwsze notowanie. 

 
Źródło:  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU nr 183 

poz. 1538 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 z późn zm.), rozporzą-
dzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci pa-
pierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (DzU nr 84 poz. 
547), rozporządzenie ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie infor-
macji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto-
ściowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DzU nr 33 poz. 
259), Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl), 
Regulamin alternatywnego systemu obrotu (www.newconnect.pl), Regulamin ob-
rotu regulowanego rynku pozagiełdowego (www.bondspot.pl), Szczegółowe zasa-
dy obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym (www.bondspot.pl). 
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Tabela 2 
Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku giełdowym alternatywnym 

 
Działania poprzedzające emisję:  

1. Przekształcenie w spółkę akcyjną (komandytowo-akcyjną) 
2. Zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą 
3. Stworzenie koncepcji rozwoju spółki (plan strategiczny, plan finansowy, cele emisji) 
4. Decyzje formalne organów spółki dotyczące emisji oferty 
5. Przygotowanie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego, dokumentu in-

formacyjnego) 
6. Wniosek i zatwierdzenie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) przez 

KNF bądź dokumentu informacyjnego przez autoryzowanego doradcę 
7. Przeprowadzenie oferty publicznej lub prywatnej (określenie ceny emisyjnej, zapisy 

na akcje, przydział akcji, rejestracja emisji w sądzie, rejestracja akcji w KDPW, do-
puszczenie akcji do obrotu giełdowego) 

8. Zawarcie umowy z Animatorem Rynku lub Market Makerem 
Wielkość spółki: Brak ograniczeń. 
Historia emitenta: Brak wymogów, przy czym adresowany głównie do młodych i rozwijających 
się MŚP, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii. 
Wielkość emisji: Dowolna, natomiast kształtuje się od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów 
złotych. 
Płynność obrotu akcjami: Brak ograniczeń, ma być zapewniona płynność akcji (w tym celu 
działa animator rynku lub Market Maker). 
Sposób emisji: Oferta prywatna (kierowana do maksimum 99 inwestorów) lub oferta publiczna 
(kierowana do nieograniczonej grupy inwestorów). 
Wymagania informacyjne: Przy ofercie publicznej powyżej 2,5 mln euro sporządzenie prospek-
tu emisyjnego, jeżeli poniżej 2,5 mln euro – memorandum informacyjnego. Przy ofercie pry-
watnej sporządzenie dokumentu informacyjnego. 
Wybrane, podstawowe wymagania informacyjne dla spółek publicznych. 
Raporty finansowe: Zawartość prospektu emisyjnego jak na rynku regulowanym. Dokument 
informacyjny powinien zawierać sprawozdanie finansowe za 1 rok, chyba że emitent działa 
krócej. 
Na NewConnect emitent składa wybrane raporty bieżące, raport półroczny bez audytu z wybra-
nymi informacjami finansowymi, roczne sprawozdania finansowe zbadane przez biegłego rewi-
denta. 
Koszty: Koszty sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego, korzystania z autory-
zowanego doradcy (min.1 rok) oraz animatora rynku lub Market Makera (min. 2 lata), koszty 
przygotowania i promocji oferty, koszty funkcjonowania na NewConnect. 
Czas wprowadzania akcji do obrotu: Uchwała o wprowadzeniu akcji do obrotu podejmowana  
w ciągu 5 dni od przedstawienia wniosku i pełnej dokumentacji, następnie w ciągu kil-
ku/kilkunastu dni może odbyć się pierwsze notowanie. 

 
Źródło: Jak w tabeli 1. 
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Tabela 3 
Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku pozagiełdowym 

 
Działania poprzedzające emisję:  

1. Przekształcenie w spółkę akcyjną (komandytowo-akcyjną) 
2. Stworzenie koncepcji rozwoju spółki (plan strategiczny, plan finansowy, cele emisji) 
3. Decyzje formalne organów spółki dotyczące emisji oferty 
4. Przygotowanie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) 
5. Wniosek i zatwierdzenie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) przez 

KNF  
6. Przeprowadzenie oferty publicznej (określenie ceny emisyjnej, zapisy na akcje, przy-

dział akcji, rejestracja emisji w sądzie, rejestracja akcji w KDPW, dopuszczenie akcji 
do obrotu pozagiełdowego) 

Wielkość spółki: Brak ograniczeń. 
Historia emitenta: Brak wymogów. 
Wielkość emisji: Dowolna. 
Płynność obrotu akcjami: Brak ograniczeń, ma być zapewniona płynność akcji. 
Sposób emisji: Jedynie oferta publiczna. 
Wymagania informacyjne: Sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyj-
nego. 
Wybrane, podstawowe wymagania informacyjne dla spółek publicznych. 
Raporty finansowe: Zawartość prospektu emisyjnego jak na rynku regulowanym.  
Na rynku pozagiełdowym emitent składa raporty bieżące oraz raporty okresowe (kwartalne 
informacje finansowe, półroczne informacje finansowe przejrzane przez biegłego rewidenta,  
roczne sprawozdania finansowe zbadane przez biegłego rewidenta). 
Koszty: Koszty sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego, koszty przygotowania 
i promocji oferty, koszty funkcjonowania na rynku pozagiełdowym. 
Czas wprowadzania akcji do obrotu: Uchwała o wprowadzeniu akcji do obrotu podejmowana w 
ciągu 14 dni od przedstawienia wniosku i pełnej dokumentacji, następnie w ciągu kil-
ku/kilkunastu dni może odbyć się pierwsze notowanie. 

 
Źródło: Jak w tabeli 1. 
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Tabela 4 
Porównanie kosztów dopuszczenia akcji do obrotu i ich notowania na rynku giełdowym  

i pozagiełdowym 
 

Rodzaje opłat Rynek giełdowy regulowany 
Rynek giełdowy 

alternatywny 
Rynek poza-

giełdowy 
Wprowadzenie do 
obrotu akcji 

1. Rynek podstawowy: 0,03% 
wartości emisyjnej (sprzedaży): 
od 8000 zł do 96 000 zł 

2. Rynek równoległy: 3000 zł 

3000 zł Brak opłaty 

Ponowne wpro-
wadzenie do 
obrotu akcji tego 
samego typu, z 
połączeniem 
emisji 

1. Rynek podstawowy: 0,0075% 
wartości emisyjnej (sprzedaży): 
od 5000 zł do 96 000 zł 

2. Rynek równoległy: 1500 zł 

1500 zł Brak opłaty 

Dopuszczenie 
akcji do obrotu 
giełdowego 

1. Rynek podstawowy: 3000 zł 
2. Rynek równoległy: 2000 zł 

Brak opłaty Brak opłaty 

Ponowne dopusz-
czenie do obrotu 
giełdowego akcji 
tego samego typu 

1. Rynek podstawowy: 1500 zł 
2. Rynek równoległy: 1000 zł 

Brak opłaty Brak opłaty 

Złożenie wniosku 
o dopuszczenie 
akcji do obrotu 
giełdowego 

1. Rynek podstawowy: 3000 zł 
2. Rynek równoległy: 1000 zł 

Brak opłaty Brak opłaty 

Zmiana wartości 
nominalnej akcji 

1. Rynek podstawowy: 3000 zł 
2. Rynek równoległy: 2000 zł 

2000 zł Brak opłaty 

Notowanie akcji 
(opłata roczna) 

1. Rynek podstawowy: 0,02% 
wartości rynkowej: od 9000 zł 
do 70 000 zł 

2. Rynek równoległy: 0,02% 
wartości rynkowej: od 3000 zł 
do 8000 zł 

3000 zł 0,015% 
wartości 

rynkowej:  
od 6000 zł  
do 24000 zł 

 
Źródło:  Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl), Regu-

lamin alternatywnego systemu obrotu (www.newconnect.pl), Regulamin obrotu re-
gulowanego rynku pozagiełdowego (www.bondspot.pl). 

 
 Przedstawione powyżej porównanie pokazuje, że nie istnieją znaczące różnice 
pomiędzy regulowanym rynkiem giełdowym i rynkiem pozagiełdowym. Oznacza to 
w rzeczywistości zbyt duże wymagania ustalone dla rynku pozagiełdowego. Przy-
wrócenie emisji akcji na tym rynku powinno wiązać się ze zmniejszeniem wyma-
gań, co ułatwiłoby dostęp do niego, szczególnie dla MŚP, oraz byłoby zachętą dla 
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przedsiębiorstw do skorzystania z oferty. Najmniej wymagań istnieje na rynku 
NewConnect, dlatego należy uznać go za najbardziej dostosowany do specyfiki 
niewielkich podmiotów. 
 
 
2. Ocena rynku kapitałowego jako źródła pozyskania kapitału w formie emisji  

 akcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa 
 
 Rozpatrując rynek kapitałowy jako źródło pozyskania kapitału w formie emi-
sji akcji przez MŚP, należy ocenić możliwości jego wykorzystania przez tę grupę 
przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę specyfikę tego rynku oraz przedstawione powy-
żej warunki uczestniczenia w nim, można odnieść te zależności do cech charaktery-
stycznych MŚP, ich potrzeb i zasad działania i na tej podstawie określić wzajemne 
relacje. Wśród cech rynku kapitałowego istotnych z punktu widzenia MŚP należy 
przede wszystkim wymienić następujące: 

1. Rynek kapitałowy daje korzystne warunki pozyskania kapitału na rozwój 
firmy. Publiczne emisje papierów wartościowych pozwalają stosunkowo 
łatwo znaleźć inwestorów i uzyskać w miarę wysoką cenę emisyjną. Cel 
emisji powinien być tak wybrany, aby jego realizacja przyczyniła się do 
rozwoju firmy i dawała jej lepszą pozycję konkurencyjną – w przeciwnym 
razie trudno będzie znaleźć chętnych na nabycie emitowanych papierów. 
Umiejętne wykorzystanie emisji publicznej pozwala zapewnić spółce środ-
ki na rozwój i skokowo poprawić jej pozycję rynkową. Pozyskanie kapitału 
poprzez emisję publiczną umożliwia osiągnięcie trwałej przewagi nad kon-
kurencją. Dlatego powinien zostać uruchomiony rynek pozagiełdowy dla 
emisji akcji, jako uzupełnienie oferty giełdowej. 

2. Wymogi związane z bycia emitentem na rynku kapitałowym. Konieczność 
ich spełnienia w konsekwencji oznacza brak dostępu do niego dla wielu 
MŚP. Przedstawione poszczególne rodzaje rynków charakteryzują się róż-
ną dostępnością, jednakże na każdym z nich trzeba sprostać wymaganiom 
informacyjnym, poddać sprawozdania finansowe badaniu biegłego rewi-
denta, przedstawić wiarygodne przesłanki dokonania emisji, ponieść koszty 
emisji, nawiązać współpracę z instytucjami rynku kapitałowego. W konse-
kwencji najczęściej z rynku kapitałowego mogą skorzystać MŚP działające 
na rynku kilka lat, posiadające ugruntowaną pozycję i dążące do dalszego 
rozwoju. Najmniejsze wymogi stawiane są na rynku NewConnect, gdzie 
pozyskać środki mogą nawet nowo założone MŚP, działające jednak w ob-
szarze nowych technologii. Zakres obowiązków na rynku pozagiełdowym 
porównywalny jest z tym na rynku giełdowym (w odniesieniu do New-
Connect nawet szerszy). Powinien być ograniczony, przy przywróceniu na 
tym rynku emisji akcji. W praktyce wąska grupa niewielkich podmiotów 
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może starać się o finansowanie na rynku kapitałowym. Należy jednak pod-
kreślić, że MŚP, które spełni wymogi związane z funkcjonowaniem na 
rynku publicznym, automatycznie poprawia swój wizerunek wobec kontra-
hentów, w tym banków i innych instytucji finansowych. Wówczas łatwiej 
może pozyskać finansowanie z innych źródeł – spółki giełdowe postrzega-
ne są jako firmy bardziej wiarygodne. Samo sporządzanie przez spółki 
giełdowe raportów może przyspieszyć procedury związane z pozyskiwa-
niem np. kredytów bankowych. Ponadto uwagi zewnętrznych doradców 
oraz wymagania inwestorów najczęściej przyczyniają się do rozpoznania 
wielu problemów, udoskonalenia procesów organizacyjnych. Znaczenie ma 
też sam efekt marketingowy wprowadzenia akcji na rynek publiczny. Już 
tylko z tych względów następuje poprawa funkcjonowania firmy.  

3. Koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji papierów oraz późniejsze-
go ich publicznego obrotu. Większość kosztów należy ponieść przed fak-
tycznym dokonaniem emisji – MŚP musi mieć te środki zarezerwowane, 
jednocześnie nie ma pewności, że emisja dojdzie do skutku. Koszty przy-
gotowania i przeprowadzenia emisji papierów na rynku giełdowym najczę-
ściej kształtują się w przedziale 5–7% wartości emisji3. Należy uznać je za 
niskie w porównaniu do innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zaś 
nominalna wartość kosztów zależy od wielkości emisji. Dla małych emisji, 
do kilkunastu milionów złotych, najniższe koszty wynosiły około 250 tys. 
zł, natomiast większość z nich była powyżej 500 tys. zł i powyżej 1 mln zł. 
Dla wielu MŚP są to wymagania trudne do spełnienia. Szansą dla MŚP jest 
rynek NewConnect, na którym są emisje na niższe kwoty, stąd nominalna 
wartość kosztów jest mniejsza. Lukę tę powinien również zapełnić rynek 
pozagiełdowy. Należy uwzględnić, że najwyższe koszty ponoszone są przy 
pierwszym pozyskaniu kapitału na rynku publicznym. Kolejne oferty są 
znacznie tańsze, gdyż spora część nakładów ma charakter jednorazowy. 

4. Obowiązek publikowania wielu istotnych informacji o spółce oraz możli-
wość przejęcia kontroli nad nią przez inwestora. Te czynniki są szczególnie 
negatywnie postrzegane przez MŚP, widzą w nich duże zagrożenie dla sie-
bie. MŚP są niechętne takim działaniom, gdyż dostęp konkurencji do waż-
nych informacji o ich bieżącej sytuacji, planach na przyszłość może być 
przez nią wykorzystany na niekorzyść spółki. Ponadto groźba przejęcia 
spółki to najgorsza perspektywa dla właściciela MŚP. 

 
 

                                                 
3  Symulacje wysokości kosztów zawierają opracowania: dla rynku giełdowego regulowa-

nego: B. Duszek, Jak pozyskać kapitał z giełdy, GPW, Warszawa 2007, s. 14, dla rynku New-
Connect: Raport Kapitał dla firm 2010, www.ipo.pl. 
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Podsumowanie 
 
 Mając na względzie powyższą argumentację, emisja akcji na rynku kapitało-
wym jest dla przedsiębiorstwa wysoce opłacalnym przedsięwzięciem, które powin-
no przyczynić się do trwałego wzrostu jego przewagi konkurencyjnej. Problem 
wiąże się ze spełnieniem warunków wejścia na ten rynek, które dla zdecydowanej 
większości MŚP są barierą nie do pokonania. 
 
 

SPECIFIC ISSUE OF SHARES ON THE STOCK MARKET AND OTC  
FROM THE POINT OF VIEW OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
  The capital market provides favorable conditions for raising capital for business 
development. Issuance of shares in the capital market can be a profitable venture for the 
company, may contribute to the sustainable growth of its competitive advantage. The 
basic problem concerns the conditions for entry into this market, which for the vast 
majority of SMEs are very difficult. 
 

Translated by Robert Wolański 
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MAŁE SPÓŁKI GIEŁDOWE W WARUNKACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO 
– ASPEKTY FINANSOWE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Skutki kryzysów finansowych znajdują odzwierciedlenie w sferze realnej. 
Można zatem domniemywać, że istnieje zależność między kształtowaniem się cen 
akcji a wynikami finansowymi spółek, które je wyemitowały. Zależność ta powinna 
się ujawniać zwłaszcza w okresie pogorszenia koniunktury. W Polsce okres ten 
przypada na lata 2008–2009 i określany jest mianem spowolnienia gospodarczego.  
 Celem opracowania jest ocena wpływu spowolnienia gospodarczego na zmia-
ny wartości rynkowej i wyników finansowych wybranej zbiorowości spółek gieł-
dowych. Analizą objęto spółki obecne na giełdzie w latach 2007–2009 (z wyłącze-
niem spółek sektora finansowego), których wartość rynkowa na koniec 2007 roku 
nie przekraczała 100 mln zł. Umownie nazwano je małymi spółkami giełdowymi. 
Odrębnie potraktowano spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect, 
przeznaczonym głównie dla małych i krótko działających firm z jasno określoną 
wizją rozwoju – rynek ten funkcjonuje od 30 sierpnia 2007 roku. 
 
 
1. Symptomy spowolnienia w gospodarce polskiej  
 
 Kryzys na rynkach finansowych, którego pierwsze symptomy zaobserwowano 
w połowie 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, stosunkowo szybko rozprzestrze-
nił się na rynki finansowe innych państw i – co istotniejsze – jego konsekwencje 
znalazły przełożenie na sferę realną. W następstwie sytuacji kryzysowej lata 2008  
i 2009 w skali światowej charakteryzowały się osłabieniem tempa wzrostu gospo-
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darczego, które w wielu krajach przerodziło się w recesję. Polska odczuwa skutki 
kryzysu globalnego w postaci pogorszenia koniunktury, które określane jest jako 
spowolnienie gospodarcze. Dowodem na to, że w odniesieniu do naszego kraju 
używanie terminu „kryzys” nie jest uzasadnione, jest fakt, że w Polsce skutki kry-
zysu światowego ujawniły się nieco później w porównaniu ze Stanami Zjednoczo-
nymi i wiodącymi pod względem gospodarczym krajami Unii Europejskiej oraz że 
Polska jest jedynym z krajów Unii Europejskiej, który nie odnotował spadku PKB, 
a jedynie odczuł przejściowe obniżenie tempa jego wzrostu. Już pod koniec 2009 
roku dynamika PKB osiągnęła poziom notowany w III kwartale 2008 roku. Wybra-
ne charakterystyki makroekonomiczne dla polskiej gospodarki w ujęciu dynamicz-
nym za okres 2007–2009 przedstawiono w tabeli 1.  
 

Tabela 1 
Wybrane wielkości makroekonomiczne w gospodarce polskiej  

w latach 2007–2009 (ujęcie kwartalne) w % 
 

Rok 
i kwartał 

Produkt 
krajowy 
brutto 

Nakłady 
na środki 

trwałe 

Produkcja 
sprzedana 
przemysłu 

Eksport* 
Obroty na 
WGPW 

Analogiczny okres poprzedniego roku = 100 

20
07

 

I  107,5 123,8 112,2 111,0 148,3 
II  106,6 119,0 108,8 109,8 134,4 
III 106,6 116,6 108,1 109,1 193,5 
IV 106,6 115,1 109,9 109,4 165,6 

20
08

 

I 106,3 117,1 108,2 110,5 122,0 
II 106,1 115,2 107,0 111,2 84,7 
III  105,2 105,6 102,2 110,8 67,5 
IV 103,2 106,1 93,7 106,8 63,6 

20
09

 

I 100,7 99,2 90,0 84,8 49,9 
II 101,1 96,7 93,3 85,5 94,3 
III 101,8 98,6 97,0 87,7 117,2 
IV 103,3 101,1 103,4 92,0 123,9 

 * od początku roku do końca okresu 
 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Wskaźniki makroekonomiczne, Główny Urząd Sta-
tystyczny; Podstawowe statystyki GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
 Stosunkowo najszybciej na kryzys zareagował rynek finansowy, o czym 
świadczy tendencja spadkowa wskaźników dynamiki kwartalnej obrotów giełdo-
wych zaobserwowana już pod koniec 2007 roku. To właśnie giełda papierów war-
tościowych w największym stopniu odczuła następstwa spowolnienia gospodarcze-
go. Wartość akcji notowanych na WGPW w 2008 roku obniżyła się o blisko 57%,  
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a obrót akcjami zmniejszył się o ponad 30%. Mimo tendencji wzrostowej w 2009 
roku nie udało się nawet zbliżyć do sytuacji sprzed dwóch lat, na koniec 2009 roku 
kapitalizacja na rynku akcji była niższa o 34% od poziomu z 31 grudnia 2007 roku, 
a wartość obrotów w IV kwartale 2009 roku niższa o 22% od jej poziomu w IV 
kwartale 2007 roku. 
 Recesja w strefie euro skutkowała zmniejszeniem polskiego eksportu i dopro-
wadziła do wyhamowania aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. O ile nakłady 
na środki trwałe już w ostatnim kwartale 2009 roku przekroczyły poziom z IV 
kwartału 2008 roku, to eksport był w dalszym ciągu niższy o 8%. Stosunkowo 
szybko (już w IV kwartale 2008 roku) obniżeniu uległa dynamika produkcji prze-
mysłowej, jednak od połowy 2009 roku obserwujemy w tym obszarze tendencję 
wzrostową. Z interesującego nas punktu widzenia należy podkreślić, że w 2008 
roku gwałtownie obniżył się (o jedną czwartą w stosunku do 2007 roku) wynik 
finansowy netto przedsiębiorstw. Za podstawową przyczynę tego stanu rzeczy 
uznaje się ograniczenie stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych przedsię-
biorstw w konsekwencji pojawienia się bariery popytowej, zwłaszcza w odniesieniu 
do wyrobów kierowanych na eksport1.  
 W 2009 roku sytuacja finansowa przedsiębiorstw uległa zdecydowanej po-
prawie – wynik finansowy netto był aż o 46% wyższy w porównaniu z rokiem po-
przednim i przekroczył nawet o ponad 10% poziom sprzed dwóch lat.  
 
 
2. Założenia i metodologia analizy 
 
 Dla potrzeb niniejszego opracowania należało ściśle określić kryterium,  
w oparciu o które spółka zostanie uznana za małe przedsiębiorstwo. Statystyczne  
i normatywne definicje małego przedsiębiorstwa nie mogą mieć w tym przypadku 
zastosowania, albowiem w analizach giełdowych nie jest istotna wielkość zatrud-
nienia czy wartość sprzedaży, lecz przede wszystkim wartość rynkowa. Jak wspo-
mniano na wstępie, za małe uznano spółki, których kapitalizacja na koniec 2007 
roku nie była wyższa niż 100 mln zł. Z uwagi na specyfikę charakteru działalności 
analizą nie objęto spółek należących do sektora finansowego. Łącznie objęta anali-
zą zbiorowość liczy 76 spółek, które podzielono na dwie grupy: o wartości rynko-
wej do 50 mln zł (41 spółek) oraz o wartości rynkowej w granicach 50–100 mln zł 
(36 spółek). 
 Kryterium umożliwiającym przeprowadzenie analizy porównawczej w ujęciu 
dynamicznym było spełnienie warunku obecności w obrocie publicznym w okre-
ślonym przedziale czasowym. W naszym przypadku są to lata 2007–2009. W od-

                                                 
1  Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 

2009, s. 20–21. 
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niesieniu do rynku NewConnect uwzględniono spółki, które zadebiutowały na gieł-
dzie w latach 2007 i 2008 i były notowane do końca 2009 roku (kryterium to speł-
nia 50 spółek). Przyjęte rozwiązanie jest niezbędne, albowiem liczba spółek obec-
nych na WGPW w objętym analizą okresie nieustannie wzrasta. Jednocześnie ma-
my do czynienia z przypadkami wycofywania spółek z obrotu giełdowego, a także  
z procesami łączenia spółek poprzez przejęcia i fuzje.  
 W okresie spowolnienia gospodarczego wyraźnie daje się zaobserwować fazę 
osłabienia koniunktury, której towarzyszy spadkowa tendencja kursów akcji  
(w naszym przypadku 2008 rok), i fazę ożywienia koniunktury, z którą związany 
jest wzrost kursów (2009 rok). Fakt ten uwzględniono w analizie, odrębnie rozpa-
trując zmiany w poziomie kapitalizacji w 2008 i 2009 roku. W analogiczny sposób 
postąpiono z obserwacją zmian w sytuacji finansowej spółek. Jako wyróżniki opisu-
jące wyniki finansowe spółek przyjęto wartość przychodów netto, wynik finansowy 
netto oraz poziom kapitałów własnych.  
 Kolejnym zabiegiem pozwalającym na bardziej wiarygodną ocenę pozycji 
rynkowej i sytuacji finansowej małych spółek było wyodrębnienie zbioru dużych 
spółek, obecnych na giełdzie w latach 2007–2009 (z wyłączeniem instytucji finan-
sowych). Spółki te często określane są mianem spółek blue chips. Ponieważ ich 
udział w kapitalizacji rynkowej giełdy jest stosunkowo wysoki, kształtowanie się 
cen ich akcji ma znaczący wpływ na poziom głównych indeksów charakteryzują-
cych sytuację na rynku giełdowym (WIG 20 i WIG). Porównując małe spółki ze 
spółkami blue chips, otrzymujemy dodatkowe kryterium oceny zmian poziomu 
kapitalizacji i wyników finansowych interesujących nas podmiotów.  
 W odniesieniu do spółek NewConnect, z uwagi na stosunkowo krótki okres 
funkcjonowania tego segmentu rynku kapitałowego, ocena zmian poziomu kapitali-
zacji i wyników finansowych zostanie ograniczona do 2009 roku. Dodatkowo pod-
dano analizie stopień zmian kursów akcji tych spółek od dnia ich debiutu giełdowe-
go do końca 2009 roku.  
Wykaz spółek uwzględnionych w analizie, z podziałem na poszczególne kategorie, 
podano w załączniku.  
 
 
3. Analiza zmian pozycji rynkowej i sytuacji finansowej małych spółek giełdo-

wych 
 
 Podstawowym wyróżnikiem pozycji rynkowej spółki giełdowej jest jej war-
tość rynkowa (tzw. kapitalizacja) obliczona jako iloczyn akcji przez jej kurs  
w określonym dniu. W naszym przypadku jest to wartość na koniec roku. Wzrost 
wartości rynkowej w porównaniu ze stanem w roku poprzednim interpretujemy 
jako umocnienie pozycji rynkowej. Dla oceny pozycji całego zbioru spółek bazą 
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odniesienia może być zmiana wybranego indeksu giełdowego, zmiana wartości 
wszystkich lub wybranej grupy spółek notowanych na giełdzie.  
 Ocena zmian sytuacji finansowej spółki polega na porównaniu poziomu przy-
chodów ze sprzedaży i wyniku finansowego netto osiągniętych w okresach objętych 
analizą, a w przypadku kapitałów własnych stanów na koniec roku. Wzrost inter-
pretujemy jako poprawę sytuacji w danym obszarze. Podstawę analizy porównaw-
czej stanowi wskaźnik określający udział liczby spółek, które odnotowały poprawę, 
w ogólnej liczbie spółek danej kategorii.  
 W tabeli 2 przedstawiono informacje dotyczące zmian w poziomie wartości 
rynkowej interesującej nas zbiorowości spółek na tle spółek blue chips oraz ogółu 
krajowych spółek giełdowych. Dodatkowym kryterium oceny jest zmiana indeksu 
WIG PL. Małe spółki prezentują się bardzo korzystnie, a w szczególności spółki  
o wartości rynkowej nieprzekraczającej 50 mln zł. Wartość rynkowa małych spółek 
obniżyła się w 2008 roku o 37%, gdy tymczasem spółek blue chips o 41%, a ogółu 
spółek krajowych aż o 48%. Spadek wartości rynkowej spółek o kapitalizacji poni-
żej 50 mln wyniósł jedynie 19%. Jeszcze korzystniej przedstawia się sytuacja  
w 2009 roku. Wzrost wartości małych spółek wyniósł 52%, co w porównaniu ze 
spółkami blue chips (19%) i spółkami krajowymi (36%) uznać należy za ewene-
ment. Oznacza to, że inwestorzy posiadający akcje małych spółek w 2008 roku 
mniej stracili, a w 2009 roku więcej zyskali. Rozpatrując cały dwuletni okres, 
stwierdzamy, że wartość rynkowa małych spółek była na koniec 2009 roku niższa 
tylko o 5% w porównaniu ze stanem na koniec 2007 roku, gdy tymczasem wartość 
spółek blue chips mniejsza aż o 30% (spółek krajowych o 29%).  
 

Tabela 2 
Zmiany wartości rynkowej małych spółek giełdowych w latach 2008–2009 na tle spółek 

blue chips oraz indeksu WIG PL 
 

Wyszczególnienie 
Dynamika w % 

2008/2007 2009/2008 

Wartość 
rynkowa 

Małe spółki giełdowe, w tym 62,3 152,4 
 spółki o wartości rynkowej do 50 

mln zł 
80,1 152,7 

 spółki o wartości rynkowej od 50 
do 100 mln zł 

53,0 152,1 

Spółki z rynku NewConnect  X 124,8 
Spółki blue chips 58,6 119,2 
Spółki krajowe ogółem 52,4 135,7 

Indeks WIG PL 49,4 143,3 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Almanach polskiego rynku kapitałowego, „Par-

kiet Gazeta Giełdy” czerwiec 2010; Rocznik Giełdowy 2010, GPW  
w Warszawie.  
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 W uzupełnieniu dodajmy, że udział małych spółek w wartości rynkowej ogółu 
spółek krajowych jest stosunkowo niski, jednak w badanym okresie występuje ten-
dencja rosnąca. W 2007 roku wynosił on 0,80%, w 2008 roku 0,95%, a w 2009 
roku 1,07%. Należy tu jednak uwzględnić fakt, że liczebność badanego zbioru spół-
ek nie uległa zmianie, natomiast w latach 2008 i 2009 pojawiło się na giełdzie wiele 
nowych spółek, w tym o bardzo wysokiej kapitalizacji (np. ENEA i PGE), co miało 
istotny wpływ na poziom kapitalizacji ogółu spółek.  
 Kolejne zestawienie (tabela 3) charakteryzuje zmiany sytuacji finansowej 
wyodrębnionych grup małych spółek na tle spółek blue chips. Przedstawiono in-
formacje dotyczące liczby spółek, które w latach 2008 i 2009 zwiększyły przycho-
dy ze sprzedaży, poprawiły wynik finansowy oraz podwyższyły kapitał własny. 
Uzupełnieniem tych informacji są wskaźniki określające udział tych spółek w ogól-
nej ich zbiorowości (odrębnie dla każdej kategorii). 
  

Tabela 3 
Liczba i udział małych spółek giełdowych, które poprawiły wyniki finansowe  

w latach 2008 i 2009 na tle spółek blue chips 
 

Kryterium oceny 
2008/2007 2009/2008 

Liczba 
spółek 

Udział w 
% 

Liczba 
spółek 

Udział 
w % 

Spółki o kapitalizacji rynkowej do 50 mln zł 
Wartość rynkowa 11 26,8 33 80,5 
Przychody ze sprzedaży  23 56,1 18 43,9 
Wynik finansowy netto 18 43,9 14  32,4 
Wartość kapitału własnego 29 70,7 26  63,4 

Spółki o kapitalizacji rynkowej od 50 do 100 mln zł 
Wartość rynkowa 2 5,6 29  80,6 
Przychody ze sprzedaży  24 66,7 17  42,7 
Wynik finansowy netto 14 38,9 12  33,3 
Wartość kapitału własnego 20 55,6 20  55,6 

Spółki z rynku NewConnect 
Wartość rynkowa X X 34 68,0 
Przychody ze sprzedaży  X X 30 60,0 
Wynik finansowy netto X X 22 44,0 
Wartość kapitału własnego X X 30 60,0 
Wzrost kursu akcji od dnia debiutu X X 11 22,0 

Spółki blue chips 
Wartość rynkowa 1 5,6 16  88,9 
Przychody ze sprzedaży  16 88,9 8  44,4 
Wynik finansowy netto 6 33,3 10  55,5 
Wartość kapitału własnego 13 72,2 12  66,7 

 
Źródło: Jak przy tabeli 2. 
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 Rozpatrując przychody ze sprzedaży, można wyraźnie zauważyć, że małe 
spółki w większym stopniu odczuły skutki spowolnienia. Spadek wartości sprzeda-
ży w 2008 roku odnotowało 40% około małych spółek (w przypadku blue chips 
nieco ponad 10%). W 2009 roku tendencja spadkowa przychodów pogłębiła się 
jeszcze bardziej, jednak nie wystąpiły już rażące dysproporcje między poszczegól-
nymi grupami spółek (blisko 60% wykazało obniżenie poziomu sprzedaży).  
W uzupełnieniu dodajmy, że w 2008 roku wartość sprzedaży była wyższa w po-
równaniu  
z poprzednim rokiem zarówno w małych spółkach (o 10%), jak i w grupie spółek 
blue chips (aż o 34%). Z kolei w 2009 roku przychody w małych spółkach zmniej-
szyły się tylko o 2%, natomiast w spółkach blue chips były niższe o 10%. Mniej 
korzystnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do wyniku finansowego netto, 
aczkolwiek w 2008 roku małe spółki prezentują się nieco lepiej w porównaniu ze 
spółkami blue chips. Poprawę wyniku finansowego wykazało wówczas ponad 40% 
małych spółek i jedna trzecia spółek blue chips. W 2009 roku tendencje uległy od-
wróceniu – tylko co trzecia mała spółka osiągnęła poprawę wyniku finansowego 
(55% spółek blue chips). O ile w 2007 roku 18 małych spółek odnotowało ujemny 
wynik finansowy, to w 2008 roku spółek takich było 25, a w 2009 roku 27. Ogół 
małych spółek w 2007 roku wygenerował dodatni wynik finansowy 86 mln zł, jed-
nak już w 2008 roku strata wyniosła aż 74 mln zł (głównie za sprawą spółek Od-
lewnie Polskie – strata 106 mln zł, Irena – 41 mln zł oraz Swarzędz – 25 mln zł).  
W 2009 roku strata zmniejszyła się do 29 mln zł (największy wpływ na poziom 
ujemnego wyniku miała spółka Trion – 56 mln zł straty). 
 Na tle scharakteryzowanych kryteriów pozytywnie należy ocenić zmiany  
w poziomie kapitału własnego, przy czym spółki o wartości do 50 mln zł pod tym 
względem wypadają lepiej w porównaniu z grupą małych spółek o wyższej kapita-
lizacji; kapitał własny w 2008 roku powiększyło ponad 70%, a w 2009 roku ponad 
63% spółek. W całej zbiorowości małych spółek wartość kapitału własnego wzrosła 
w 2008 roku o 16,6%, a w 2009 o 4,5%, jest to wyraźnie mniej niż w spółkach blue 
chips (wzrost odpowiednio o 31,1% i 17,3%). 
 Spółki rynku NewConnect wymagają odrębnej analizy, ponieważ rynek ten 
funkcjonuje od 30 sierpnia 2007 roku. Ocena zmian pozycji rynkowej i wyników 
finansowych została ograniczona do 2009 roku i objęto nią 50 spółek obecnych na 
tym rynku co najmniej od 2008 roku. Jak już wspomniano, rynek NewConnect  
z założenia jest przeznaczony dla małych firm. Znajduje to odzwierciedlenie  
w poziomie ich kapitalizacji: wartość rynkowa żadnej z uwzględnionych w analizie 
firm zarówno na koniec 2008, jak i 2009 roku nie przekroczyła 50 mln zł.  
 Spółki rynku NewConnect w mniejszym stopniu zwiększyły w 2009 roku 
wartość rynkową w porównaniu z małymi spółkami notowanymi na głównym ryn-
ku giełdowym. Świadczy o tym wskaźnik udziału spółek, których wartość wzrosła 
(68%). Kapitalizacja dla ogółu spółek NewConnect zwiększyła się w 2009 roku 
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tylko o 25% (przypomnijmy – dla małych spółek rynku głównego wzrost ten wy-
niósł 52%). Niewątpliwie wpływ na to miało stosunkowo małe zainteresowanie 
tymi spółkami ze strony inwestorów, co znajduje wyraz w niskich cenach akcji. 
Jedynie co piąta spółka mogła się wykazać na koniec 2009 roku ceną akcji wyższą 
w porównaniu z dniem debiutu (przeciętnie kursy akcji były o 25% niższe od kursu 
dniu debiutu).  
 Korzystniej przedstawia się sytuacja, jeżeli rozpatrujemy wyniki finansowe 
(zmiany poziomu sprzedaży i wyniku finansowego netto). Spółki NewConnect  
w 2009 roku osiągnęły przychody ze sprzedaży o 4,5% wyższe niż w 2008 roku,  
a wzrost przychodów odnotowało 60% spółek. Także w większym stopniu w po-
równaniu do małych spółek głównego rynku giełdowego wystąpiła tu poprawa 
wyniku finansowego. W analizowanych latach odnotowały one wprawdzie stratę, 
lecz jej poziom obniżył się z 17 mln zł w 2008 roku do 2,3 mln zł w 2009 roku. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przeprowadzona analiza wskazuje, że przyczyn spadkowej tendencji cen akcji 
na WGPW w 2008 roku nie należy upatrywać ani w pogorszeniu wyników finan-
sowych spółek, ani w pogorszeniu makroekonomicznych wskaźników ekonomicz-
nych. Jest to raczej konsekwencja silnych powiązań polskiego rynku kapitałowego 
z globalnymi rynkami finansowymi, które uległy załamaniu na skutek wydarzeń  
w Stanach Zjednoczonych z połowy 2007 roku. Rozprzestrzenienie się kryzysu 
finansowego na sferę realną, w warunkach uzależnienia polskiej gospodarki od 
gospodarki światowej, osłabiło tempo wzrostu naszej gospodarki obserwowane  
w 2008 roku, co znalazło również odzwierciedlenie w pogorszeniu wyników finan-
sowych spółek giełdowych. Oceniając wpływ spowolnienia na sytuację małych 
spółek giełdowych, odnosi się raczej pozytywne odczucie. W porównaniu do wio-
dących spółek o wysokiej kapitalizacji ich akcje w mniejszym stopniu straciły na 
wartości w 2008 roku, a w większym stopniu zyskały na wartości w 2009 roku. 
Bardziej niż w przypadku dużych spółek pogorszeniu uległy natomiast ich wyniki 
finansowe. Świadczy to o optymistycznym nastawieniu inwestorów względem 
małych spółek notowanych na głównym rynku giełdowym. Inwestorzy nie docenia-
ją jednak spółek obecnych na alternatywnym rynku NewConnect.  
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Załącznik 
 
Wykaz spółek giełdowych uwzględnionych w analizie (nazwy skrócone do symboli) 
 

Spółki o wartości rynkowej do 50 mln zł: APL, ATP, B3S, BCM, GDA, EFK, 
ENP, ERG, HEL, HWE, IBS, INS, IZO, JAG, KAR, KCH, KMP, KLS, MAK, 
MEW, MÓJ, MTL, O2O, OPT, ORL, QNT, PLA, PLE, PLX, PMA, PRD, RLP, 
RES, SME, SNW, SUW, TLX, U2K, WLB, ZEG, ZST  
Spółki o wartości rynkowej od 50 do 100 mln zł: ALT, ARR, BDL, CMX, 
EKP, ELZ, ETL, FON, FSG, HGN, HYP, INC, INF, IRE, ITG, LBW, NEM, 
NVT, ODL, PMG, PLT, PRC, PRE, RBW, RDN, RMK, SWZ, SWD, TER, 
TVL, TIN, VRT, WDX, WIK, WIN, ZKA 
Spółki z rynku NewConnect: ADV, ALU, ANM, ATO, COM, DGL, DMX, 
DMZ, DVC, EMU, EGH, EML, ECM, GPH, GPP, HRT, ICI, ITL, INT, IQP, 
KRC, LTG, LUG, MAR, MER, MKO, MLB, MND, MXP, PSW, PLM, RCU, 
RCA, ROD, RCW, SKN, SUN, SSI, SYM, TLS, TRN, URL, VED, VEN, VGR, 
VIV, WAX, WDM, XPL, ZAK 
Spółki blue chips: AGO, ACP, BIO, CST, CEZ, CPS, GTC, KGH, LTS, MOL, 
PBG, PGN, PKN, PXM, PND, TPS, TVN, ZWC  

 
 

SMALL COMPANY EXCHANGE IN AN SLOWDOWN ECONOMIC  
– FINANCIAL ASPECTS 

 
 

Summary 
 
 This article aims to assess the impact of economic downturn (2008–2009) to 
changes in market value and financial performance of small public companies listed on 
the Warsaw Stock Exchange. The analysis included a company whose market value 
does not exceed 100 million PLN. It has been shown that the slump in the stock market 
and a worsening financial performance of companies is a consequence of strong links 
between the Polish economy in the world economy. Assessing the impact of the slow-
down on the situation of small public companies relates positive rather feel. Compared 
to companies with high capitalization, their shares are less depreciated in 2008 and 
gained more in value in 2009. It shows the celebration of small companies by stock 
market investors. 
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Wprowadzenie 
 
 Ewolucja polityki dywidend w przedsiębiorstwach zmierza do coraz głębsze-
go różnicowania narzędzi wypłat inwestorskich, a klasyczna jednoinstrumentowa 
polityka dywidend jest wypierana przez nowoczesną wieloinstrumentalną politykę 
płatności spółki wobec inwestorów. Alternatywne instrumenty tej polityki coraz 
częściej uzupełniają bądź nawet zastępują wypłaty regularnych, okresowych dywi-
dend. Pozwala to na kreowanie i realizowanie bardziej efektywnej i elastycznej 
polityki płatności w spółkach kapitałowych. 
 Jednym z ważnych instrumentów płatności wobec inwestorów pozostaje dy-
widenda specjalna (specially designated dividend, SDD). Pomimo zmiany charakte-
ru i funkcji tego instrumentu w ostatnich kilkudziesięciu latach, jego liczne zalety  
 zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla inwestorów  spowodowały, że nie został 
on wyparty przez inne finansowe narzędzia relacji inwestorskich (na przykład przez 
wykup akcji własnych) i wciąż stanowi kluczowe narzędzie szeroko rozumianej 
polityki dywidend. Dywidendy specjalne mogą być interesującym instrumentem 
także dla mniejszych podmiotów gospodarczych, gdyż ich specyfika (prawna  
i ekonomiczna) powoduje, że inne instrumenty, na przykład dywidendy akcyjne czy 
wykup akcji własnych, mogą być dla takich spółek znacznie mniej efektywne. Ar-
tykuł charakteryzuje dywidendy specjalne jako jeden z podstawowych instrumen-
tów wypłat inwestorskich przedsiębiorstw i analizuje jego znaczenie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem jego wykorzystywania w średnich i małych spółkach kapita-
łowych. W artykule przedstawiono podstawowe zalety tego instrumentu dla prakty-
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ki zarządzania dywidendą w mniejszych spółkach, zanalizowano także podstawowe 
różnice pomiędzy dywidendą specjalną a innymi narzędziami polityki dywidend.  
 
 
1. Dywidenda specjalna jako instrument polityki płatności wobec udziałowców 
 
Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje zróżnicowany arsenał metod płatności, stano-
wiących substytuty dla klasycznej, regularnej dywidendy inwestorskiej. Specyfika-
cję najczęściej wykorzystywanych instrumentów realizacji polityki płatności  
w spółkach przedstawiono na rysunku 1. 
 Dywidendy zwykłe mają charakter gotówkowych wypłat o charakterze regu-
larnym i okresowym. Okresy płatności są zróżnicowane  w przypadku firm euro-
pejskich wynoszą najczęściej rok, podczas gdy dywidendy w USA są zwykle wy-
płacane co kwartał. Zróżnicowana jest także polityka płatności, przy czym wiele 
firm stara się utrzymywać  w miarę swoich finansowych możliwości – stały po-
ziom kolejnych wypłat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODSTAWOWE   INSTRUMENTY   POLITYKI 
PŁATNOŚCI

DYWIDENDY 
ZWYKLE 

SPLIT 
KLASYCZNY 

DYWIDENDY 
SPECJALNE 

SPLIT 
ODWRÓCONY 

DYWIDENDA 
AKCYJNA 

WYKUP 
AKCJI 

WŁASNYCH 

 
 

Rys. 1. Instrumenty polityki płatności w spółkach akcyjnych 

Źródło: Opracowanie własne.  
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 Split jest wymianą akcji danej spółki na akcje o innym nominale (niższym  
– w przypadku splitu klasycznego i wyższym – dla splitu odwróconego), dokony-
waną głównie z myślą o zwiększeniu płynności danej akcji. Dywidenda akcyjna, 
zamiast w gotówce, jest wypłacana w postaci walorów danej spółki (zwykle akcji 
nowej emisji).  
 Wykup akcji własnych przez spółkę jest formą dystrybucji jej kapitału do 
udziałowców, realizowaną najczęściej w formie zakupu akcji ze środków własnych 
przedsiębiorstwa. Wykup taki – który staje się jedną z najważniejszych, pod wzglę-
dem kwotowym, instrumentów wypłat inwestorskich  umożliwia dokonanie zmian 
w strukturze kapitałowej spółki, a także wytransferowanie do właścicieli nadmiaru 
gotówki, może on także być efektywnym instrumentem ochrony przed wrogim 
przejęciem.  
 Dywidendy specjalne (specially designated dividends, SDD) stanowią kolejną, 
wydzieloną kategorię dywidend. Dywidendy specjalne wypłacane są nieregularnie, 
mają charakter jednorazowy (sporadyczny). Mogą one przybierać wiele różnorod-
nych form, np.: 

 dywidendy podwyższonej (w postaci zwiększonej jednorazowo wypłaty 
dywidendy regularnej), 

 dywidendy dodatkowej (tzw. ekstradywidendy, pojawiającej się nieregu-
larnie i wypłacanej w okresie podwyższonych zysków), 

 dywidendy nadzwyczajnej (wynikłej z powstania w firmie jakichś specjal-
nych okoliczności) 

 dywidendy likwidacyjnej (dokonywanej w sytuacji likwidacji części dzia-
łalności spółki lub jej całkowitej likwidacji). 

 Rola dywidend specjalnych i ich znaczenie w realizowaniu polityki relacji 
inwestorskich uległa w świecie w ostatnich latach znaczącej ewolucji1. Do lat 80. 
XX wieku niemal połowa firm notowanych na giełdzie NYSE wypłacała dywiden-
dy specjalne, a poziom wypłat przekraczał 20% wszystkich wypłaconych dywi-
dend. Część firm, które wypłacały SDD, czyniło to regularnie (za wyjątkiem okre-
sów recesji), podczas inne spółki robiły to sporadycznie. Dywidendy specjalne 
pełniły funkcję narzędzia wykorzystywanego do modyfikowania płatności inwe-
storskich w poszczególnych okresach cyklu koniunkturalnego, co umożliwiało 
firmom dopasowywanie poziomu płatności inwestorskich do poziomu uzyskiwa-
nych zysków. W latach 80. XX wieku częstotliwość wypłat SDD na rynku amery-
kańskim zaczęła spadać, co zbiegło się ze wzrostem popularności wykupu akcji 
własnych. Zjawisko to nasiliło się jeszcze bardziej w kolejnych latach, spychając 
SDD do roli mniej znaczącego instrumentu polityki dywidend w przedsiębior-

                                                 
1  Ze względu na krótką historię i niewielki zakres wykorzystywania dywidend na polskim 

rynku finansowym historyczne znaczenie dywidend specjalnych jest znacznie lepiej widoczne na 
rynku amerykańskim. 
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stwach2. Ten typ dywidend nie uległ jednak zupełnemu zanikowi. Pomimo spadku 
zainteresowania odnotowano zjawisko znaczącego wzrostu przeciętnej wartości 
wypłacanych dywidend specjalnych (mierzonego zarówno kwotowo, jak i w relacji 
do wartości rynkowej kapitału przedsiębiorstwa). Pojawiać się także zaczęły, nie-
mal nieznane wcześniej, dywidendy specjalne o bardzo wysokim poziomie wypłat 
(przekraczające 510% wartości kapitału własnego emitującego ją przedsiębior-
stwa). Współczesne dywidendy SDD są więc zwykle zarówno wyższe, jak i rzadsze 
niż dywidendy regularne. Zjawisko to interpretowano jako przejęcie przez SDD 
nowych funkcji i odchodzenie od ich tradycyjnej roli jako narzędzia zagospodaro-
wania okresowych nadwyżek spółki. Ogólnie uważa się, że SDD są powiązane  
z realizowaniem przez spółki zadań o nadzwyczajnym (specjalnym) charakterze, co 
przeciwstawia je klasycznym, regularnym dywidendom gotówkowym. Podstawowe 
funkcje, jaki przypisuje się obecnie dywidendom specjalnym, obejmują między 
innymi: wygładzanie wypłat dla akcjonariuszy w okresie obniżania lub redukowa-
nia regularnych dywidend, obronę przed wrogim przejęciem oraz bycie narzędziem 
restrukturyzacji finansowej lub kapitałowej przedsiębiorstwa (np. zmiana strategii 
finansowania przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie poziomu lewarowania).  
 Dywidendom specjalnym przypisuje się także ważne funkcje informacyjne 
(sygnalizacyjne). Z wypłatą dywidend specjalnych wiąże się zwykle (potwierdzona 
empirycznie) dodatnia reakcja rynku finansowego. Najczęstsze wyjaśnienia pozy-
tywnej reakcji rynku na ogłoszenie specjalnych dywidend dotyczą: zmniejszenia 
problemów związanych z kosztami agencji, powiązanych z utrzymaniem i genero-
waniem przepływów pieniężnych, traktowania SDD jako sygnału poprawy zysku 
spółki oraz transferu bogactwa z obligacji do akcjonariuszy. Niekiedy SDD są także 
traktowane jako prekursor wzrostu lub spadku regularnych dywidend, wynikający  
z przekonania wielu inwestorów, że wzrost wysokości płatności specjalnych dywi-
dend jest zapowiedzią wzrostu regularnych dywidend, a zniesienie płatności SDD 
to sygnał redukcji regularnej dywidendy.  
 Niekiedy firmy stają przed dylematem wyboru sposobu zagospodarowania 
nadwyżki finansowej bądź poprzez podniesienie regularnej dywidendy, bądź wy-
płatę dywidendy specjalnej. Praktyka wskazuje, że rozwiązanie tego dylematu bę-
dzie często związane z realizacją jednej z podstawowych zasad polityki wypłat 
inwestorskich  asymetrycznej reakcji rynku finansowego na zmiany polityki dy-
widend (wzrost dywidendy wiąże się zwykle tylko z umiarkowanymi wzrostami cen 
akcji firmy, podczas gdy spadkom dywidend towarzyszą silne negatywne reakcje 
cenowe). Podniesienie płatności dywidendy regularnej jest odbierane przez rynek 
jako sygnał poprawy perspektyw firmy, stanowiący rodzaj zobowiązania spółki do 
wyższych płatności inwestycyjnych w przyszłości. Jeżeli więc władze spółki mają 

                                                 
2  H.K. Baker, T.K. Mukherjee, G.E. Powell, Distributing Excess Cash: The Role of Spe-

cially Designated Dividends, „Financial Services Review” 14 (2005), s. 111131. 
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uzasadnione obawy, czy będą w stanie utrzymać w przyszłości podwyższony po-
ziom dywidend, to będą starały się unikać podnoszenia poziomu regularnej dywi-
dendy gotówkowej. W takiej sytuacji, aby uniknąć negatywnej reakcji rynku  
i ewentualnego spadku cen akcji, alternatywnym rozwiązaniem może być wykorzy-
stanie dywidendy specjalnej. Ze względu na jej jednorazowy i specjalny charakter 
nie jest ona odbierana przez rynek finansowy jako znak podniesienia stałych wypłat 
dla akcjonariuszy i stanowi czytelny sygnał, zapobiegający zwiększeniu poziomu 
oczekiwań rynku. Jest to szczególnie istotne, gdy wzrost wielkości posiadanej go-
tówki jest wynikiem takich jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych jak np. sprze-
daż części aktywów spółki, wygrana sądowa czy uzyskanie odszkodowania. 
 Dywidenda specjalna jest często postrzegana jako instrument alternatywny 
wobec wykupu akcji. Kwestia komplementarności obu instrumentów jest przedmio-
tem wielu badań teoretycznych i empirycznych, jednak fakt zmniejszania się popu-
larności SDD nie wiąże się zwykle bezpośrednio ze wzrostem powszechności wy-
kupów akcji własnych3. To, co łączy oba instrumenty, to przede wszystkim fakt, że 
SDD i wykup akcji własnych umożliwiają menedżerom tymczasowy wzrost płatno-
ści, bez zobowiązań do kontynuowania podwyższonej dystrybucji w kolejnych 
latach. Niekiedy menedżerowie mogą zastępować SDD przez wykup akcji wła-
snych dla korzyści podatkowych, związanych z tą drugą formą dystrybucji. To, co 
dzieli te instrumenty, to przede wszystkim – opisane powyżej – różne regulacje 
prawne, ograniczające możliwości realizowania wykupu akcji własnych. 
 
 
2. Dywidendy specjalne w małych i średnich przedsiębiorstwach 
 
 Polityka dywidend w małych i średnich przedsiębiorstwach jest stosunkowo 
rzadkim przedmiotem analiz, gdyż  co potwierdzają liczne badania empiryczne  
 takie przedsiębiorstwa są znacznie rzadszymi płatnikami dywidend niż duże 
podmioty gospodarcze. Niższy poziom płatności dywidend w mniejszych przedsię-
biorstwach skutkuje jedną z najważniejszych tendencji w zakresie polityki płatności 
dywidend we współczesnej gospodarce, jaką jest koncentracja wypłat dywidend na 
firmach dużych. Przedstawione tu zjawisko nie oznacza jednak, że dla mniejszych 
podmiotów gospodarczych polityka dywidend ma niewielkie znaczenie. Przeciw-
nie, w wielu wypadkach jest ona jednym z kluczowych czynników, decydujących  
o rozwoju lub stagnacji danej spółki. Różnice w podejściu do wypłat dywidend 
pomiędzy firmami dużymi i mniejszymi mają wiele źródeł, a do grupy czynników, 
które mają w tym kontekście największe znaczenie, zaliczyć można: 

                                                 
3  H. DeAngelo, L. DeAngelo, D.J. Skinner., Payout policy in the 21st century, „Journal of 

Financial Economics” Vol. 57, Wrzesień 2000, s. 309354. 
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 łatwiejszy dostęp do rynków finansowych, jaki mają firmy duże, co powo-
duje występowanie mniejszego nacisku na wykorzystywanie do przepro-
wadzania inwestycji zysków zatrzymanych, 

 znaczący udział w dużych firmach inwestorów instytucjonalnych (posiada-
ją zwykle dużą siłę przetargową w negocjacjach z zarządem, co powoduje 
ich większy wpływ na menedżerów w zakresie wypłat dywidend), 

 funkcjonowanie w sektorach o niższym poziomie wypłat (poziom dywi-
dend zależy od sektora, w którym funkcjonuje dany podmiot, przy czym 
dywidendy są tym wyższe, im niższy jest poziom konkurencyjności danego 
rynku); firmy małe nadzwyczaj rzadko operują w sektorach zmonopolizo-
wanych, a dominująca ich większość funkcjonuje w sektorach, w których 
obniżony poziom kosztów wejścia powoduje wysoki poziom konkurencyj-
ności, 

 dominacja dywidend w przedsiębiorstwach „dojrzałych”, funkcjonujących 
od wielu lat na rynku  firmy młodsze, zwłaszcza te, które znajdują się  
w stadium szybkiego rozwoju, unikają płacenia dywidend, starając się 
przeznaczać wypracowane w toku bieżącej działalności środki na realizację 
inwestycji (co wymaga pozostawiania większej części zysku netto w spół-
ce, w postaci zysku zatrzymanego),  

 empirycznie sprawdzona właściwość, że dywidendy są statystycznie wyż-
sze w firmach, które charakteryzują się wysoką stabilnością poziomu do-
chodów; ta cecha również jest charakterystyczna raczej dla przedsiębiorstw 
relatywnie większych4.  

 Do niekwestionowanych zalet dywidend specjalnych należy przede wszystkim 
wysoki poziom elastyczności w zakresie zarówno wysokości, jak i terminu wypłaty. 
Ta cecha jest szczególnie istotna w przypadku podmiotów, które nie są w stanie 
przez dłuższy czas generować regularnych dochodów, przeznaczonych na dywi-
dendę, co jest cechą częściej charakteryzującą mniejsze podmioty gospodarcze. 
Wypłacie regularnych dywidend nie sprzyja także silny trend rozwojowy spółki, 
charakteryzujący firmy o dużych możliwościach inwestycyjnych. Obie wymienione 
powyżej cechy wskazują, dlaczego firmy młodsze, mniejsze i znajdujące się we 
wcześniejszej fazie rozwoju swojego cyklu życiowego, powinny preferować bar-
dziej elastyczne formy płatności – w tym dywidendy o charakterze specjalnym 
kosztem klasycznej dywidendy.  
 Wykorzystywanie dywidendy specjalnej jako formy wypłat inwestorskich  
w mniejszych spółkach charakteryzuje się kilkoma cechami. Różnice – w porówna-
niu z innymi podmiotami – mogą na przykład być efektem regulacji prawnych. 
Wiele krajowych przepisów, dotyczących możliwości realizacji wykupu akcji wła-

                                                 
4  S. Zarębski, Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spół-

kach giełdowych, Zeszyty Naukowe US, Mikrofirma 2010, Szczecin 2010, s. 234.  
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snych, ogranicza takie uprawnienia jedynie do spółek akcyjnych (tak jest m.in.  
w k.s.h.), co może uniemożliwić wykorzystanie tej formy płatności w mniejszych 
spółkach (które często mają np. postać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).  
 Zarówno sygnalizacyjne teorie dywidend, jak i tzw. teorie FCF (Free Cash 
Flow) mogą wskazywać na większą przydatność dywidendy specjalnej w mniej-
szych podmiotach gospodarczych. Wiąże się to z faktem, że duże podmioty, doko-
nujące emisji publicznej swoich akcji, są przedmiotem licznych regulacji, dotyczą-
cych bieżącego ujawniania swojej sytuacji finansowej, podczas gdy takiemu reżi-
mowi informacyjnemu nie podlegają firmy niepubliczne. Stąd potrzeba zarówno 
dokładniejszego odczytywania sygnałów pochodzących ze spółki, jak i obowiązek 
ściślejszego rozliczania kierownictwa spółki z posiadanych zasobów gotówkowych 
i regularnego odzyskiwania niewykorzystywanych lub nieefektywnie wykorzysty-
wanych środków. Gospodarka finansowa mniejszych podmiotów gospodarczych 
powinna ponadto charakteryzować się większą odpowiedzialnością i ostrożnością 
niż w relatywnie większych spółkach także ze względu na mniejszy margines błę-
du, jak i (statystycznie) mniejszą zdolność kredytową. Powoduje to z jednej strony 
większe oparcie się elastycznych formach wypłat (jak choćby SDD czy wykup akcji 
własnych), z drugiej jednak strony wywoływać powinna większą troskę o każdą 
dodatkową kwotę wypływającą ze spółki w postaci dywidendy. 
 
 
Podsumowanie 
 
1. Wzbogacanie zestawu wykorzystywanych w spółkach instrumentów polityki 

dywidend jest podstawowym trendem rozwojowym we współczesnej polityce 
relacji inwestorskich. Istotną tendencją w tym zakresie jest także różnicowanie 
funkcji, jakie poszczególne narzędzia pełnią w realizowaniu szeroko rozumianej 
polityki dywidend. W tym kontekście dywidenda specjalna jest instrumentem 
służącym rozszerzeniu możliwych funkcji, jakie mogą być realizowane przez 
poszczególne spółki.  

2. Dywidendy specjalne mogą realizować ważne – i odmienne od klasycznych 
dywidend – funkcje związane z kształtowaniem polityki dywidend, dlatego mo-
gą one stanowić interesujący dla zarządzających i właścicieli, uzupełniający in-
strument tej polityki. Tymczasem dywidendy specjalne nie są często wykorzy-
stywanym instrumentem przez polskie spółki giełdowe. Sporadycznie były one 
wypłacane m.in. przez Orlen, Mostostal Warszawa, Bank Handlowy czy Tele-
komunikację Polską. Jedną z największych kwotowo dywidend specjalnych  
w Polsce była wypłata w listopadzie 2009 roku przez Skarb Państwa holender-
skiemu ubezpieczycielowi Eureko kwoty 3,55 mld zł z dywidendy specjalnej 
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PZU (przynależnej Skarbowi Państwa) w ramach ugody, jaką zawarto z tą insty-
tucją finansową5.  

3. Dywidenda specjalna może być szczególnie istotnym praktycznym narzędziem 
płatności inwestorskich dla mniejszych spółek akcyjnych. Spółki te mają często 
mniejsze możliwości wypłat regularnych dywidend, dlatego rozszerzenie palety 
stosowanych instrumentów płatności może stanowić ważny element polityki 
wypłat. Dywidenda specjalna może także skutecznie przekazywać sygnały o sy-
tuacji finansowej spółki (także w przypadku, gdy nie jest to spółka publiczna). 

4. Potencjalne wysokie znaczenie dywidend specjalnych może być także  dla 
mniejszych podmiotów gospodarczych – efektem regulacji prawnych, dotyczą-
cych wykupu akcji własnych. Prawne możliwości dokonania operacji takiego 
wykupu, zwłaszcza dla spółek funkcjonujących w formie spółek o ograniczonej 
odpowiedzialności, są znacznie mniejsze niż dla spółek akcyjnych. Jednocześnie 
jednak brak powszechnej tradycji wykorzystywania tego instrumentu w praktyce 
polskich przedsiębiorstw może stanowić barierę dla jasnego odczytywania sy-
gnałów pochodzących ze spółek dokonujących wypłat SDD i może znacznie re-
dukować ich walory sygnalizacyjne. 

 
 

SPECIAL DIVIDENDS AS A FORM OF INVERSTMENT PAYMENT  
IN SMALL AND MEDIUM SIZED CAPITAL COMPANIES 

 
 

Summary 
 
 Article characterizes special dividends, as one of the main instruments of inves-
tor’s payments in companies and examines its importance, with particular emphasis on 
its use in medium and small sized enterprises. The article presents the main advantages 
of this instrument for the practice of dividend management in smaller companies and 
also analyzes the main differences between the special dividends, and other dividend 
policy tools.  
 

Translated by Sławomir Zarębski 

                                                 
5  Za najwyższą w historii wypłatę dywidendy specjalnej na rynku amerykańskim uchodzi 

dywidenda wypłacona w lipcu 2004 r. przez Microsoft Corp. Firma ta zrealizowała wypłatę dy-
widendy w postaci jednorazowej płatności gotówkowej wobec swoich akcjonariuszy w wysoko-
ści 32 mld dol. (3 dol. za każdą akcję). 
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KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI BRZEGOWYCH WSKAŹNIKA PŁYNNOŚCI 
FINANSOWEJ I STOPNIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH W OKRESIE TRZECH LAT 

PRZED OGŁOSZENIEM UPADŁOŚCI 
 
 
 
1. Skala i znaczenie procesów upadłościowych w gospodarce polskiej 
 
 Odnosząc statystykę upadłości przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich latach 
(rysunek 1) do liczby wyrejestrowywanych z REGON podmiotów gospodarczych1, 
należy podkreślić, że zjawisko upadłości stanowi statystycznie znikomy fragment 
życia gospodarczego. Biorąc za punkt odniesienia ogół zarejestrowanych w Polsce 
jednostek2, upadłością objętych zostało w I połowie 2010 roku 0,009% przedsię-
biorstw sektora prywatnego i publicznego ogółem. W tym samym okresie procesy 
likwidacyjne dotyczyły aż 3,25% podmiotów gospodarki narodowej3.  
 

                                                 
1  Zjawiska likwidacji (wyrejestrowania) działalności gospodarczej nie można utożsamiać  

z upadłością. W I połowie 2010 r. miało miejsce zgodnie ze statystyką Banku Danych Regional-
nych GUS aż 121 038 likwidacji, natomiast procesy upadłościowe dotyczyły 352 przedsiębiorstw. 
Szerzej: P. Antonowicz, Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce – roczny raport z ba-
dań, Wyd. KPF w Polsce, Warszawa 2010, s. 1–62. 

2  Na koniec czerwca 2010 r. w bazie REGON figurowało: 3 709 891 jednostek gospodar-
czych należących do sektora prywatnego, a także 120 973 podmioty gospodarki narodowej sekto-
ra publicznego. 

3  W I połowie 2010 r. miało miejsce 121 038 likwidacji jednostek sektora prywatnego oraz 
nastąpiło 541 wyrejestrowań z REGON podmiotów należących do sektora publicznego. Według 
danych GUS w Polsce na koniec czerwca 2010 r. funkcjonowało łącznie 3 830 864 jednostek 
gospodarczych.  
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Rys. 1. Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2009 i w I połowie 2010 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MSiG4. 

 
 Statystyki te nie oznaczają bynajmniej, że problemy upadających podmiotów 
dotyczą wyłącznie marginalnej części przedsiębiorstw (samych bankrutów). Ich 
kooperanci, w obliczu zagrożenia upadłością dłużnika, mają bowiem bardzo po-
ważne i realne trudności w windykacji swoich należności. Według danych KPF  
i KRD5 na koniec I kwartału 2010 roku należności przeterminowane stanowiły 
26,9% wartości należności małych przedsiębiorstw, 25,1% należności średnich 
przedsiębiorstw i 16,5% należności dużych przedsiębiorstw6. Jak wynika z prze-
prowadzonych badań, w większości przedsiębiorstw prowadzi to w konsekwencji 
do faktycznego braku możliwości terminowego regulowania swoich zobowiązań7. 
Tworzy się tym samym reakcja łańcuchowa, prowadząca do spirali niewypłacalno-
ści, która w skrajnych sytuacjach może prowadzić również do niewypłacalności 
dłużnika, a następnie jego upadłości. Według Raportu BIG (X.2010) „niemal 3/4 
przedstawicieli firm (74%) uważa, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi 
poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce”8. Jedno-
cześnie, co ciekawe, aż 67% ankietowanych w badaniach BIG przedsiębiorców 
deklaruje, że poddaje weryfikacji swoich kontrahentów biznesowych. Jednak pod-
stawowym źródłem informacji o kooperantach jest Internet, a także informacje od 
partnerów biznesowych oraz dane pochodzące z Biur Informacji Gospodarczych 
i inne nieformalne źródła (np. znajomi)9. Uzupełnieniem tak zdobywanych infor-
macji (często o charakterze jakościowym) może być analiza finansowa, ukierunko-

                                                 
4  Dane za I półrocze 2010 r. obejmują statystykę upadłości opublikowanych do dnia 

5.08.2010 r. (MSiG nr 151(3509)/2010). 
5  P. Białowolski, Portfel należności polskich przedsiębiorstw, Wyd. KPF i KRD, Warsza-

wa 2010. 
6  Odpowiednio zatrudniających (zgodnie z badaniami KPF i KRD): do 49 osób, 50–249 

osób, ponad 249 osób. 
7  A. Kulik, Portfel należności polskich przedsiębiorstw, I kwartał 2010 r. (prezentacja: 

Krajowy Rejestr Długów). 
8  Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego – Raport BIG, Wyd. BIG InfoMonitor SA, 

październik 2010, s. 7.  
9  Ibidem, s. 9. 
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wana na monitoring istotnych z punktu widzenia upadłości obszarów działalności 
gospodarczej, odzwierciedlonych we wskaźnikach finansowych. Dlatego też głów-
nym celem niniejszego artykułu stało się zaprezentowanie wyników fragmentu 
szerszych badań, mających na celu wyznaczenie wartości brzegowych wskaźników 
z grupy płynności finansowej, charakterystycznych dla przedsiębiorstw upadają-
cych. Tradycyjna analiza finansowa może w tym przypadku być pomocna jedynie 
wówczas, gdy po dokonaniu obliczeń stosownych wskaźników będzie możliwe 
odniesienie tych wartości do wartości charakterystycznych dla jednostek posiadają-
cych trudności płatnicze – w badaniach stanowiących przedmiot niniejszego artyku-
łu – w odniesieniu do podmiotów postawionych w stan upadłości.  
 
 
2. Charakterystyka próby badawczej 
 
 Analizie poddane zostały sprawozdania finansowe łącznie 128 przedsię-
biorstw10, zebrane z czterech lat poprzedzających ich upadłość (upadłości zostały 
ogłoszone w latach 2003–2010). Badania na tej grupie jednostek gospodarczych 
stanowią II etap prac analitycznych, którego dalsze pogłębienie będzie polegało na 
docelowym zwiększeniu próby do co najmniej 200 upadłych jednostek gospodar-
czych. Badania wskaźnikowe podmiotów upadających poprzedza trudny etap zbio-
ru danych sprawozdawczych, zakończony często niekompletnym bądź nieciągłym 
zbiorem danych. Na rysunku 2 i w tabeli pomocniczej przedstawiona została rze-
czywista liczba obliczonych wskaźników płynności finansowej z grupy badawczej. 
W I etapie badań weryfikowanych było 36 wskaźników analizy finansowej na gru-
pie upadłych jednostek w latach 2003–2004 wyłącznie na terenie województwa 
pomorskiego. W prezentowanych w niniejszym artykule badaniach II etapu próba 
została zwiększona i rozszerzona do podmiotów posiadających siedzibę działalno-
ści na obszarze całego kraju. Podmioty te, z uwagi na możliwości pozyskania spra-
wozdań finansowych (bilansu oraz rachunku zysków i strat), zorganizowane były  
w postaci spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (100 podmiotów – 78,1%),  
a także spółek akcyjnych (28 podmiotów – 21,9%)11. W strukturze przedsiębiorstw 
poddanych analizie wskaźnikowej, których upadłości ogłoszone zostały w latach 

                                                 
10  W grupie badawczej znalazło się: 71 jednostek produkcyjnych (55,5% próby), 24 pod-

mioty handlowe (18,8% próby) oraz 33 przedsiębiorstwa usługowe (25,8% próby). 
11  Struktura próby pod względem formy organizacyjno-prawnej jest bliska strukturze popu-

lacji upadających w Polsce przedsiębiorstw. W I połowie 2010 r. w grupie jednostek postawio-
nych w stan upadłości 68,47% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 15,34%  
– osoby fizyczne samodzielnie prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; 6,82% – spółki 
akcyjne, 4,83% – spółki jawne; 2,84% – spółdzielnie; 1,52% – spółki komandytowe i komandy-
towo-akcyjne; a także 0,28% – jedno przedsiębiorstwo państwowe. Szerzej na ten temat: P. Anto-
nowicz, Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce – roczny raport z badań, Wyd. KPF  
w Polsce, Warszawa 2010, s. 12. 
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2007–2010, procedura upadłości obejmującej likwidację majątku dłużników wystę-
powała w 64,1% przypadków, zaś pozostałe 35,9% upadłości prowadzonych było  
w trybie umożliwiającym zawarcie układu dłużnika z jego wierzycielami12. W celu 
weryfikacji wyników badań prowadzonych na I etapie w dalszej części artykułu 
średnie wartości wskaźników płynności finansowej zostały przedstawione oddziel-
nie dla podmiotów poddanych analizie na I i II etapie badań, a także w ujęciu synte-
tycznym – dla ogółu badanych jednostek gospodarczych. 
 

 

t-4 t-3 t-2 t-1

Liczba poddanych analizie podmiotów ogółem 128 128 128 128

Liczba obserwacji - (n - obliczonych wskaźników) 0 75 86 83

Liczba obserwacji - (nI etap) 0 39 60 73

Liczba obserwacji - (nII etap) 0 36 26 10

Braki danych 128 51 40 44

Usunięte wartości odstające 0 2 2 1

Podstawowy Wskaźnik
Płynności Finansowej

[AO/ZKT]

Wartości wskaźnika z eliminacją wartości odstających
w okresie czterech lat przed ogłoszeniem upadłości

 
 

Rys. 2.  Ilościowa charakterystyka liczby uzyskanych wyników (obliczonych wskaźników 
płynności finansowej) na próbie 128 podmiotów gospodarczych 

Źródło: obliczenia własne. 

 

                                                 
12  W strukturze upadłości mających miejsce w 2009 r. (695 upadłości) zaledwie 18% spraw 

sądowych prowadzonych było w trybie umożliwiającym zawarcie układu dłużnika z wierzycie-
lami, pozostałe 82% spraw sądowych miało na celu upłynnienie masy majątkowej dłużnika  
w celu uregulowania jego zapadalnych zobowiązań. (P. Antonowicz, Procesy upadłościowe 
przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2010 r. Raport z badań, Wyd. KPF w Polsce, Warszawa 
2010, s. 14). W I połowie 2010 r. struktura upadłości (352 podmiotów) była następująca: 20% 
upadłości z możliwością zawarcia układu; 80% upadłości likwidacyjnych. 
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3. Utrata płynności finansowej w przedsiębiorstwach upadających 
 
 Terminowe oraz bieżące regulowanie należności jest podstawą właściwego 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz stanowi o wiarygodności i bezpie-
czeństwie finansowym jego kooperantów. Jednym z najważniejszych wskaźników 
finansowych, który jednocześnie stanowi najlepszy, najczęściej występujący13  
w Systemach Wczesnego Ostrzegania predyktor upadłości, jest wskaźnik płynności 
bieżącej, będący relacją średniorocznej wartości aktywów obrotowych w stosunku 
do średniej wartości zobowiązań bieżących. W literaturze przedmiotu autorzy 
wskazują, że postulowane jest utrzymywanie odpowiedniej, tzn. wynoszącej od 20 
do 100% nadwyżki aktywów obrotowych nad zobowiązaniami bieżącymi14. Okazu-
je się, że wskaźnik ten zachowuje się w sposób specyficzny w jednostkach, które 
zbliżają się do sądowego stanu upadłości (t-1). Kształtowanie się średniej wartości 
PWP w okresie trzech lat przed ogłoszeniem upadłości zostało przedstawione na 
rysunku 3.  
 Na rok przed ogłoszeniem upadłości jednostki bankrutujące utrzymują średnio 
na każde 100 zł zobowiązań zapadalnych w krótkim okresie 72 zł aktywów obro-
towych, służących potencjalnie15 spłacie tychże zobowiązań. Przedstawione na 
wykresie różnice wynikające z badań, którymi objęte zostały podmioty upadłe  
w różnych okresach sprawozdawczych (2003–2004, a także 2007–2010), nie sta-
nowią statystycznie istotnych wartości. Dlatego też można przyjąć, że wyniki 
wskaźników płynności finansowej dla jednostek upadłych są stabilne w czasie i nie 
uległy w okresie objętym badaniem (2003–2010) istotnym dla praktyki analitycznej 
zmianom. W tabelach 1–2 przedstawione zostały ponadto charakterystyki opisowe, 
pozwalające na dokładniejszą analizę rozkładu uzyskiwanych wyników (PWP)  
w kolejnych latach poprzedzających upadłość poddanych badaniom przedsię-

                                                 
13  W 39 poddanych testom weryfikacyjnym Modelach Wczesnego Ostrzegania analizowa-

ny wskaźnik PWP (podstawowy wskaźnik płynności = AO / ZKT) był wykorzystywany aż 23-
krotnie. Oznacza to, że większość badaczy, którzy dokonują estymacji funkcji, umożliwiających 
1-roczną predykcję upadłości przedsiębiorstw, wykorzystuje ten właśnie wskaźnik, który ich 
zdaniem posiada istotne właściwości dyskryminacyjne (jego średnia wartość zaobserwowana  
w grupie jednostek upadłych i „zdrowych” jest istotnie zróżnicowana). Szerzej o przeprowadzo-
nych badaniach: P. Antonowicz, Zmienne egzogeniczne funkcji dyskryminacyjnych w polskich 
modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw, w: Stymulowanie innowacyjności i konku-
rencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, red. A.P. Balcerzak,  
E. Rogalska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 203–215. 

14  Zazwyczaj jako wartości referencyjne (postulowane, normatywne) podaje się granicę 
PWP, która oscyluje między poziomem (1,2-2,0 j.) albo w granicach (1,5-2,0 j.). 

15  Potencjalna, a nie faktyczna możliwość spłaty zobowiązań wynika z faktu, że w struktu-
rze aktywów obrotowych znajdują się również zapasy, materiały, towary, których upłynnienie w 
celu dokonania spłaty zobowiązań w krótkim okresie nie jest w rzeczywistości możliwe. Ponadto 
firmy upadające doświadczają również faktycznych trudności w windykacji swoich wierzytelno-
ści, skutkiem czego ta część aktywów obrotowych, którą stanowią należności krótkoterminowe, 
w rzeczywistości jest niższa niż jej nominalna (księgowa) wartość.  
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biorstw. Wartości skrajne (tabela 1) stanowią tylko obraz wskazujący na istnienie 
pewnego rozrzutu pomiędzy wartościami wskaźnika (wartości min. i maks.), obli-
czonymi dla różnych jednostek. Ciekawszych informacji dostarcza natomiast tabela 
2, na podstawie której wnioskujemy, że połowa poddanych badaniom upadłych 
jednostek charakteryzowała się na rok przed upadłością płynnością I stopnia nie 
większą niż 0,66j. Aż 75% bankrutów utrzymywało w tym czasie nie więcej niż 92 
zł aktywów obrotowych przypadających na każde 100 zł zaciągniętych zobowiązań 
bieżących.  
 
 

 
 
Rys. 3.  Średnia wartość wskaźnika płynności finansowej I stopnia (AO/ZKT) na próbie 

128 przedsiębiorstw upadłych w t0 (wartości średnie z uwzględnieniem eliminacji 
wartości odstających16) 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych jednostek poddanych 
analizie. 

 

                                                 
16  Wartości odstające (ang. outlier values) – aby nie zostały zniekształcone zastosowane 

miary opisujące zbiorowość poddanych badaniu przedsiębiorstw poprzez jednostki o skrajnie 
odbiegających od pozostałych wartościach, autor artykułu wyeliminował wartości odstające – tzn. 
mniejsze lub większe o trzy odchylenia standardowe – od średniej wartości wskaźnika płynności 
finansowej. 
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Tabela 1 
Wartości skrajne wskaźnika płynności finansowej w 128 upadłych podmiotach 

 

Podstawowy Wskaźnik 
Płynności Finansowej 

[AO/ZKT] 

Wartość wskaźnika z eliminacją wartości 
odstających w okresie czterech lat przed 

ogłoszeniem upadłości 
t -4 t -3 t -2 t -1 

Wartość minimalna z próby ogółem - 0,21 0,04 0,07 
Wartość maksymalna z próby ogółem - 3,01 3,03 1,77 

 
Wartość minimalna p. upadłych w 2003–2004 - 0,21 0,04 0,07 
Wartość maksymalna p. upadłych w 2003–2004 - 2,73 3,03 1,77 

 
Wartość minimalna p. upadłych w 2007–2010 - 0,30 0,30 0,17 
Wartość maksymalna p. upadłych w 2007–2010 - 3,01 2,06 1,43 

 
Źródło:  obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych jednostek poddanych 

analizie. 
 

Tabela 2 
Wybrane miary pozycyjne wskaźnika płynności finansowej w próbie upadłych podmiotów 

gospodarczych 
 

Podstawowy Wskaźnik 
Płynności Finansowej 

[AO/ZKT] 

Wartość wskaźnika z eliminacją wartości 
odstających w okresie czterech lat przed 

ogłoszeniem upadłości 
t -4 t -3 t -2 t -1 

Kwartyl I z próby ogółem - 0,87 0,68 0,50 
Kwartyl I z próby p. upadłych w 2003–2004 - 0,85 0,66 0,49 
Kwartyl I z próby p. upadłych w 2007–2010 - 0,90 0,78 0,55 
Mediana z próby ogółem - 1,06 0,95 0,66 
Mediana z próby p. upadłych w 2003–2004 - 1,01 0,94 0,67 
Mediana z próby p. upadłych w 2007–2010 - 1,15 0,99 0,63 
Kwartyl III z próby ogółem - 1,34 1,15 0,92 
Kwartyl III z próby p. upadłych w 2003–2004 - 1,15 1,05 0,92 
Kwartyl III z próby p. upadłych w 2007–2010 - 1,51 1,25 0,89 

 
Źródło:  obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych jednostek poddanych 

analizie. 
 
 Na rysunku 4 przedstawione zostały średnie wartości wskaźnika PWP, obli-
czonego dla badanej próby jednostek upadłych, w podziale na przedsiębiorstwa 
produkcyjne (P), handlowe (H) oraz usługowe (U). Odmienna specyfika działalno-
ści tych grup jednostek ma swoje odzwierciedlenie w strukturze majątkowej tych 
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podmiotów, co pozwala zaobserwować nieznaczne różnice w kształtowaniu się 
średnich wartości wskaźników finansowych. 
 

 
 

Rys. 4.  Średnia wartość wskaźnika płynności finansowej I stopnia (AO/ZKT) na próbie 
podmiotów produkcyjnych, handlowych i usługowych (P / H / U) upadłych w t0  
(z uwzględnieniem eliminacji wartości odstających) 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych jednostek poddanych 
analizie. 

 
 Z uwagi na pogłębiające się trudności finansowe bankrutujących w t0 podmio-
tów gospodarczych wraz ze zbliżaniem się do upadłości we wszystkich grupach 
analizowanych przedsiębiorstw maleje średnia wartość wskaźnika PWP. Najbar-
dziej radykalny spadek poziomu płynności następuje na rok przed ogłoszeniem 
upadłości – w podmiotach usługowych aż do 0,65 j. Niemniej jednak ten moment 
dostrzeżenia u swoich kontrahentów krytycznych zmian w poziomie płynności 
może okazać się często zbyt późny. Rozkład upadłości w kolejnych miesiącach 
roku kalendarzowego jest bowiem niemal proporcjonalny, zaś sprawozdania finan-
sowe upadłych w I kwartale przedsiębiorstw (za rok poprzedni) często dostępne są 
dopiero po ich faktycznym bankructwie. Dlatego też istotne wydają się, z punktu 
widzenia praktyki gospodarczej, wyniki zaprezentowanych badań odnoszące się de 
facto do okresu t-2. Sprawozdania finansowe za ten okres stanowią bowiem niejed-
nokrotnie ostatni moment, w którym można dokonać z odpowiednim wyprzedze-
niem zmian w polityce negocjowania warunków dalszej współpracy z kooperantem 
będącym na drodze ku upadłości. 
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Podsumowanie 
 
 Zasadniczym celem badań nad kształtowaniem się w czasie średniego pozio-
mu wskaźników finansowych w przedsiębiorstwach upadających jest w głównej 
mierze zwiększenie użyteczności tradycyjnej analizy wskaźnikowej. Dzieje się tak 
m.in. poprzez możliwość odniesienia uzyskiwanych wyników do średnich wartości 
obserwowanych w próbie podmiotów, w których działalności gospodarczej pojawi-
ły się poważne problemy finansowe i organizacyjne, niejednokrotnie uniemożliwia-
jące dalsze ich funkcjonowanie. Badania te stanowią również etap identyfikacyjny 
zmiennych, które będą w przyszłości włączone do nowo estymowanych modeli 
predykcji upadłości, które z uwagi na charakter próby będą dopasowane do warun-
ków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. 
 
 

AVERAGE VALUES OF FINANCIAL LIQUIDITY INDICATOR  
3 YEARS BEFORE INSOLVENCY OF POLISH ENTERPRISES 

 
 

Summary 
  
In the article has been presented forming of based financial liquidity indicator for polish 
enterprises 3 years before insolvency. The current ratio is the ratio of current assets to 
current liabilities. The acceptability of a current ratio depends on the type of production 
and selling operations and the characteristics of the market. Described research proved 
that current ratio of less than 1,12 should be generally unacceptable. The most important 
is that short-term creditors prefer much more a high current ratio because it reduces 
their risk.  
 

Translated by Paweł Antonowicz 
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W KWESTII POJĘCIA MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA  
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Pojęcie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) jest dzisiaj bez wątpienia ha-
słem o dużym emocjonalnym znaczeniu, jednakże zarówno w polityce gospodar-
czej, jak i w badaniach naukowych nie jest precyzyjnie zdefiniowane. Termin małe 
i średnie przedsiębiorstwa sugeruje, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami 
przedsiębiorstw, tymczasem pojęcie to określa zbiór złożony z trzech rodzajów 
przedsiębiorstw: mikro, małych i średnich. Szczególnym rodzajem mikroprzedsię-
biorstw są podmioty niezatrudniające pracowników1. Przedsiębiorstwa takie są 
określane mianem: samozatrudnienie, przedsiębiorstwo z zerowym zatrudnieniem, 
przedsiębiorstwo jednoosobowe. W krajach Unii Europejskiej w oparciu o tę formę 
działalności pracuje obecnie około 12% zatrudnionych2. Czasami termin mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa uznawany jest za tożsamy z pojęciem przedsiębior-
stwo średnie3. W języku niemieckim istnieje określenie Mittelstand (stan średni). 
Należy jednak uwzględnić fakt, że pojęcie Mittelstand obejmuje nie tylko średnie 
(Mittel), lecz także małe (Klein) i mikro (Kleist) przedsiębiorstwa. 
  Jeszcze więcej niejednoznaczności pojawia się w porównaniach kryteriów 
zaliczania przedsiębiorstw odpowiednio do grupy mikro, małych lub średnich. Róż-
nice pojawiają się tu nie tylko w komparacji międzynarodowej, ale również w po-

                                                 
1  Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa  

– Łódź 1999, s. 27.  
2  R. Drozdowski, P. Matczak, Samozatrudnienie. Analiza wyników badań, PARP, War-

szawa 2004, s. 5. 
3  J. Mugler, Grundlagen der BWL der Klein- und Mittelbetriebe, 2, überarbeitete und er-

weiterte Auflage, facultas.wuv,Wien 2008, s. 21.  
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równaniach kryteriów stosowanych w badaniach prowadzonych w jednym kraju.  
W związku z tym, dokonując porównania roli sektora MŚP w różnych krajach, 
należy zawsze najpierw ustalić, czy przedsiębiorstwa objęte badaniami spełniają 
kryterium porównywalności.  
  Celem artykułu jest przedstawienie różnic w definicjach pojęcia mikro, małe  
i średnie przedsiębiorstwa stosowanych w wybranych krajach oraz wykazanie, że  
o odrębności tych przedsiębiorstw stanowią przede wszystkim ich cechy jakościo-
we.  
 
 
1. Miary wielkości przedsiębiorstw 
 
  W literaturze ekonomicznej znane są liczne studia zmierzające do jednoznacz-
nego zdefiniowania pojęcia MŚP. Do oznaczenia wielkości przedsiębiorstw używa-
ne są miary jednowymiarowe i wielowymiarowe: ilościowe, jakościowe i mieszane. 
Zastosowanie tylko jednej miary ilościowej, np. liczby zatrudnionych lub wartości 
obrotu, pozwala wprawdzie na jednoznaczne określenie granic podziału, lecz pomi-
ja się w ten sposób wiele ważnych informacji4. MŚP najczęściej wyodrębniane są 
według kryteriów ilościowych. Najchętniej stosowanymi kryteriami jest wielkość 
obrotu i liczba pracowników. Kryteria te zmieniają się w zależności od kraju, bran-
ży, okresu prowadzonych badań itd.5.  
  W dokumencie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) sporządzonym 
w 1989 roku stwierdzono, że jednoznaczne zdefiniowanie MŚP jest niemożliwe. 
Koncepcje podziału zdeterminowane są różnymi czynnikami. Jednakże w związku 
z Funduszem Strukturalnym EWG i instrumentami kredytowymi uznano w sposób 
arbitralny, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą mieć nie więcej niż 500 zatrud-
nionych i sumę bilansową maksymalnie 75 mln ECU. Poza tym nie więcej niż jed-
ną trzecią swego kapitału mogą otrzymać od dużych przedsiębiorstw6.  
 Uwzględniając aktualny stan badań ekonomiki przedsiębiorstw w zakresie 
problematyki wielkości przedsiębiorstw nie można wskazać niebudzących wątpli-
wości kryteriów podziału przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MŚP7. W studiach 
naukowych powstających w różnych krajach, autorzy przyjmują kryteria podziału 
dostosowane do celu badań. W krajach członkowskich Unii Europejskiej szczegól-

                                                 
4  Ekonomika i zarządzanie..., op. cit., s. 55–65.  
5  A. Bielawska, Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycyjną małych  

i średnich przedsiębiorstw, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1993, s. 18. 
6  Kommission der EWG, Unternehmer in Europa. Ein Handbuch für kleine und mittlere 

Unternehmen Deutschland. Dokument Brüssel – Luxemburg 1989.  
7  Betriebswirtschaftslehre der Mittel- Und Kleinbetriebe Gröβenspezifische Probleme und 

Möglichkeiten zu ihrer Lösung, red. H-Ch. Pfohl, 4. Völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin 2006, 
s. 1–25. 
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ne znaczenie ma określenie małych i średnich przedsiębiorstw przyjęte przez Komi-
sję Europejską.  
 
 
2. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące wyodrębnienia małych i średnich 

przedsiębiorstw  
 
  W 1996 roku Komisja Europejska przyjęła zalecenie ustanawiające pierwszą 
wspólną definicję MŚP8. Definicja ta była powszechnie stosowana w Unii Europej-
skiej (UE). 6 maja 2003 roku Komisja przyjęła nowe zalecenie9 uwzględniające 
tendencje w rozwoju gospodarczym po 1996 roku. Weszło ono w życie 1 stycznia 
2005 roku i ma zastosowanie do wszystkich polityk, programów i działań, jakie 
Komisja realizuje wobec MŚP. Dla państw członkowskich stosowanie tej definicji 
jest dobrowolne, niemniej Komisja, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Eu-
ropejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) zachęcają państwa członkowskie do stosowa-
nia jej w możliwie najszerszy sposób10. UE definiuje małe i średnie przedsiębior-
stwa, stosując kryteria ilościowe: obligatoryjnie kryterium liczby zatrudnionych  
i kryterium niezależności oraz fakultatywnie jedno z dwóch pozostałych, tzn. rocz-
ny obrót lub wysokość sumy bilansowej: wyboru kryterium dokonuje zaintereso-
wane przedsiębiorstwo. Nowa definicja stworzyła możliwość wyboru, gdyż z natu-
ry przedsiębiorstwa działające w sektorach handlu i dystrybucji mają wyższe warto-
ści obrotu niż przedsiębiorstwa produkcyjne. Dając możliwość wyboru pomiędzy 
kryterium obrotu a kryterium sumy bilansowej zapewniono uwzględnienie specyfi-
ki branżowej przedsiębiorstw. 
 UE przyjęła na siebie zobowiązanie utworzenia europejskiego rynku we-
wnętrznego działającego z uwzględnieniem zasad konkurencji, co m.in. wyklucza 
udzielanie wsparcia wybranym podmiotom gospodarczym. Dopuszczono jednak 
pewne wyjątki: określone sektory, np. gospodarstwa wiejskie, gospodarka leśna, 
badania i rozwój, gorzej rozwinięte regiony mogą być wspierane, ale pod kontrolą 
Komisji Unii Europejskiej. Jednym z uprzywilejowanych sektorów są małe  
i średnie przedsiębiorstwa. Traktowanie ich w sposób szczególny ma swoją długą 
tradycję11.  
 

                                                 
8  Zalecenie Komisji 96/280/WE z dnia 3 kwietnia 1996 r. dotyczące definicji małych  

i średnich przedsiębiorstw, DzU nr 107 z 30.4.1996, s. 4–9.  
9  Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzed-

siębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, DzU nr 124 z dnia 20.05.2003 r., s. 36–41. 
10  Komisja Europejska, Nowa definicja MŚP – Poradnik dla użytkowników i wzór oświad-

czenia, Wspólnoty Europejskie, 2006, s. 6. 
11 A. Bielawska, Podatek dochodowy…, op. cit., s. 20–28. 
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Tabela 1  
Kryteria ilościowe podziału przedsiębiorstw 

 

Wyszczególnienie 
Liczba 

zatrudnionych 
Obrót roczny 
w mln euro 

Suma 
bilansowa 
w mln euro 

Przedsiębiorstwo jednoosobowe 
(samozatrudnienie) 

0 bez ograniczeń Bez ograniczeń 

Mikroprzedsiębiorstwa 1 – 9 ≤ 2 lub ≤ 2 

Małe przedsiębiorstwa 10 – 49 
≤ 10 lub 

 
≤ 10 

Średnie przedsiębiorstwa 50 – 249 ≤ 50 lub ≤ 43 

Duże przedsiębiorstwa ≥ 250 > 50 lub > 43 

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 

2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsię-
biorstw, DzU nr 124 z dnia 20.05.2003 r., s. 36–41. 

 
 Dla uniknięcia nadużyć konieczne jest możliwie precyzyjne określenie przed-
siębiorstw, które ze względu na możliwość uzyskania wsparcia określane są jako 
małe i średnie. Dla potrzeb prowadzonej polityki promowania małych i średnich 
przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej przyjęto następujące założenia:  

 jako małe definiuje się przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pra-
cowników i z rocznym obrotem, względnie sumą bilansową, do 10 milio-
nów euro,  

 do średnich przedsiębiorstw Unia Europejska zalicza przedsiębiorstwa za-
trudniające nie więcej niż 249 pracowników i z rocznym obrotem do 50 
milionów euro względnie sumą bilansową do 43 milionów euro,  

 ponadto definiowane są mikroprzedsiębiorstwa, do których zaliczane są 
przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników i uzyskujące ob-
rót, względnie sumę bilansową, do dwóch milionów euro.  

 Liczba osób zatrudnionych jest zasadniczym kryterium wstępnym przy okre-
ślaniu, w jakiej kategorii mieści się dane MŚP. Dodatkowo sformułowano warunek, 
aby przedsiębiorstwo było niezależne. Przedsiębiorstwo jest niezależne, jeśli12: 

 jest przedsiębiorstwem w pełni samodzielnym, tj. nie posiada udziałów  
w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim 
udziałów; 

                                                 
12  Komisja Europejska, Nowa definicja MŚP…, op. cit., s. 6–8.  
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 posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności która z tych wiel-
kości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub 
inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależ-
ności która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie. 

 Od tej ogólnej zasady przewidziano wiele wyjątków13. 
 W tej ogólnej definicji pojawiły się pojęcia uwzględniające ewentualne 
związki z innymi przedsiębiorstwami. W niektórych przypadkach związki te, 
zwłaszcza jeśli pociągają za sobą istotne powiązania finansowe, mogą decydować  
o tym, że przedsiębiorstwo nie będzie uznane za małe lub średnie, nawet jeżeli 
spełnia podane wcześniej kryteria obligatoryjne i fakultatywne. 
 W definicji MŚP ograniczenie odnośnie do struktur własnościowych jest ko-
nieczne. Bez ograniczenia udziału w strukturze własności podane kryteria mogłyby 
odróżniać przedsiębiorstwa w niedostatecznym zakresie. Na przykład przedsiębior-
stwo zatrudniające 100 osób mogłoby być zaliczone do średnich nawet wówczas, 
gdyby było ono spółką-córką wielkiego koncernu. Dzięki jednoznacznym kryteriom 
podziału programy EU mogą zostać lepiej dostosowane do wielkości przedsię-
biorstw. Zalecenie EU dotyczące wskaźnika udziału w majątku przedsiębiorstwa 
podmiotów innych niż MŚP wydaje się jednakże dyskusyjne. W wielu publikacjach 
podkreśla się, że jedność własności i zarządzania przedsiębiorstwem jest istotną 
cechą MŚP14. W praktyce zasada ta może zostać zachowana już wówczas, gdy za-
rządzający ma więcej niż 50% udziałów.  
 W porównaniu z kryteriami podziału przyjętymi w USA definiowanie MŚP 
zalecane przez UE uznawane jest za restrykcyjne. Świadczy o tym między innymi 
dyskusja dotycząca podniesienia górnej granicy zatrudnienia do 500 osób i odrzu-
cenie tej propozycji15. 
 Zalecenia EU skierowane zostały przede wszystkim do przedsiębiorców pro-
wadzących mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw zaintere-
sowanych ubieganiem się o dotacje lub pożyczki, jak również do urzędników euro-
pejskich, krajowych, regionalnych lub lokalnych, którzy sporządzają i realizują 
różne programy, rozpatrują wnioski i odpowiedzialni są za to, by wspierane przed-
siębiorstwa spełniały kryteria kwalifikujące je do uzyskania wsparcia. Kryteria 
przyjęte w zaleceniach UE mają charakter ilościowy i dzięki temu są one jedno-
znaczne. 

                                                 
13  Ibidem. 
14  T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa–Poznań 2001, s. 15–16. 
15  J. Mugler, Grundlagen der BWL..., op. cit., s. 21.  
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3. Kryteria wyodrębnienia MŚP stosowane poza zaleceniami EU 
 
  Nie jest możliwe przedstawienie wszystkich definicji MŚP stosowanych  
w krajach na całym świecie. Jako przykład zostaną przedstawione uregulowania 
obowiązujące w USA, Japonii, Niemczech i Austrii.  
 W USA wyodrębnienie najmniejszych przedsiębiorstw (small business) nastą-
piło już 1953 roku16. Kryteria ilościowe wydzielenia tych przedsiębiorstw opraco-
wane zostały z uwzględnieniem branż. Głównym kryterium wyodrębnienia jest 
obrót roczny, liczba zatrudnionych, kryterium niezależności i udział w rynku. Na 
przykład w gospodarce rolnej i w handlu detalicznym jako kryterium odgraniczenia 
przedsiębiorstw uznawana jest zazwyczaj wartość obrotu. Najczęściej jako górną 
granicę wyznaczającą przynależność przedsiębiorstwa handlu detalicznego do small 
businessu przyjmuje się obrót w wysokości 6 mln USD, dla supermarketów 23 mln 
USD, dla przedsiębiorstw handlujących samochodami 24 mln USD. Liczba zatrud-
nionych wyznaczająca granice zaliczenia do small businessu w handlu hurtowym 
określona jest na 100, w produkcji przemysłowej na 500, ale także 750 i 1000 za-
trudnionych. W określonych branżach – zdominowanych przez duże przedsiębior-
stwa, np. w telekomunikacji – przyjęto nawet 1500 zatrudnionych jako górną grani-
cę zaliczenia do small businessu. Według Office of Advocacy wszystkie przedsię-
biorstwa zatrudniające mniej niż 500 pracowników należą do small businessu (wa-
runek ten spełnia 99,9% przedsiębiorstw amerykańskich)17.  
 W Japonii do średnich – poza handlem i usługami – zaliczane są przedsiębior-
stwa zatrudniające do 300 osób, do małych zatrudniające do 20 osób. W handlu  
i usługach do średnich zaliczane są przedsiębiorstwa zatrudniające do 100 osób,  
a do małych 5 osób18.  
  W Niemczech zgodnie z Deutsches Handelsgesetzbuch (HGB) do19: 

 małych spółek zaliczane są przedsiębiorstwa nieprzekraczające co najmniej 
dwóch z trzech poniższych kryteriów: 
1. suma bilansowa ≤ 4 840 000 euro,  
2. obrót uzyskany w ciągu 12 miesięcy przed dniem bilansowym ≤ 9 680 

000 euro, 
3. przeciętna liczba zatrudnionych w roku nie wyższa niż 50 pracowników, 

 średnich spółek zaliczane są takie, które przekraczają co najmniej dwie  
z trzech wcześniej (pkt A) wymienionych cech i jednocześnie nie przekra-
czają co najmniej dwóch z trzech wymienionych kryteriów: 

                                                 
16  Ibidem, s. 22. 
17  H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsię-

biorstw, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 18. 
18  J. Mugler, Grundlagen der BWL..., op. cit., s. 23. 
19  Deutsches Handelsgesetzbuch (HGB), Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 z dnia 

29.V.2009, Teil I, nr 50, Bonn, 04 VIII 2009 r. 
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1. suma bilansowa ≤ 19 250 000 euro, 
2. obrót uzyskany w ciągu 12 miesięcy przed dniem bilansowym  

≤ 38 500 000 euro, 
3. przeciętna liczba zatrudnionych w roku nie wyższa niż 250 pracowni-

ków, 
 dużych spółek zaliczane są takie, które przekraczają co najmniej dwie  

z trzech wcześniej (pkt B) wymienionych cech. 
 Dla celów badań naukowych, np. w Institut für Mittelstandsforschung Bonn, 
(IfM Bonn) przyjmowane są inne kryteria niż podane w HGB.  
 

Tabela 2 
Definicja MŚP (KMU) obowiązująca w opracowaniach IfM Bonn od 01.01.2002 

 

Wielkość przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych Obrót w euro/rok 

Małe do 9 do 1 miliona 

Średnie do 499 do 50 milionów 

(KMU) ogółem  do 500 do 50 milionów 
 
Źródło:  Die Bedeutung des Eigentumerunternehmens in Deutschland – Eine Auseinander-

setzung mit der qualitativen und quantitativen Definition des Mittelstans, Schriften 
zur Mittelstandsforschung, Nr 90 NF, 2001. 

 
 W związku z dotychczasowymi rozważaniami pojawia się istotny dylemat: 
istnieje wiele przedsiębiorstw, które pod względem ilościowym spełniają kryteria 
zaliczenia do MŚP, pod względem jakościowym natomiast wykazują duże różnice. 
Oprócz spółek-córek koncernów należą tu także przedsiębiorstwa zarządzane przez 
osoby obce, niezwiązane kapitałowo z przedsiębiorstwem. Zarówno koncerny, jak  
i przedsiębiorstwa zarządzane przez pracowników najemnych kierowane są wg 
innych zasad20.  
 Wyodrębnienie MŚP tylko ze względu na aspekty czysto ilościowe lub jako-
ściowe – jak często proponowane jest w literaturze – zdaje się być nieuzasadnione. 
Pojawia się bowiem wiele wątpliwości, np. czy przedsiębiorca zatrudniający 250 
pracowników nie jest już średnim przedsiębiorcą?  
 
 
4. Kryteria jakościowe 
 
 Oprócz dość dowolnego – zmieniającego się w zależności od regionu i branży 
– kwalifikowania przedsiębiorstw do sektora MŚP wg kryterium ilościowego  

                                                 
20  Szerzej na ten temat: Ekonomika i zarządzanie…, op. cit., s. 22–30.  
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w pracach podejmowane są próby wskazania cech wspólnych przedsiębiorstw zali-
czanych do tego sektora. Cechy te mogą zostać zróżnicowane według tego, czy są 
natury subiektywnej, czy obiektywnej21. Subiektywne cechy jakościowe dotyczą 
osobowości przedsiębiorcy, jego osobistego poczucia odpowiedzialności, gotowo-
ści do ponoszenia ryzyka, jak również osobistego zaangażowania w przedsiębior-
stwo. Subiektywne cechy właściciela decydują również o jego aktywności inwesty-
cyjnej, określają jego skłonność do inwestowania, determinują również rolę pełnio-
ną przez niego w przedsiębiorstwie (rzemieślnika, klasycznego przedsiębiorcy lub 
menedżera)22.  
 Analiza wymienionych cech wskazuje, że osoba właściciela stanowi o istocie 
przedsiębiorstwa. Właściciel zarządza przedsiębiorstwem na własną odpowiedzial-
ność i jest związany z nim tak bardzo, że można mówić o tożsamości jego i firmy. 
Tożsamość ta wyraża się przede wszystkim w ten sposób, że gospodarcza egzysten-
cja właściciela zdeterminowana jest kondycją finansową przedsiębiorstwa. Cechy te 
wpływają na decyzje przedsiębiorcy, np. w zakresie sposobu finansowania działal-
ności, polityki zbytu, działalności innowacyjnej, wyboru formy prawnej, struktur 
organizacyjnych, zachowania na rynku. Odnośnie do wymienionych powyżej cech 
dostrzega się znaczące różnice między przedsiębiorstwami zarządzanymi przez 
właściciela i przedsiębiorstwami zarządzanymi przez najemnego menedżera. 
 
 
Podsumowanie  
 
  Koncentracja własności i prawa decydowania na osobie kierownika wpływa 
znacząco na politykę przedsiębiorstwa i to niezależnie od kryteriów ilościowych. 
Przedsiębiorstwo przynależy mentalnie i kulturowo do sektora MŚP nawet wów-
czas, jeżeli ze względu na kryteria ilościowe nie powinno być zaliczone do sektora 
MŚP. I odwrotnie: brak jedności własności i prawa decydowania w przedsiębior-
stwie, a przede wszystkim brak tożsamości finansowej egzystencji właściciela  
z kondycją finansową przedsiębiorstwa nawet wówczas, jeżeli przedsiębiorstwo 
spełnia kryteria ilościowe wymagane, by zostać zaliczonym do sektora MŚP, po-
woduje, że polityka zarządzania takim przedsiębiorstwem bliższa jest polityce re-
alizowanej w dużych przedsiębiorstwach niż w MŚP. Należy więc stwierdzić, że 
MŚP można charakteryzować tylko uwzględniając jednocześnie cechy ilościowe  
i jakościowe. Zaletą zastosowania mierników jakościowych jest możliwość 
uwzględnienia cech szczególnie ważnych dla określonej grupy przedsiębiorstw. 
Wadą zaś, że dokładne przyporządkowanie tych cech do poszczególnych wielkości 
przedsiębiorstw nie jest możliwe, ponieważ pewne cechy reprezentatywne dla ma-

                                                 
21  A. Bielawska, Podatek dochodowy…, op. cit., s. 27–31. 
22  Ekonomika i zarządzanie…, op. cit., s. 25–29.  
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łych firm mogą występować także w średnich i dużych. Jako kryterium wydzielenia 
małych i średnich przedsiębiorstw istotne są przede wszystkim cechy jakościowe  
i w związku z tym jako typowe przedsiębiorstwo sektora MŚP należy uznać tylko 
przedsiębiorstwo, w których społeczna i ekonomiczna struktura przedsiębiorstwa 
nacechowana jest przez osobę właściciela23.  
 
 
THE ISSUE OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES DEFINITION 

 
 

Summary 
 
 The article analyzes the differences in SME definitions based on quantity crite-
rion. It characterizes the main quality features which identifies the small and medium 
sized enterprises.  
 

Translated by Aurelia Bielawska 
 
 

                                                 
23  T. Łuczka, Pojęcie klasy średniej a kategoria małego i średniego przedsiębiorstwa pry-

watnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1995, rok LVII, z. 3, Ekonomika  
i zarządzanie małą firmą, op. cit., s. 55. 
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DOMINIKA CICHOŃSKA, HANNA SARYUSZ-WOLSKA, PETRE ILTCHEV  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 
 
 

WPŁYW GRUPOWYCH ZAKUPÓW APTECZNYCH  
NA EFEKTYWNOŚĆ SZPITALI UNIWERSYTECKICH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Autorzy artykułu analizują możliwości poprawy efektywności procesów za-
rządczych w szpitalach stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
poprzez wprowadzenie aptecznych grup zakupowych (AGZ).  
 W dużych strukturach gospodarczych istotne jest stworzenie mechanizmu 
zaangażowania personelu w wyniki firmy, delegowanie podejmowania decyzji na 
poziomie, gdzie jest otrzymywana i przetwarzana informacja, elastyczne reagowa-
nie na zmiany w otoczeniu gospodarczym, łączenie kreatywności z odpowiedzial-
nością za wynik i zaangażowanie dla osiągnięcia celów firmy. Stworzenie złożonej 
struktury samodzielnych jednostek wymaga systemu monitorowania ich efektywno-
ści i osiągnięcia określonych dla każdej komórki celów. W tym procesie zrówno-
ważona karta wyników (ang. balancescorecard) jako narzędzie zarządzania ma 
wspomóc osiągnięcie tych celów. Jeżeli zarząd dużej firmy nie monitoruje efek-
tywności na poziomie poszczególnych samodzielnych struktur organizacyjnych, nie 
może osiągnąć wyników na poziomie całej firmy. Dlatego władze uczelni medycz-
nych, dla zwiększenia efektywności zarządzania, powinny stworzyć systemy moni-
torowania i motywowania na poziomie poszczególnych komórek (struktur organi-
zacyjnych) – oddziałów szpitalnych, a nawet gabinetów (efektywność na poziomie 
mikro). 
 Podstawowe procesy mające wpływ na efektywność funkcjonowania szpitali 
to: wybór technologii medycznych, doświadczenie i wydajność pracy personelu, 
efektywność procesów biznesowych. Niniejszy artykuł koncentruje się na efektyw-
ności procesów zakupowych jako determinancie efektywności działalności szpitali. 
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Udział surowców, energii, produktów leczniczych i innych usług zewnętrznych  
w kosztach funkcjonowania szpitali klinicznych kształtuje się na poziomie od 20% 
do 35% (przyjmuje się, że wynagrodzenia mogą stanowić od 65% do 80% wraz  
z pozostałymi kosztami, które nie zostały wymieniowe). Apteka szpitalna może być 
traktowana jako samodzielna jednostka organizacyjna (mikrofirma), gdyż posiada 
wyodrębniony personel oraz przepływy finansowe związane z zapłatą za produkty 
lecznicze.  
 Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest organem założycielskim pięciu szpitali 
klinicznych, które mają łącznie ponad 1 600 łóżek1. Każda z tych placówek do 
swojego normalnego funkcjonowania potrzebuje apteki szpitalnej. Połączenie 
wszystkich aptek szpitalnych w jedną sieć może przynieść efekt ekonomii skali  
i zwiększyć efektywność procesów zakupowych2. Efektywność kosztowa wynika 
nie tylko z decyzji medycznych, ale przede wszystkim ze strategii zarządzania, 
wdrożenia nowych modeli zarządzania procesami, jak na przykład grupowych za-
kupów aptek uniwersyteckich. Wagę podnoszonego problemu zwiększa fakt, że 
wszystkie państwowe uczelnie wyższe kształcące pracowników medycznych (aka-
demie medyczne i uniwersytety medyczne) sa organami założycielskimi szpitali 
klinicznych. Proponowany model w zakresie budowy grupy zakupowej aptek przy 
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może być więc wykorzystywany w każdej  
z tych jednostek.  
 
 
1. Metoda 
 
 W artykule zostały wykorzystane następujące metody badawcze: transfer wie-
dzy, transfer najlepszych praktyk w zarządzaniu, wywiady z kierownikami aptek 
szpitalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zamiana leków na podstawie 
klasyfikacji (kodu) anatomiczno-terapeutyczno-chemicznego z określoną dzienną 
dawką3. 
 
 
2. Istota, rola i cele organizacji zakupów grupowych. Rozwój aptecznych grup 

zakupowych w Polsce 
 
 Grupy zakupowe aptek w szpitalach klinicznych Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi mogą być rozpatrywane jako część organizacji zakupów grupowych. We-

                                                 
1  www.umed.lodz.pl (20.11.2010). 
2  R. Lewington, European Hospital Purchasing Practices – Rationalisation and Reform 

(cited 2010 Sep 28), Available from: http://www.hbs-consulting.com. 
3  The Anatomical Therapeutic Chemical Classification System with Defined Daily Doses 

(cited 2010 Sep 28), Available from: http://www.whocc.no. 
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dług Sethi, organizacje zakupów grupowych (OZG) to organizacje, które koordynu-
ją zakupy szpitalnych produktów leczniczych, aparatury medycznej oraz usług4. 
Ten model koordynacji zakupów osiągnął największe sukcesy w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie została opracowana teoria dotycząca tych procesów5. Przykładem 
dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi może stanowić Healthcare Purchasing Con-
sortium z Wielkiej Brytanii, które zostało utworzone przez szpital Uniwersytetu 
Coventry i Warwickshire Narodowej Służby Zdrowia (ang. NHS)6. W Polsce biz-
nesowy model bazujący na aptecznych zakupach grupowych jest coraz popularniej-
szy. Według firmy IMS Health o aptecznej organizacji zakupów grupowych (sieć 
aptek) możemy mówić, kiedy w procesie tym uczestniczy więcej niż pięć aptek7. 
Głównym celem utworzenia aptecznych grup zakupowych jest uzyskanie lepszych 
warunków handlowych u dostawców farmaceutycznych. Apteczne grupy zakupowe 
z czasem ewoluują w sieci aptek. Wkrótce po utworzeniu aptecznej grupy zakupo-
wej jesteśmy świadkami rozszerzenia współpracy w takich obszarach jak programy 
lojalnościowe czy wspólne akcje marketingowe. Z tabeli 1 wynika, że logicznym 
rozwojem aptecznych grup zakupowych jest stworzenie własnego programu lojal-
nościowego, oferowanie możliwości otwarcia apteki ogólnodostępnej lub punktu 
aptecznego na zasadzie franszyzyngu, stworzenie sieci punktów odbioru zamawia-
nych przez Internet produktów leczniczych.  
 

                                                 
4  S. Sethi, Group purchasing organizations: an undisclosed scandal in the U.S. healthcare 

industry, Palgrave Macmillan, New York 2009. 
5  D. Lipson, Impact Of Purchasing Strategies On Local Health Care Systems, „Health 

Affairs” Summer 1996, s. 7–20. 
6  Group purchasing under the microscope (ed.), Hospital Materials Management, 2009 

March: 34: 2 (cited 2010 Sep 28), ProQuest Medical Library (Document ID: 1660611341). 
7  J. Grzelak-Hodor, E. Kurzyńska, Co Ty wiesz o... sieciówkach?, „Puls Farmacji” 2010, nr 

14–15 (56–57). 
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Tabela 1 
Główne apteczne grupy zakupowe w Polsce 

 

Nazwa 
grupy 

Siedziba 
Liczba 
aptek 

Adres strony internetowej 

Wysyłkowa 
sprzedaż 

produktów 
leczniczych 

Gazetka 
promo-
cyjna 

Fran-
szyza 

Apteki 
Medyczne 

Warszawa 186 http://aptekimedyczne.pl  Tak Tak 

Bliska 
Apteka 

Białystok 69 http://www.grupabliskaaptek
a.pl/ 

Tak Tak Tak 

Unia 
Aptek 
Polskich 

Łódź 66 http://www.uniaaptekpolskic
h.pl/ 

Tak Tak  

Grupa 
Aptek 
Kangur 

Wrocław 50 http://www.apteki-kangur.pl/  Tak Tak 

Nasza 
Apteka 

Szczecin 38 http://www.naszaapteka.com.
pl/ 

 Tak  

Twoje 
Tanie 
Apteki 

Zawiercie 37 http://twojetanieapteki.eu/  Tak  

Apteki 
Arnika 

Olsztyn 29  http://aptekiarnika.pl/ Tak Tak Tak 

Tak dla 
Zdrowia 

Toruń 29 http://www.takdlazdrowia.pl  Tak Tak 

Ziko 
Apteki 

Kraków 17 http://www.zikoapteka.pl/ Tak Tak  

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie stron internetowych każdej grupy aptek 

(30.11.2010 r.). 
 
 Na uwagę zasługuje podkreślenie współpracy aptecznej grupy zakupowej Tak 
dla Zdrowia z Collegium Medicum w Bydgoszczy, która jest częścią Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako innowacyjny rozwój programów lojalnościo-
wych można określić włączenie w programy lojalnościowe aptek rabatów oferowa-
nych przez kluby fitness, studia urody, salony fryzjerskie czy optyczne itd. Z przed-
stawionych w tabeli 1 głównych aptecznych grup zakupowych oraz kierunków ich 
rozwoju wynika, że ta forma organizacji procesu zakupowego będzie miała coraz 
szersze zastosowanie w dystrybucji farmceutycznej. Głównym czynnikiem decydu-
jącym o przystąpieniu niezależnej apteki do tego typu struktur organizacyjnych to 
korzyści ekonomiczne z agregacji potencjałów zakupowych pojedynczych aptek. 
Szpitale, których organem założycielskim jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
w warunkach narastającej konkurencji i dążenia do wzrostu efektywności operacyj-
nej powinny szukać możliwości optymalizacji procesów. Jedną z nich jest grupo-
wanie zakupów, podobne do realizowanego przez apteczne grupy zakupowe. OZG 
wspomaga szpitale w podejmowaniu decyzji optymalizujących łańcuch dostaw 
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poprzez negocjację niższych cen oraz rabatów u dostawców. W wyniku agregacji 
potencjałów zakupowych szpitali OZG oszczędza ich środki finansowe. Agregacja 
kontraktów zakupowych pojedynczych szpitali zwykle prowadzi do większych 
rabatów (upustów) oraz niższych cen. „Uzasadnienie ich usług wynika z efektyw-
ności, a mianowicie niskich kosztów transakcji wskutek ekonomii skali”8. Nieza-
leżnie od złożoności procesu koordynacji grupowych zakupów leków kilku szpitali 
wysiłki są rekompensowane przez uzyskane rabaty u producentów/importerów/ 
dystrybutorów. Czynniki wpływające na rozwój aptecznych zakupów grupowych  
w szpitalach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi to: a) stopniowy wzrost konkuren-
cji wśród dostawców usług zdrowotnych; b) wzrost kosztów leków, usług oraz stała 
cena kontraktów medycznych podpisanych z NFZ. W związku z rosnącymi kosz-
tami ochrony zdrowia w Polsce szpitale powinny być zainteresowane zakupem 
produktów leczniczych po najniższych cenach. Poprzez zastosowanie struktury typu 
aptecznej grupy zakupowej apteki szpitalne są w stanie obniżyć ceny zakupów 
leków. Ponadto praktyka Stanów Zjednoczonych pokazuje, że „koszty operacyjne 
maleją wraz ze zwiększeniem wolumenu zakontraktowanych zakupów”9. Utworze-
nie aptecznej grupy zakupowej w szpitalch klinicznych Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi może przyczynić się do wzrostu efektywności (wydajności) procesów 
zakupowych i mieć pozytywny efekt na wynik finansowy szpitali uniwersyteckich. 
Istotne jest określenie strategii koordynacji decyzji zakupowych.  
 W procesowym podejściu decyzji zakupowych wyróżnić można następujące 
etapy: 

1. Przekonanie decydentów (organu założycielskiego, zarządzającego pla-
cówką) do korzyści płynących z pomysłu utworzenia sieci aptek grupo-
wych. 

2. Określenie zakresu koordynacji procesów decyzyjnych oraz dotyczących 
trybu postępowania w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Przykładem 
procedury zakupu jest dokument z Operacyjnego Działu Zakupów Burton 
Hospitals.  

3. Określenie reguł dotyczących wyjątków w zakresie koordynowanych za-
kupów. W procesie oceny potencjałów zakupowych szpitali uniwersytec-
kich istotne są dwie kwestie – swoboda w indywidualnych decyzjach zaku-
powych szpitali oraz rozmiar substytucji (zamiany) leków oryginalnych na 
produkty generyczne. Nierealistyczne są oczekiwania, że szpitale będą do-
konywać wszystkich swoich zakupów za pomocą SZG. Istotne jest, ile nie-
zależności w decyzjach zakupowych dać każdemu szpitalowi. Główną ko-
rzyścią z samodzielnych zakupów dokonywanych przez szpital jest ich ela-
styczność. Do dobrych praktyk należy przedstawianie przez szpitale uni-

                                                 
8  S. Sethi, op. cit. 
9  S. Sethi, op. cit. 
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wersyteckie miesięcznych raportów odnośnie do pojedynczych zakupów do 
centrum koordynacji zakupów (oddziału zakupów centralnych).  

4. Stworzenie infrastruktury wspierającej koordynację procesu, utworzenie 
centrum koordynacji zakupów w strukturze zarządzania uniwersytetu me-
dycznego.  

5. Określenie zasad regulujących procesy zakupowe w aptecznej grupy zaku-
powej. Jest to istotne w przypadku włączenia szpitali nienależących do 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  

6. Określenie wskaźników wydajności związanych z procesem zakupowym.  
7. Szkolenie menedżerów i pracowników uczestniczących w projekcie. 

 
 
3. Koordynacja grupowych zakupów produktów leczniczych 
 
 Podstawowe etapy utworzenia aptecznej grupy zakupowej w szpitalach kli-
nicznych, dla których organem założycielskim jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
to: a) rozmowy z kierownikami aptek szpitalnych oraz menedżerami szpitali kli-
nicznych i przekonanie ich co do słuszności idei grupowych zakupów produktów 
leczniczych; b) analiza infrastruktury informatycznej – stosowane w aptekach szpi-
talnych oprogramowanie pod kątem możliwości wymiany, zbieranie i analizy da-
nych; c) określenie reguł grupowych zakupów aptecznych, wyjątków, procesu mo-
nitorowania i koordynacji zakupów. 
 Dostawcy produktów leczniczych (importerzy, producenci, hurtownie farma-
ceutyczne) zwykle podpisują (zawierają) roczne kontrakty zakupowe z minimalną 
wartością zakupów. Proces koordynacji wymaga zbierania i analizy danych ze 
wszystkich szpitali uniwersyteckich, jak również analizy praktyki zawierania kon-
traktów. Niezbędne do tego dane to: roczne (dot. ostatniego roku) zużycie leków 
przez każdy szpital wraz z danymi zawierającymi: nazwę leku, producenta, dawkę, 
postać, ilość w opakowaniu, roczną zużytą ilość, cenę zakupu, typ ceny – urzędowa, 
umowna, typ leku – na receptę lub OTC. Następnie należy dokonać normalizacji 
tych danych10. Przy tym procesie roczne dane o zakupie/zużyciu leków są konwer-
towane: nazwa leku na nazwę międzynarodową (główną substancję czynną), kod 
leku na kod BAZYL11 (własność IMS Health Poland), dodana jest klasyfikacja 
ATC.  
 Kolejnym etapem jest wyliczenie rocznych potencjałów zakupowych dla każ-
dego leku. Na tym etapie jest niezbędna agregacja danych na podstawie kodu 

                                                 
10  J. Greene, Online Auctions Touted as a Way to Reduce Costs, Go Green. „Hospitals  

& Health Networks” 2009, 83(1): 17 (cited 2010 Sep 28), Available from: ProQuest Medical 
Library. (Document ID: 1627954691). 

11  The BAZYL drug codes database (cited 2010 Sep 28), Available from: http://www. kar-
net.waw.pl. 
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BAZYL, dawki i ilości w pojedynczym opakowaniu. Ostatni etap to zamiana leków 
oryginalnych na generyczne i wyliczenie oszczędności z tej substytucji. Analiza 
wartości i struktury zakupowej z ostatniego roku oraz cena produktów leczniczych 
są podstawą tej optymizacji. Najważniejszym aspektem konsolidacji i substytucji 
jest zamiana droższych produktów leczniczych lub takich o największej wartości 
zakupu na generyki. Dokonywanie zakupów u mniejszej liczby dostaw-
ców/producentów/hurtowników jest podstawą otrzymania większych rabatów. Jed-
nak jest to także związane ze wzrostem uzależnienia od niewielkiej liczby dostaw-
ców, co może skutkować wysokim ryzykiem zakłóceń w dostawach.  
Osiągnięte dzięki zakupom grupowym korzyści zależą od struktury szpitala oraz 
wykorzystywanych produktów leczniczych. Analiza struktury sezonowej kupowa-
nych leków jest podstawą do planowania wartości i wolumenu kwartalnych kon-
traktów wg producenta/importera/dostawcy. Koordynacja zakupów będzie tym 
efektywniejsza, im bazy danych będą bardziej jednolite. Potencjał zakupowy stwo-
rzonej grupy zakupowej aptek szpitalnych oscyluje w granicach 1,5–2 mln zł mie-
sięcznie w zależności od sezonu i struktury epidemiologicznej pacjentów. Jest to 10 
do 12 aptek ogólnodostępnych. Według badań firmy PharmaExpert średni poziom 
sprzedaży apteki ogólnodostępnej w październku 2010 roku wynosił w cenach deta-
licznych 179 tys. złotych12.  
 
 
4. Apteczne grupy zakupowe – możliwości rozwoju 
 
 Model biznesowy aptecznej grupy zakupowej utworzonej przez apteki szpital-
ne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi może być podstawą do stworzenia regional-
nej aptecznej grupy zakupowej. Uczestnictwo w strukturze aptek szpitalnych szpita-
li, które nie należą do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, stwarza warunki do 
rozszerzenia współpracy z nim nie tylko w obszarach zakupowych. Zadowolenie ze 
współpracy w procesach zakupowych może być podstawą do utworzenia w przy-
szłości sieci szpitali. Analiza struktur organizacyjnych dostawców świadczeń me-
dycznych w rozwiniętych krajach pokazuje, że stosowanie tego typu rozwiązań 
prowadzi do wzrostu efektywności funkcjonowania każdego szpitala poprzez spe-
cjalizację oraz wzrost wydajności i efektywności pojedynczych procesów. 
 

                                                 
12  PharmaExpert, Rynek apteczny w październiku 2010, dostępny pod adresem: 

http://www.pharmaexpert.pl/aktualnosci/rynek-apteczny-w-pazdzierniku-2010.html. 
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Podsumowanie  
 
 Stworzenie aptecznej grupy zakupowej w szpitalach Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi może przynieść oszczędności oraz zwiększyć ich efektywność. Uczest-
nictwo aptek, które nie stanowią własności uniwersytetu, może być kolejnym kro-
kiem przy budowie aptecznej grupy zakupowej. Stworzone przy uniwersytetach 
medycznych grupy zakupowe mogą natomiast stanowić podstawę stworzenia re-
gionalnej grupy zakupowej, do której w późniejszym etapie dołączać mogą nieza-
leżne apteki rodzinne. 
 
 

EFFECT OF PHARMACY PURCHASING GROUP  
ON EFFOCIENCY UNIVERSITY HOSPITALS 

 
 

Summary 
 
 The authors are exploring ways to improve the effectiveness of management 
processes in hospitals owned by the Medical University through the introduction of 
pharmacy purchasing groups.  
 Pharmacy purchasing groups are similar to those of group purchasing organiza-
tions (ang. Group Purchasing Organizations, “Group Purchasing Arrangements”13, “col-
laborative procurement”14). This article aims to describe a methodology that can assist 
in the management of purchasing processes. Review created in Poland, as well as the 
experience of of the United States, United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland 
may be helpful in the implementation of this concept in hospital pharmacy at the Medi-
cal University of Lodz.  
 

Translated by Dominika Cichońska, Petre Iltchev 
 

                                                 
13  C. Calogero, Grant Summary Report, Group Purchasing Arrangements (GPAs) for Disa-

bility Service Providers (cited 2010 Sep 28), Available from: http://www.disability.wa.gov.au. 
14  The National Audit Office, A review of collaborative procurement across the public 

sector, List of professional buying organisations 2010 May (cited 2010 Sep 28), www.nao.org.uk. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  637 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  62 2011 
 
 
 
 

MARZENA GANC, TOMASZ FELCZAK 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
 
 
 

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ 
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Spółdzielnie mleczarskie powinny zwiększać swoją efektywność ekono-
miczną nie tylko poprzez doskonalenie działalności operacyjnej (wzrost wydajno-
ści), ale również w zakresie strategicznym, poprzez poprawę atrakcyjności swoich 
portfeli asortymentowych i zwiększanie siły przetargowej względem nabywców, 
doskonaląc techniki analizy i przetwarzania informacji o ponoszonych kosztach1. 
Szczególnie małe spółdzielnie mleczarskie powinny dążyć do lepszego, bardziej 
wydajnego i efektywniejszego zarządzania. Powinny również formalizować swoje 
działania, jednocześnie stosując procedury umożliwiające wytwarzanie takich wy-
robów, aby jakość obsługi każdego z nich oraz jakość oferowanych produktów 
pozostawały zawsze na jednolitym, wysokim poziomie. Spisanie procedur postę-
powania oraz zależności między poszczególnymi procesami mogą pomóc w dąże-
niu do osiągania i poprawy efektywności działalności2. W tradycyjnym rachunku 
kosztów, powszechnie stosowanym w spółdzielniach sektora mleczarskiego, pro-
porcjonalne rozłożenie kosztów pośrednich na produkty powoduje często znie-
kształcenie kosztu jednostkowego.  
 W warunkach konkurencji spółdzielnie mleczarskie stają przed wyzwaniem, 
jakim jest uzyskanie rzetelnych informacji o kosztach ponoszonych na produkcję, 
pomocnych w podejmowaniu decyzji. Aby uzyskać potrzebne informacje, spół-

                                                 
1  M. Pietrzak, Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich – koncepcja oceny, Wy-

dawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 154. 
2  P. Wroński, Wybrane problemy implementacji nowych systemów rachunku kosztów  

w przedsiębiorstwach, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Rachunkowość a controlling, nr 1085, 
Wrocław 2005, s. 382–391. 
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dzielnia stosuje rachunek kosztów, którego zadaniem jest wyodrębnienie zależności 
między procesami produkcyjnymi a kwotami na nie poniesionymi. Rachunek kosz-
tów w spółdzielni mleczarskiej pomaga podejmować decyzje dotyczące wyboru 
rodzaju i asortymentu produkcji, stosowanej technologii i techniki wytwarzania, 
wysokości cen itp.3. Wszystkie te decyzje są długoterminowe, natomiast w warun-
kach dużej konkurencji na rynku mleczarskim istnieje potrzeba wdrożenia rozwią-
zań w rachunku kosztów przydatnych do podejmowania decyzji krótkotermino-
wych. Może to być związane z przyjęciem pewnych uproszczeń tego rachunku, ale 
uwarunkowania rynkowe wymuszają przeprowadzenie zmian również w zakresie 
prowadzonego dotychczas rachunku kosztów. Jedną z możliwości zwiększenia 
przydatności informacji kosztowych jest wdrożenie w spółdzielniach mleczarskich 
rachunku kosztów zmiennych. Uzasadnieniem mogą być coraz bardziej zaawanso-
wane procesy konsolidacji i koncentracji przetwórstwa mleczarskiego oraz specjali-
zacja poszczególnych spółdzielni w przyszłości. Celem takiego rachunku byłoby 
usprawnienie sterowania zyskownością oraz zarządzania kosztami i wynikami 
przedsiębiorstwa wytwarzającego dużo produktów.  
 Realia współczesnej gospodarki i prawa rządzące rynkiem wymuszają na 
przedsiębiorcach – także kierujących spółdzielniami mleczarskimi – doskonalenie 
technik zarządzania, do których do tej pory nie przywiązywano znacznej uwagi, 
takich jak ustalanie odpowiedniego poziomu cen oraz kształtowanie optymalnej 
struktury produkcji i sprzedaży wyrobów. Istotnym narzędziem umożliwiającym 
podejmowanie decyzji w tych dwóch aspektach jest rachunek kosztów, gdyż to 
właśnie koszty są podstawową kategorią ekonomiczną, która towarzyszy każdej 
działalności gospodarczej. Ich prawidłowe rozpoznanie, ewidencja oraz analiza 
może prowadzić do podejmowania decyzji, które będą stanowić źródło przewagi 
konkurencyjnej wobec innych podmiotów w branży. Znajomość kosztów funkcjo-
nowania oraz ich dogłębna analiza dostarcza przedsiębiorstwu informacji w celu 
podejmowania racjonalnych działań w zakresie choćby szybkiego reagowania na 
zmiany zachodzące w coraz bardziej postępującym otoczeniu gospodarczym przed-
siębiorstwa. 
 Rozliczanie kosztów w spółdzielni mleczarskiej jest procesem specyficznym, 
gdyż zasadnicza produkcja odbywa się z wykorzystaniem tylko jednego podstawo-
wego materiału, którym jest skupowane mleko. Surowiec ten musi być szybko prze-
tworzony na produkt końcowy, gdyż ma krótki okres przydatności do przerobu, co 
wymaga odpowiedniej organizacji procesu produkcji. Całkowity koszt surowca 
mlecznego netto danego produktu określa się jako sumę wartości jednostek tłuszczu 
i plazmy, pomniejszoną o wartość odpadów użytkowych, powstałych przy produk-
cji danego wyrobu (odpadami użytkowymi są wszelkie zmiotki mleka w proszku, 

                                                 
3  M. Wasilewski, M. Chmielewska, Praktyczne aspekty rachunku kosztów w spółdziel-

niach mleczarskich, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1125, Wrocław 2006, s. 123–137. 
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okrawki serowe itp.). Pozostałe materiały bezpośrednie to wszystkie te elementy 
produktu (nie wliczając surowca mlecznego), które stanowią nieodłączne składniki 
wyrobu i nie mogą być bez nich sprzedane jako pełnowartościowe oraz są 
uwzględniane przy ustalaniu ceny. W każdej spółdzielni funkcjonuje wykaz pozo-
stałych materiałów bezpośrednich, odnoszący się do konkretnego produktu (np. 
pozostałe materiały dla masła to: torba do masła, sól kuchenna, czyste kultury na 
zakwas itp.)4.  
 
 
2. Cel artykułu oraz wyniki badań 
 
 Celem artykułu jest określenie korzyści z wprowadzenia rachunku kosztów 
zmiennych w małej spółdzielni mleczarskiej. W jednej wybranej w sposób celowy 
małej spółdzielni mleczarskiej wprowadzono rachunek kosztów zmiennych. Próba 
implementacji alternatywnego rachunku kosztów wiąże się z przeprowadzonymi 
wcześniej badaniami, z których wynika, że zarządzający spółdzielniami mleczar-
skimi w Polsce nie wykorzystują rozwiązań w ramach rachunku kosztów zmien-
nych i stosują rachunek kosztów pełnych. Jest to sytuacja niekorzystna z punktu 
widzenia pozyskiwania informacji o kosztach pojedynczych produktów mleczar-
skich w celach krótkookresowego podejmowania decyzji dotyczących np. zmiany 
struktury asortymentowej wyrobów. Ponadto uzasadnieniem dla wprowadzenia 
rachunku kosztów zmiennych w spółdzielniach mleczarskich jest fakt, że większość 
kosztów ponoszonych przez te podmioty to koszty takie jak: surowiec mleczny oraz 
materiały bezpośrednie, które są jednocześnie kosztami zmiennymi i stanowią po-
nad 80% wszystkich kosztów ponoszonych na sprzedane wyroby mleczarskie.  
 W tabeli 1 przedstawiono stosowany dotychczas w spółdzielni mleczarskiej 
rachunek kosztów pełnych, natomiast w tabeli 2 – wprowadzony przez autorów 
rachunek kosztów oparty o koszty zmienne. 
  Mała spółdzielnia mleczarska w rachunku kosztów pełnych największe przy-
chody uzyskiwała ze sprzedaży mleka spożywczego (5 556,43 tys. zł), oraz masła 
(4 725,30 tys. zł). Pozostałe grupy wytwarzanych produktów generowały dla jed-
nostki znacznie mniejsze strumienie przychodów. Koszt surowca w największym 
stopniu obciążał kluczowe dla jednostki grupy produktów, tj. masło i mleko spo-
żywcze. Największy poziom kosztów materiałów bezpośrednich oraz skupu i zaku-
pu przypadał na produkcję masła i wynosił odpowiednio 101,64 i 336,95 tys. zł. 
Wskutek bardziej złożonego procesu produkcji masła wyrób ten stał się nośnikiem 
największej części kosztów wydziałowych małej spółdzielni mleczarskiej. Podobny 
klucz podziałowy zarządzający zastosowali w przypadku kosztów zarządu, których 

                                                 
4  I. Bazydło, T. Sokołowski, Rozliczanie surowca w zakładach mleczarskich, Krajowe Po-

rozumienie Spółdzielni Mleczarskich, Związek Rewizyjny, Warszawa 1998, s. 45. 
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największa część (506,03 tys. zł) obciążyła produkcję masła, a ponaddziesięcio-
krotnie mniejsza kwota kosztów powiązana została z produkcją mleka spożywcze-
go. Rozdział kosztów sprzedaży w największym stopniu obciążył produkcję mleka 
spożywczego, jednak na uwagę zasługuje wysoki narzut kosztów handlowych na 
produkcję twarogów (15,20 tys. zł) i śmietany (12,69 tys. zł). Kalkulacja wyniku 
finansowego produkcji poszczególnych grup produktów pozwoliła podzielić asor-
tyment wytwarzany w spółdzielni mleczarskiej na wyroby rentowne i te, których 
produkcja była deficytowa. Trzonem rentowności jednostki i najbardziej dochodo-
wym produktem w rachunku kosztów pełnych było mleko spożywcze. Według 
przeprowadzonej kalkulacji w grupie wyrobów rentownych znalazły się również 
twarogi i śmietany. Natomiast drugą grupę wyrobów deficytowych stanowiła pro-
dukcja masła, maślanki oraz mleka sprzedawanego w punkcie skupu. Skumulowany 
wynik finansowy z wytwarzania wszystkich grup produktów w spółdzielni mleczar-
skiej był dodatni i niemal w całości wygenerowany został na produkcji mleka spo-
żywczego. 
 

 Tabela 1 
Rachunek kosztów pełnych w małej spółdzielni mleczarskiej (w tys. zł) 

 

Treść 
Grupy produktów 

Masła Maślanki 
Mleko 

spożywcze 
Śmietany Twarogi MSwPS* 

Przychody  4 725,30 276,24 5 556,43 227,59 374,19 5,95 

Koszt surowca 3 282,24 159,60 4 590,25 162,84 231,23 4,05 

Materiały 
bezpośrednie 101,64 2,05 5,75 3,81 2,69 0,08 
 
Koszty skupu i 
zakupu 336,95 16,37 37,05 16,76 23,83 0,42 
 
Koszty wydzia-
łowe 511,44 96,17 135,22 15,31 77,52 1,24 
 

Koszty zarządu 506,03 3,24 45,95 9,56 8,50 0,25 

Koszty sprze-
daży  

25,30 0,60 111,23 15,20 12,69 0,58 

WF  -38,30 -1,79 630,97 4,11 17,73 -0,67 

WF  612,05 

*mleko sprzedawane w punkcie skupu. 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Zaprezentowany w tabeli 2 rachunek kosztów zmiennych w małej spółdzielni 
mleczarskiej pozwala określić wpływ różnych kosztów zmiennych na opłacalność 
produkcji każdej z grup wyrobów. Końcowa marża brutto przypadająca na po-
szczególne rodzaje prowadzonej produkcji w zasadniczy sposób odbiega od wyni-
ków finansowych grup produktów wykazanych w rachunku kosztów pełnych. Mar-
ża brutto wszystkich zespołów produktów kształtuje się na dodatnim poziomie, co 
wskazuje na możliwość pokrycia kosztów stałych spółdzielni mleczarskiej. Naj-
wyższy poziom marży brutto uzyskany został z produkcji mleka spożywczego 
(788,15 tys. zł) oraz masła (493,03 tys. zł). Najniższym poziomem marży brutto 
charakteryzowała się produkcja maślanki (2,05 tys. zł) i mleka sprzedawanego  
w punktach skupu (0,16 tys. zł). Łączna marża brutto uzyskana przez małą spół-
dzielnię mleczarską wyniosła 1 351,18 tys. zł.  
 

Tabela 2 
Rachunek kosztów zmiennych w małej spółdzielni mleczarskiej (tys. zł) 

 

Treść 
Grupy produktów 

Masła Maślanki 
Mleko 

spożywcze 
Śmietany Twarogi MSwPS* 

Przychody  4 725,30 276,24 5 556,43 227,59 374,19 5,95 

Koszt surowca  3 282,24 159,60 4 590,25 162,84 231,23 4,05 

MB I  1 443,06 116,64 966,18 64,75 142,96 1,90 

Materiały bezpośred-
nie 101,64 2,05 5,75 3,81 2,69 0,08 
 

MB II  1 341,42 114,59 960,43 60,94 140,27 1,82 

Koszty skupu  
i zakupu 336,95 16,37 37,05 16,76 23,83 0,42 
 

MB III  1 004,47 98,22 923,38 44,18 116,44 1,40 

Koszty wydziałowe 
511,44 96,17 135,22 15,32 77,52 1,24 

 

MB  493,03 2,05 788,15 28,87 38,92 0,16 

Razem MB  1 351,18 

Koszty zarządu  573,53 

Koszty sprzedaży  165,60 

WF  612,05 

*mleko sprzedawane w punkcie skupu. 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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 W spółdzielni mleczarskiej w rachunku kosztów pełnych masło było produk-
tem, ze sprzedaży którego poniesiono stratę (-38,3 tys. zł). Warto zauważyć, że we 
wprowadzonym rachunku kosztów zmiennych uzyskano z tego produktu jedną  
z wyższych marż brutto (493 tys. zł), co umożliwia spółdzielni pokrycie znacznej 
kwoty kosztów stałych. Informacja „emitowana” z rachunku kosztów pełnych mo-
głaby skłonić do decyzji o rezygnacji z produkcji i sprzedaży masła5 na rzecz in-
nych, bardziej opłacalnych wyrobów.  
 Produkcja śmietany z punktu widzenia rachunku kosztów pełnych ma niski 
poziom nadwyżki przychodu nad ponoszonymi kosztami (4,11 tys. zł). Z kalkulacji 
w przypadku tego produktu z zastosowaniem rachunku kosztów zmiennych wynika, 
że istnieje 28,87 tys. zł marży brutto z produkcji śmietany, której wytwarzanie od-
bywa się w sposób powiązany w innymi wyrobami i stanowi dla mleczarni źródło 
pokrycia pewnej części kosztów stałych. Koszty te nie zostałyby pokryte, gdyby 
zarządzający, kierując się wskazaniami rachunku kosztów pełnych, zrezygnowali  
z wytwarzania tego produktu.  
 Wyeliminowanie wpływu kosztów stałych na marżę uzyskiwaną z wytwarza-
nia mleka spożywczego w zasadniczy sposób podwyższyło skalę opłacalności tej 
grupy produktów. 
 Z rachunku kosztów zmiennych zarządzający mogą pozyskiwać informację 
dotyczącą rentowności pojedynczych wyrobów, co umożliwi np. opracowanie 
optymalnej struktury produkcji i sprzedaży. Rachunek kosztów zmiennych lepiej 
odzwierciedla rzeczywiste ponoszenie kosztów podczas wytwarzania produktów. 
W rachunku tym wyeliminowany jest problem wyboru odpowiedniej podstawy 
rozliczania kosztów pośrednich na wyroby, która może powodować „zniekształce-
nie” kosztów ponoszonych na wytworzenie produktów mleczarskich (taka sytuacja 
najprawdopodobniej wystąpiła w przypadku masła). Rachunek ten umożliwia rów-
nież zarządzającym pozyskiwanie cennych informacji przydatnych do zarządzania 
spółdzielnią nie tylko w długich okresach. 
 Korzyścią ze stosowania rachunku wyników opartego o koszty zmienne i stałe 
jest możliwość dokonywania selektywnej analizy przy stosunkowo małym nakła-
dzie pracy obliczeniowej. Rachunek ten umożliwia szybkie rozliczenie kosztów 
surowca i materiałów na wyroby oraz rozliczanie kosztów skupu i zakupu na wy-
działy. Ponadto rachunek marż pokrywających koszty dostarcza danych dla szyb-
kich decyzji dotyczących np. zmiany asortymentu i optymalizacji produkcji. Szyb-
kiej ocenie podlegają w tym rachunku również skutki zwiększonej sprzedaży wyro-
bów. Dalszym etapem zmian w systemie rachunku kosztów może być wprowadze-
nie rachunku wielostopniowego. Wiąże się to na ogół z koniecznością stworzenia 

                                                 
5  Autorzy uwzględniają tutaj również fakt, że masło jest produktem komplementarnym  

w stosunku do pozostałych wyrobów mleczarskich, tzn. produkowane jest z serwatki, którą moż-
na przeznaczyć również na inne wyroby.  
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szczegółowej struktury przychodów, odpowiadającej przedmiotowej strukturze 
kosztów zmiennych produktów (usług), z możliwością dalszego podziału na koszty 
kontrolowane i niekontrolowane. Rachunek kosztów może mieć także ujęcie wie-
lowymiarowe, obejmujące obszary sprzedaży, grupy produktów i klientów, jak 
również kanały dystrybucji.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Z punktu widzenia zyskowności całej spółdzielni wytwarzanie niektórych 
produktów mleczarskich jest racjonalne, pomimo że z rachunku kosztów „emito-
wana” jest informacja o nieopłacalności jednostkowej tego produktu. Problem tkwi 
w przyjętym kryterium rozliczania kosztów pośrednich na wyroby mleczarskie. 
Dlatego też można przyjąć, że system informacyjny rachunku kosztów zmiennych 
w tym zakresie jest bardziej miarodajny. Wprowadzenie rachunku kosztów zmien-
nych w spółdzielniach mleczarskich wydatnie usprawnia proces decyzyjny odno-
śnie do wytwarzanych produktów, głównie w zakresie ich struktury asortymentowej 
oraz optymalizacji sprzedaży. Podjęcie działań w kierunku zastosowania w spół-
dzielniach mleczarskich wielostopniowego rachunku kosztów może sprawić, że 
zarządzający spółdzielniami otrzymają informację o rentowności na poziomie poje-
dynczego produktu. Mogą na tej podstawie podejmować decyzje dotyczące wyboru 
struktury asortymentowej wytwarzanych wyrobów. W celu implikacji rachunku 
kosztów zmiennych niezbędne jest wprowadzenie procedury controllingu, co nie 
rozwiąże bezpośrednio wszystkich problemów dotyczących zarządzania kosztami, 
ale wydatnie ten obszar usprawni. Ważne jest, aby określenie sposobu poprawy 
efektywności małej spółdzielni mleczarskich w ramach wykorzystania informacji  
z systemu rachunku kosztów obejmowało wszystkie obszary jej funkcjonowania. 
 
 

VARIABLE COSTING IN SMALL DAIRY COOPERATIVES 
 
 

Summary 
 
The aim of the elaboration is to introduce the variable costing in dairy cooperatives and 
its assessment in account of the usage and usefulness in taking a decision. Implementa-
tion of The introduction of variable costing in dairy cooperatives will improve the deci-
sion process mainly in a range of a structure sale and prices politics. 
 

Translated by Marzena Ganc 
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KOMUNIKACJA Z RYNKIEM MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
 
 
 
1. Komunikowanie się z rynkiem i instrumenty komunikacji  
 
 Komunikacja z rynkiem, nazywana również komunikacją marketingową, 
promocją, komunikacją rynkową lub polityką komunikacji, zapewnia komunikowa-
nie się przedsiębiorstwa z różnymi uczestnikami rynku, umożliwiając przekazywa-
nie potencjalnym nabywcom odpowiednich informacji, kształtowanie ich potrzeb, 
postaw i zachowań, tworzenie popytu, zmniejszanie ich wrażliwości na cenę. Ozna-
cza także dialog przedsiębiorstwa z rynkiem, gdyż nabywcy oraz inni uczestnicy 
rynku, tacy jak społeczność lokalna, opinia publiczna i inni interesariusze, również 
komunikują się z przedsiębiorstwem poprzez podejmowanie decyzji oraz różnych 
działań związanych z ofertą przedsiębiorstwa i samym przedsiębiorstwem. Można 
przytoczyć wiele definicji komunikacji z rynkiem, dla przykładu: promocja oznacza 
wejście w kontakt z potencjalnym odbiorcą – klientem i konsumentem danego pro-
duktu; dla nawiązania tego kontaktu przedsiębiorstwo uruchamia cały system dzia-
łań, których celem jest najpierw rozpoznanie potrzeb, następnie trafienie w potrze-
by potencjalnych odbiorców, wreszcie nakłonienie ich do zakupu danego produk-
tu1; promocja lub inaczej polityka komunikacji marketingowej obejmuje zespół 
działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek infor-
macje charakteryzujące produkt lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza 
i ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczność cenową; przedsiębiorstwo 
komunikuje się z rynkiem w celu wywołania zamierzonych reakcji (zachowań  

                                                 
1  T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa, 2004, s. 138. 
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i postaw) ze strony potencjalnych klientów2. Komunikacja marketingowa (promo-
cja) wykorzystuje wiele różnych tzw. instrumentów promocyjnych. Wśród teorety-
ków marketingu nie ma jednoznaczności co do ich nazewnictwa ani liczebności, bo 
na przykład J. Blythe3 podaje 12 instrumentów, tj. reklamę, public relations, spon-
soring, promocję sprzedaży, sprzedaż osobistą, marketing na podstawie bazy da-
nych, telemarketing, marketing on line, sprzedaż z ekranu, wystawy i targi, tożsa-
mość firmy, markę. P.R. Smith, J. Taylor4 wymieniają również 12 instrumentów, 
ale nieco różniących się: sprzedaż i zarządzanie sprzedażą, reklamę, promocję 
sprzedaży, marketing bezpośredni, PR i publicity, sponsoring, wystawiennictwo, 
opakowanie, merchandising, pocztę pantoflową (Word of Mouth), e-marketing, 
system identyfikacji, a B. Szymoniuk z zespołem opisuje 11 instrumentów promo-
cji5: wizerunek i system identyfikacji firmy, reklama, PR, promocja sprzedaży, 
merchandising i opakowanie produktu, sprzedaż osobista i zarządzanie sprzedażą, 
marketing bezpośredni, sponsoring, uczestnictwo w imprezach targowo- 
-wystawienniczych, komunikacja marketingowa w Internecie, gadżety promocyjne. 
Z kolei klasycy marketingu wyróżniają zdecydowanie mniejszą liczbę instrumen-
tów promocyjnych i wymieniają, na przykład Ph. Kotler, reklamę, promocję sprze-
daży, sprzedaż osobistą, public relations i marketing bezpośredni.  
 Wydaje się, że odwoływanie się do szerszego zestawu instrumentów komuni-
kacji marketingowej znajduje obecnie uzasadnienie, gdyż dokładniej oddaje istotę 
zjawiska oraz uwzględnia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
i zachodzą obecnie (np. kilka lat temu w komunikatach reklamowych firmy zaczęły 
podawać swoje adresy internetowe www, a obecnie rozprzestrzenia się trend poda-
wania adresu na portalach społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter).  
 Według autora, instrumenty komunikacji marketingowej (promocji) można 
przedstawić według następującego porządku: 

 klasyczne instrumenty promocji, a w nich reklamę, promocję sprzedaży, 
public relations, sprzedaż osobistą, marketing bezpośredni, pocztę panto-
flową, 

 instrumenty promocji w miejscu sprzedaży (bezpośredniego kontaktu na-
bywcy z produktem lub usługą) takie jak merchandising, opakowanie pro-
duktu, świadectwo materialne (dla usług), 

 instrumenty promocji związane z wydarzeniami i imprezami, takie jak targi 
i wystawy, eventy, sponsoring, 

                                                 
2  J.W. Wiktor, Promocja, w: Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, 

Kraków, 2003, s. 271. 
3  J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa, 2002, 50–51. 
4  P.R. Smith, J. Taylor, Marketing Communications. An Integrated Approach, Kogan 

Page, London and Sterling, 2004, s. 8–10. 
5  B. Szymoniuk, Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, PWE, Warszawa, 

2006, s. 13. 
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 instrumenty promocji związane z tożsamością i wizerunkiem, takie jak za-
rządzanie marką, 

 system identyfikacji firmy, 
 instrumenty promocji związane z nowymi technologiami IT, takie jak  

e-marketing. 
 
 
2. Komunikacja z rynkiem za pomocą mediów na podstawie badań empirycz-

nych 
 
 W polskiej prasie oraz telewizji zostały przeprowadzone pilotażowe badania 
empiryczne komunikatów reklamowych, których celem była analiza zawartości 
tych komunikatów z uwzględnieniem głównie marki. Mogą one także pokazać, 
jakie przedsiębiorstwa nadają w tych mediach reklamy, czy znajduje się tam cały 
wachlarz firm, od mikro, poprzez małe i średnie, do dużych przedsiębiorstw aż po 
wielkie transnarodowe korporacje. 
 Reklamy prasowe były analizowane w dwóch badaniach. W jednym dobór 
próby reklam prasowych do badań został oparty na analizach instytucji monitorują-
cych polski rynek prasowy, takich jak Polskie Badania Czytelnictwa, SMG/KRC 
oraz Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Do badań trafiły tytuły prasowe będące 
liderami czytelnictwa w swoich segmentach, tj. takie tytuły jak „Fakt” w segmencie 
tabloidów, „Gazeta Wyborcza” w segmencie dzienników opiniotwórczych, „Tele 
Tydzień” w segmencie tv guide, „Życie na Gorąco” w segmencie yellow, „Chwila 
dla Ciebie” w segmencie tygodników poradnikowych, „Newsweek Polska” w seg-
mencie tygodników opinii, „Przyjaciółka” w segmencie dwutygodników poradni-
kowych, „Viva” w segmencie people, „Z Życia Wzięte” w segmencie real life sto-
ries, „Twój Styl” w segmencie miesięczników luksusowych dla kobiet i „Claudia” 
w segmencie miesięczników poradnikowych6. Analizie poddano pierwsze paź-
dziernikowe numery wymienionych tytułów7. W drugim badaniu analizie poddano 
reklamy prasowe, które znalazły się w październiku 2008 roku w czterech ogólno-
polskich tygodnikach opinii: „Wprost”, „Polityce”, „Newsweeku” i „Przekroju”, 
oraz w drugiej połowie października 2008 w trzech ogólnopolskich dziennikach: 
„Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Polska Europa Świat” i „Gazecie Wyborczej”. Ana-
lizowano tylko ogłoszenia reklamowe zamieszczone na ogólnopolskich stronach 

                                                 
6  Press, 11’2009, nr 11. 
7  Wyniki badań patrz: J.A. Kowalski, Sposoby komunikacji marki, w: Zarządzanie rela-

cjami międzyorganizacyjnymi, red. A. Adamik, 100-lecie Nauk o Zarządzaniu, Wydawnictwo 
Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 93–97. 
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redakcyjnych8. W obu badaniach badano treść komunikatów pod kątem występo-
wania w nich marek.  
 Reklamy telewizyjne były również analizowane w dwóch badaniach. W jed-
nym analizowano reklamy, które ukazały się w ciągu jednego dnia 10 lutego 2010 
roku w stacji TVP1 między godziną 8.25 a 12.25 oraz 17.55 a 20.25. Badane re-
klamy ukazywały się w blokach reklamowych oraz sponsorskich. Wyemitowano 
wówczas 25 bloków reklamowych i 6 bloków sponsorskich, w których łącznie uka-
zało się 213 reklam9. 
  Drugie badanie reklam telewizyjnych przeprowadzono w stacjach TVP Łódź 
podczas nadawania programu lokalnego między godz. 17.29 a godz. 19.31 oraz 
TVP Info (ogólnopolskie), TVP1, Polsat, TVP2 i TVN między godz. 19.58 a godz. 
22.19 w dniu 25 listopada 2010 roku. Reklamy analizowano pod kątem obecności  
i konfiguracji marek w komunikatach reklamowych w celu określenia strategii ko-
munikacji marki. Na podstawie pojawiających się marek można również określić, 
jakie podmioty zamieściły emitowane reklamy – czy były to podmioty duże, czyli 
duże przedsiębiorstwa lub międzynarodowe korporacje, czy przedsiębiorstwa, które 
można zaliczyć do MŚP, szczególnie mikro i małych przedsiębiorstw. Wyniki ba-
dania zostały przedstawione w tabeli 1 i 2.  
 Z badań wynika, że stałym elementem analizowanych komunikatów rekla-
mowych jest marka, która identyfikuje produkt, usługę lub firmę. Marka może wy-
stępować w różnych konfiguracjach, które określają strategię komunikacji marki10, 
jednak zarówno w reklamach prasowych, jak i telewizyjnych, dominuje strategia 
samodzielnej marki. Badania pokazały również, że zamieszczone komunikaty  
i marki w nich zawarte pochodzą przede wszystkim z międzynarodowych korpora-
cji lub dużych firm. Nawet po badaniu reklam w paśmie lokalnym TVP Info okazu-
je się, że reklamodawcami nie są mikro i małe przedsiębiorstwa, lecz prężne, duże 
lub średnie firmy lokalne lub regionalne. Na ogół nie ma też marek nieznanych,  
a jeśli takie są, to z reguły są to nowe marki handlowe wprowadzane przez duże 
podmioty. I choć wyniki te nie są reprezentacyjne, gdyż miały jedynie charakter 
pilotażowy, to widać brak udziału w takich formach i takim zakresie (w mass me-
diach ogólnopolskich, a także lokalnych) komunikatów marketingowych nadawa-
nych przez mikro i małe przedsiębiorstwa.  
 
                                                 

8  Wyniki badań patrz: J.A. Kowalski, Elementy wsparcia marki w komunikacji marketin-
gowej, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Współczesne wyzwania komuni-
kacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009, s. 244–247. 

9  Więcej patrz: J.A. Kowalski, Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marke-
tingowej, w: Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 418–420. 

10  Pojedyncza marka, architektura marek, współpraca marek, marka wraz z elementami 
wsparcia, bez marki. 
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Tabela 1 
Analiza komunikatów reklamowych pod kątem występowania marek  

w stacji telewizyjnej TVP Info w dniu 25 listopada 2010 roku 
 

Stacja telewizyjna Marki, jakie pojawiły się w komunikatach reklamowych11 

TVP Info Program  
Lokalny Łódź  
Bloki reklamowe między godz. 
17.29 a godz. 20.06  
Wyemitowano w tym czasie 13 
bloków reklamowych, w tym 11 
w paśmie lokalnym i 2  
w paśmie ogólnopolskim. 
 

CH Retkinia, OIC Poland Akademia Przedsiębiorczości, W&W Polskie 
Sklepy AGD i RTV, Marcos Aranżacje i Zabudowy Wnętrz + Barrisol + 
Raumplus, Stacja Nowa Gdynia, ATAL Nowe Polesie Deweloper, Tele 
Taxi 400400, Opel + BSP Auto Dealer Opla, Central Społem Spółdziel-
cze Domy Handlowe Eleganza, Aquapark Fala, Marywilska Centrum 
Handlowe (Warszawa), Manufaktura, Województwo Łódzkie, Nastapol, 
AMX Przedstawiciel Toyota, Kapitał Ludzki + Łódzkie + EFS + Ry-
szard Michalski mistrz w lataniu precyzyjnym, Krwinka, Adrian Fabry-
ka Rajstop, Dom Mody Teresa Kopias, Hera, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego + Łódzkie + EFRR + UE, Fundusze Europejskie, Pawis 
Garnitury, Medax Pomoc Doraźna 

O godz. 19.58 pojawił się blok 
reklamowy w paśmie ogólnopol-
skim TVP Info  

Samsung, Play, Fairy, Netto, ACC Max Sandoz, Flora + Unilever, 
Fructis Citrus + Garnier, Orange + HTC Desire, Amica, Provident, 
Biovital Zdrowie + Bayer, Piękny Wschód, Orange + Nokia C6, Vectra, 
mBank, tp Neostrada, Opel, Tetley, Dziennik Gazeta Prawna, Gerber, 
iPlus + Samsung + Acer, Neonet + Sharp  

 
Źródło: badania autora. 
 

Tabela 2  
Analiza komunikatów reklamowych pod kątem występowania marek w stacjach telewizyj-

nych ogólnopolskich TVP1, TVP2, Polsat, TVN w dniu 25 listopada 2010 roku 
 

Stacja telewizyjna Marki, jakie pojawiły się w komunikatach reklamowych 

TVP1  
Bloki reklamowe między godz. 
20.15 a godz. 20.29 

Play, Eurobank, Duplo, Orange dla Firm, Barszcz Czerwony Winiary, 
BGŻ, Cholinex, Mixplus + Samsung Monte, Vigor, Era + Sony Ericsson 
Xperia X8, TVP1 + Volvo (konkurs), Pyralgina, Duracell, Xenea Regu-
lar Plus, Gillette Fusion, Wawel Malaga Kasztanki TikiTaki, Carrefour, 
Odnovit, Bolero, TP, Nivea, Petitki Lubisie + Instytut Matki i Dziecka, 
Luksja, Castorama, Esselive Forte, Włoszczowa 

TVP2 
Bloki reklamowe między godz. 
20.38 a godz. 20.45; 21.33 a 
21.43;  
 

Walt Disney, Yoskine, Ferrero Rocher, Netia + Tomasz Kot (aktor), 
Actimel + Danone, Puma Animagical + Usain Bolt + Rossmann, TVP2 
+ Volvo V60 (konkurs), Amol, Syoss, SKOK, Merci + Storck, Lubella, 
Lubella, Viera Panasonic + EISA Best Product, Nasivin, Lotos Dyna-
mic, Pampers Premium Care, UPC, Bruno Banani, Orange Free + Acer 
D260, Imodium, Dębowe, Christina Aguilera Royal; 
Master Card, Braun Series 3, Head & Shoulders + Katarzyna Cichopek 
(aktorka) + Krzysztof Ibisz (prezenter telewizyjny), Skoda Kredyt, 
Luksja + Klinika Dermatologii, Milka, Bebiko 2, Taft Ultra 
Schwartzkopf, Vitax, Rutinoscorbin, Calvin Klein, Listerine + Polskie 
Towarzystwo Stomatologiczne, Tetley Black & Green, Braun Multiqu-
ick, Duracell Turbo, Żywiec + Tomasz Adamek (bokser), Herbapect 

TVN 
Bloki reklamowe 
między godz. 20.32 a 22.19 

tp, Hepatil + Barbara Bursztynowicz, Era, Nescafe Dolce Gusto  
+ Krups, Apap; 
Snickers; Nissan Micra, Simplus, Duracell, n, Lech, Twoja Krew  

                                                 
11  Marki pojawiające się w komunikatach reklamowych więcej niż jeden raz w tej samej 

stacji zostały wymienione tylko jednokrotnie. 
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 + Ministerstwo Zdrowia + Narodowe Centrum Krwi; 
Maczeta (film) + Jessica Alba (aktorka), Plus + Samsung Galaxy S, 
Pampers Premium Care, Samsung Galaxy Tab, Ranigast Max, Mitsubis-
hi Colt / Lancer, Ibum, tak tak Era, KitKat Senses Nestle, Bodymax 
Plus, Mixplus + Samsung Monte, McDonald’s, Jacobs Kronung, Internet 
Domowy Orange, Muller, Gripex Hot Active, Lubella, Knorr Gorący 
Kubek + Unilever, Colgate Max White, Amol, Zaplątani (film); 
Pronto, Brise, Cyfrowy Polsat, Mars, Nordea, Garnier Peeling Brusher, 
Plus + Sony Ericsson Xperia X10, Jogobella Zott, Ariel Professional, 
Pyralgina, Orange, BOŚ Bank, Mastercook, n, Pepsi, Lipton, Timotei 
Unilever, Whiskas Supreme, STR8 Freedom, Era mix + Nokia C5, Sony 
+ Carl Zeiss, Frosta, Plus + Sony Ericsson Xperia X10 mini, Heyah Mix 
+ LG Bali, Peugeot, Simplus, Fairy + aktor, iPlus + Acer + Samsung 
+iPad, Kinder Pinguin 

Polsat 
Bloki reklamowe między godz. 
20.49 a godz. 22.20 

Play + HP Mini 110 + Samsung Tab, Smakowita de Luxe, Narodowe 
Siły Rezerwowe, Philips (golarka), NAN Pro 2 + Nestle, Orange, 
m&m’s, Orofar Max, tak tak Era, Żubr, Nestea, EXIM Tours, 
Art&Business, Ariel Professional, Esselive; 
Vitax, Master Card, Pudliszki, Tefal, TicTac, Irving Tea, Tesco, Nutella 
Ferrero, Nesquik Nestle;  
Hej! (mleko), Intermarche, Milka, AXA, Bebilon 2, Irving Tea, Liste-
rine + Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, d’aucy, Inteligo + Przy-
jazny Bank Newsweeka, Rafaello, Pyralgina, Lubella, Hortex, Carte 
Noire 

 
Źródło: badania autora. 
 
Podsumowanie i wnioski dotyczące komunikacji z rynkiem mikro i małych 
przedsiębiorstw 
 
 Można konkludować, że takie środki masowego przekazu jak prasa ogólno-
polska (duże reklamy z zawartością grafiki zamieszczone na stronach redakcyjnych, 
a nie stronach z drobnymi ogłoszeniami) czy stacje telewizyjne o ogólnopolskim 
zasięgu (reklama telewizyjna w TVP1, Polsacie, TVP2, TVN czy TVP Info – pa-
smo ogólnopolskie) są praktycznie niedostępne, a więc i niewykorzystywane przez 
mikro i małe przedsiębiorstwa. Również stacje telewizyjne o zasięgu regionalnym 
(reklama telewizyjna w TVP Łódzki Program Lokalny) są wykorzystywane jako 
medium głównie przez silniejsze i większe podmioty działające na danym rynku 
lokalnym.  
 Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające 
mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 2 mln euro, małe przedsiębiorstwo jako przedsiębiorstwo zatrudnia-
jące mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 10 mln euro12. Nie dysponują one dużymi zasobami finanso-
wymi, a wygospodarowanie znaczącej kwoty na reklamę prasową lub telewizyjną 

                                                 
12  Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, 

http://www.parp.gov.pl. 
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mogłoby zachwiać ich budżetem. W związku z tym mikro i małym przedsiębior-
stwom pozostają inne środki (kanały przekazu) reklamy, docierające do ograniczo-
nej liczby odbiorców na lokalnym z reguły rynku, jak telewizje stricte lokalne (np. 
Toya na rynku łódzkim) lub osiedlowe (np. RetSat1) czy gazetki lokalne (np. „Me-
tro”) lub osiedlowe (np. „Gazetka Retkińska”), których koszt dotarcia do gospodar-
stwa domowego może być podobny jak w przypadku mass mediów ogólnopolskich, 
ale ze względu na skalę będzie zdecydowanie niższy w wartościach bezwzględ-
nych. W prasie ogólnopolskiej (a także lokalnej) są dostępne także ogłoszenia 
drobne, lecz w ich przypadku pozostaje problem wyróżnienia się, a zatem i dotarcia 
do określonej grupy potencjalnych nabywców. Pozostają także inne formy reklamy, 
przede wszystkim ulotki dostarczane do domów lub skrzynek pocztowych, dostęp-
ne w miejscach sprzedaży czy centrach handlowych (szczególnie lokalnych, osie-
dlowych). Także reklama zewnętrzna, lecz nie o charakterze sieciowym, ale indy-
widualnym, ustawiana na ogół w miejscach sprzedaży lub świadczenia usług  
(a także szyld na fasadzie lokalu) lub w najbliższej okolicy jest istotnym instrumen-
tem informowania otoczenia o ofercie handlowej lub usługowej (rzadziej produk-
cyjnej). Poza tym istotnymi instrumentami komunikowania się z rynkiem (nabyw-
cami i innymi podmiotami otoczenia) pozostają bezpośrednia promocja i sprzedaż 
(przedsiębiorca lub jego przedstawiciel wyposażeni na przykład w wizytówki, tele-
fon mobilny, telefon stacjonarny w siedzibie firmy, katalog z ofertą są najskutecz-
niejszym sposobem dotarcia i przekonywania nabywcy), marketing bezpośredni, 
uczestnictwo w targach, wystawach i innych tego typu imprezach (prezentacje 
kuchni regionalnych organizowane przez urzędy miast, gmin czy centra handlowe). 
Niezwykle ważnym instrumentem, a często zapominanym lub zaniedbywanym, jest 
poczta pantoflowa, działająca szczególnie sprawnie na niewielkim rynku lokalnym. 
Oprócz dobrze realizowanej funkcji informacyjnej potrafi ona niezwykle skutecznie 
spełniać funkcję perswazyjną. Polecenie i poparcie własną osobą produktu, usługi 
czy samego mikro lub małego przedsiębiorcy przez konsumenta w znacznym stop-
niu uwiarygodnia ofertę usługową w kręgu znajomych czy sąsiadów danego kon-
sumenta. I podobnie silne oddziaływanie tego instrumentu promocyjnego może 
poczynić wiele szkód w wizerunku mikro lub małego przedsiębiorcy w przypadku 
niezadowolenia konsumenta i przekazywania przez niego niepochlebnych opinii. 
Dlatego też mikro lub mały przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na niską jakość 
produktów lub niestaranne wykonywanie usług, gdyż bardzo szybko może się to 
odbić na liczebności jego realnych i lojalnych nabywców (np. lokalna lub osiedlo-
wa piekarnia czy cukiernia nie może pozwolić sobie na „wpadkę” z nagłym  
i wyraźnym pogorszeniem jakości swoich wyrobów, gdyż bardzo szybko na ten 
rynek wejdzie lokalna konkurencja, a odzyskanie nabywców nie będzie łatwe  
i będzie mogło prowadzić np. do wojny cenowej). Podobnie jest z lokalnymi usłu-
gami na przykład fryzjerskimi czy kosmetycznymi. Wśród mikroprzedsiębiorców 
najczęściej też występuje stosowanie strategii bezmarkowej i posługiwanie się  
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w komunikacji z rynkiem komunikatami typu usługi fryzjerskie i numer telefonu, 
kosmetyka i numer telefonu, szyld autonaprawa i adres itd. A przecież zastosowanie 
marki i wyróżnienie się w ten sposób od innych ofert konkurencyjnych przy konse-
kwentnym świadczeniu wysokiej jakości usług (lub produkowaniu wysokiej jakości 
dóbr) jest bardzo tanim i jednocześnie bardzo skutecznym sposobem na budowanie 
trwałych i dobrych relacji z dotychczasowymi nabywcami oraz poszerzanie kręgu 
potencjalnych odbiorców w wyniku działania mechanizmu polecania i przekazywa-
nia dobrej opinii przez zadowolonych klientów swoim znajomym (poczta pantoflo-
wa) na rynku lokalnym.  
 W wyniku rewolucji cyfrowej pojawił się też nowy kanał komunikacyjny, 
który łamie dotychczasowe bariery fizycznej odległości. Jednocześnie jest on tani  
i leży w zasięgu możliwości finansowych mikro i małych przedsiębiorców. Małe 
firmy uzyskały tym samym możliwość prowadzenia skutecznych działań komuni-
kacyjnych z wybraną, wąsko określoną grupą docelową. Kanał ten daje też drogę 
zwrotną, a więc umożliwia, tak postulowany obecnie przez nowoczesne koncepcje 
marketingu, dialog. Staje się także podstawą do dynamicznego wzrostu najbardziej 
obiecujących mikro i małych przedsiębiorstw, które w wyniku rozwoju mają szansę 
z czasem stać się średnimi lub dużymi przedsiębiorstwami, generującymi nowe 
miejsca pracy i wyznaczającymi nowe trendy na rynku. Do najważniejszych in-
strumentów bazujących na nowych technologiach cyfrowych należy zaliczyć Inter-
net, pocztę elektroniczną, strony www, reklamę internetową, telefonię mobilną, 
telewizję cyfrową. Nowe platformy wymiany informacji, takie jak wyszukiwarki 
internetowe (np. Google), serwisy społecznościowe (np. Facebook, Twitter, Nasza- 
-Klasa), portale (np. YouTube), komunikatory (np. Skype, Gadu-Gadu) dają nowe, 
wydaje się obecnie, że nieograniczone, możliwości promocji i podjęcia dialogu  
z rynkiem, a w wyniku tego i rozwoju małej firmy. Najwięcej oczywiście firm, 
które nie korzystają z nowych kanałów komunikacji, to mikro i małe przedsiębior-
stwa, ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, że dla części z nich, szczególnie tych, 
które opierają swój biznes i rozwój o nowe technologie, otworzyły się nieograni-
czone możliwości wzrostu, z mikroprzedsiębiorstwa do olbrzymiej firmy działają-
cej w skali globalnej, czego przykładem mogą być Google czy właśnie Facebook,  
a na polskim rynku Wirtualna Polska czy Nasza-Klasa. 
 
 
MARKETING COMMUNICATIONS OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES 
 
 

Summary 
  
 There are many instruments of marketing communications. But not all are really 
useful for micro and small enterprises. Press and tv advertisements, especially according 
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to national Polish market, are not easy to approach for them because of high costs. The 
field research shows, that both, press and tv advertisements in main press titles and tv 
channels are descended from large enterprises or transnational corporations. Micro and 
small enterprises should focus to local market and use such instruments like personal 
promotion, word of mouth, exhibitions. New channels of marketing communications, 
based on IT technology, are great chance and very promising for micro and small ene-
terprises. They allow them to overcome barriers of local markets and high costs of mar-
keting communications and to develop on national or even international market. 
 

Translated by Jarosław A. Kowalski 
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OCENA STANU PROCESU WYTWARZANIA JAKO PRZYKŁAD WSPOMAGANIA 
DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 
 
 
Wprowadzenie  
 
 W obszarach inżynierii produkcji oraz zarządzania produkcją, tak jak w każdej 
działalności decyzyjnej człowieka, ważna jest umiejętność odkrywania, zrozumie-
nia i rozwiązywania problemów. Menedżerowie zauważają, że aby zarządzać racjo-
nalnie, coraz więcej uwagi muszą poświęcać rozsądnemu podejmowaniu decyzji 
zarówno dotyczących działań operacyjnych, jak i strategicznych dla organizacji. 
Sukces działań podjętych w wyniku tych decyzji jest wynikiem znajomości reguł  
i mechanizmów rządzących procesami wytwarzania, umiejętności szybkiego re-
agowania na określony stan procesu, zdolności przewidywania przyszłych jego 
stanów oraz wyboru najlepszej (spośród wielu możliwych) decyzji dla określonej 
grupy kryteriów.  
 Podejmując decyzje, należy zawsze przyjąć pewne założenia. Zgodnie z zasa-
dą GI-GO (garbage in – garbage out) przyjęcie złych założeń prowadzi do fałszy-
wych rozważań, błędnych wniosków i działań. Niska efektywność decyzji jest dla 
przedsiębiorstwa zawsze szkodliwa, ponieważ może dezorganizować jego funkcjo-
nowanie i podważać zaufanie pracowników. Ważne jest zatem, jakimi narzędziami 
wspomagającymi proces decyzyjny się dysponuje oraz na podstawie jakich danych 
dokonywane są analizy.  
 Narzędzia te to szeroko rozumiane metody ilościowe, których podstaw teore-
tycznych dostarczyły różne działy matematyki. Umożliwiają one analizę i często 
ocenę sytuacji na podstawie niepełnej wiedzy o zjawisku (szeroka gama metod 
statystycznych). Należą do nich: metody prognozowania, metody analizy dyskry-
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minacyjnej, analiza czynnikowa, analiza grupowa, regresja wielowymiarowa, ska-
lowanie wielowymiarowe, metody kolejkowe i wiele innych. Metody te są również 
pomocne w opisie relacji pomiędzy obserwowanymi zjawiskami, często umożliwia-
ją konstruowanie prognoz o różnym horyzoncie czasowym.  
 Znane rozwiązania z dziedziny zarządzania produkcją poświęcają także wiele 
miejsca różnym technikom i narzędziom statystycznym, służącym ograniczeniu 
ryzyka podejmowania decyzji nietrafnych. Najczęściej stosowanymi metodami 
statystycznymi w zarządzaniu procesami wytwarzania są: statystyczne sterowanie 
procesami (ang. SPC), analiza systemów pomiarowych (ang. MSA) oraz narzędzia 
planowania doświadczeń (ang. DOE). W literaturze tematu spotyka się również 
opisy wykorzystania w analizie danych, pochodzących ze stanowisk produkcyjnych 
oraz wnioskowania, a co za tym idzie podejmowania decyzji na podstawie technik 
sztucznej inteligencji (AI) (np. sztucznych sieci neuronowych, algorytmów gene-
tycznych, logiki rozmytej). Z jednej strony wąska specjalizacja poszczególnych 
zastosowań technik AI utrudnia wypracowanie jednolitego modelu oceny stanu 
procesu wytwarzania, z drugiej wykorzystanie określonej techniki (przykładowo 
sieci neuronowych), wymaga wiedzy dziedzinowej celem poprawnego uczenia sieci 
i interpretowania jej wyników. Problemem okazuje się także trudność wdrożenia 
opracowanych teoretycznie rozwiązań w dynamicznym otoczeniu produkcyjnym. 
 
 
1. Ocena stanu procesu wytwarzania 
 
 Kwestia oceny stanu procesów wytwarzania – ze względu na kryteria jako-
ściowe – jest szeroko poruszana w literaturze naukowej. W odniesieniu do proce-
sów wytwarzania części maszyn wymagania jakościowe sprowadzają się głównie 
do dokładności wymiarowej i kształtowej wyrobu oraz właściwości warstwy 
wierzchniej. Cechy te muszą zapewnić bezawaryjną eksploatację wyrobu w okresie 
przewidzianym przez projektanta i konstruktora. Jednym ze środków prowadzących 
do skutecznego osiągnięcia tych wymagań, przy jednoczesnym zachowaniu eko-
nomicznej efektywności wytwarzania, jest sterowanie jakością w całym cyklu życia 
wyrobu1.  
 Sterowanie jakością opiera się na wykorzystaniu danych powstających pod-
czas szeroko rozumianej kontroli jakości. Polega na aktywnym i dynamicznym 
(adaptacyjnym) sterowaniu przebiegiem procesów wytwarzania we wszystkich 
fazach produkcji: koncepcji wyrobu, projektowania, technicznego przygotowania 
produkcji, wykonania, eksploatacji. Do niedawna podejście do problematyki za-
pewnienia jakości polegało na kontroli i podejmowaniu działań sterujących po za-

                                                 
1  G.M. Smith, Statistical Process Control and Quality Improvement, Pearson Prentice 

Hall, 2002. 
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kończeniu kolejnych etapów produkcji (np. kontrola techniczna przeprowadzona po 
zakończeniu operacji)2. Współcześnie sterowanie jakością przeprowadzane jest  
w sposób ciągły już w czasie realizacji procesu produkcyjnego. Ma ono charakter 
doraźnych działań, interwencji i ma na celu operacyjne zabezpieczenie wymaganej 
jakości wykonania. Działania te mogą polegać między innymi na wymianie narzę-
dzia, skorygowaniu parametrów procesu, zaostrzeniu kryteriów kontroli itp. Jednym 
z podstawowych zagadnień warunkujących poprawność sterowania jakością 
w przedsiębiorstwie jest umiejętność wykorzystania danych generowanych na róż-
nych stanowiskach w podejmowaniu decyzji.  
 

 
 

Rys. 1. Źródła informacji dla działań związanych ze sterowaniem jakością 

Źródło:  A. Hamrol, A. Kujawińska, M. Piłacińska, M. Rogalewicz, The new method of 
process quality evaluation, 11th International QMOD Conference, Quality Man-
agement and Organizational Development Attaining Sustainability From Organiza-
tional Excellence to Sustainable Excellence, 20–22 August 2008, Helsingborg, 
Sweden, http://www.ep.liu.se/ecp/033/036/.  

 
 Generalnie decyzje te mogą być podejmowane w oparciu o informacje uzy-
skiwane: z bezpośredniego pomiaru obrobionych części (pomiar przeprowadzany 
jest po zakończeniu operacji), z pomiaru sygnałów pochodzących ze zjawisk towa-
rzyszących procesowi (np. sygnał siły, temperatury, drgań – pomiar realizowany 
on-line), z obserwacji zdarzeń zachodzących podczas realizacji procesu (błąd ope-
ratora procesu, awaria maszyny)3. 

                                                 
2  A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa, 2008. 
3  A. Hamrol, Process diagnostics as means of improving the efficiency of quality control, 

„Production Planning and Control” 2000, Vol. 11, No. 8, s. 797–805. 
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 Informacje z pomiaru wytworzonych części mogą być uzyskiwane w ramach: 
kontroli stuprocentowej, statystycznej kontroli odbiorczej lub statystycznej kontroli 
procesu. 
 Pomimo dysponowania zaawansowaną techniką pomiarową oraz stosowania 
coraz bardziej przyjaznego i rozbudowanego oprogramowania do przetwarzania 
wyników kontroli, zrealizowanie sprawnie działającego sprzężenia informacyjnego 
pomiędzy procesem wytwarzania a pozostałymi elementami systemu stwarza  
w praktyce nadal duże problemy. W wielu przypadkach dane z kontroli w toku 
produkcji są marnotrawione – służą jedynie do bieżącej regulacji procesu, często są 
gromadzone tylko po to, aby spełnić wymagania odbiorców odnośnie do tzw. zapi-
sów jakości. Duże nadzieje wiąże się w tym zakresie ze statystycznymi technikami 
sterowania jakością, wykazują one jednak wiele słabości. Przykładowo karty kon-
trolne procesu oraz wskaźniki zdolności jakościowej nie przynoszą informacji na 
temat przyczyn zakłóceń procesu oraz wskazówek dotyczących działań korygują-
cych. Jest to powodem, że potencjalne możliwości narzędzi statystycznego stero-
wania procesami nie są w pełni wykorzystywane. W literaturze tematu brak jest 
również informacji, które wskazywałby na wdrożone efektywne rozwiązania po-
zwalające na wykorzystanie informacji z kontroli (parametrów, cech, zdarzeń, sy-
gnałów) w ocenie stanu procesu. 
 Omawiany problem wnioskowania o stanie procesu na podstawie zbioru cech 
znanych to problem klasyfikacyjny. Metody klasyfikacji obiektów są od wielu lat 
rozwijane przez badaczy licznych dziedzin, takich jak rozpoznawanie sygnałów 
(np. mowy, EKG), rozpoznawanie obrazów (np. pisma, twarzy), systemy diagno-
styczne, systemy sterowania, systemy uczące się i systemy odkrywania wiedzy  
w bazach danych. Analiza literatury z tego obszaru pozwoliła autorom na wycią-
gnięcie wniosków: 

1. podstawą we wszystkich metodach klasyfikowania jest, w celu zbudowania 
poprawnego klasyfikatora, zbiór uczący, który często jest niepełny, nie-
pewny lub przybliżony. Zły wybór (dobór) zbioru uczącego może prowa-
dzić do błędnej oceny stanu procesu. Wynika z tego konieczność rozwija-
nia metod odpornych na niepełność informacji, a nawet pojawiające się 
sprzeczności opisu. 

2. problemem w metodach oceny procesu jest właściwy dobór języka opisu 
procesu – zbioru danych, na podstawie którego dokonywana jest ocena. 
Najczęściej metody oceny procesu wykorzystują dane określonego typu  
– albo jakościowe, albo ilościowe. 

3. problemem w metodach klasyfikowania stanu procesu jest zmienna w cza-
sie wiedza na temat procesu – opis wygenerowany na podstawie pewnej 
próby uczącej może się okazać po pewnym czasie niewystarczający i wy-
magać rewizji w celu dostosowania algorytmu klasyfikującego do zmienia-
jących się danych. 
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 W wyniku analizy badań światowych i literatury na temat metod oceny stanu 
procesu autorzy wyciągnęli istotne wnioski. Przede wszystkim należy stwierdzić, że 
pomimo szybkiego rozwoju metod i systemów klasyfikowania nadal pozostają one 
w pewnym stopniu zależne od człowieka. Sam proces projektowania systemu klasy-
fikującego wymaga od niego określenia sposobów zdobywania wiedzy oraz jej 
reprezentacji. Poza etapem tworzenia modelu powstają następujące problemy: 

 zbyt mała lub zbyt duża zależność systemu od środowiska, w którym się 
znajduje, co może prowadzić do niepełnej analizy danych lub błędnej in-
terpretacji, 

 wiarygodność i poprawność generowanych wniosków, 
 niekompletne lub częściowo sprzeczne dane, 
 niezdefiniowanie ograniczeń dziedzinowych, co może prowadzić do zbyt 

daleko idących uogólnień i błędnych wniosków. 
 
 
2. Koncepcja metod oceny stanu procesu wytwarzania 
 
 Wnioski zapisane w poprzednim rozdziale stały się podstawą do podjęcia 
badań i działań przez autorów zmierzających do opracowania pakietu adaptacyj-
nych metod klasyfikacji stanu procesu wytwarzania. Przyjęto, że opracowane meto-
dy będą:  

 generować wyniki i komunikaty zrozumiałe dla człowieka, czyli wyrażalne 
w opisie i modelu myślowym przez niego przyjętym, 

 mieć możliwość ciągłego uczenia i dostosowywania do zmieniających się 
warunków produkcyjnych,  

 dawać możliwość analizowania danych jakościowych i ilościowych, nieza-
leżnie od typu ich rozkładu, 

 mieć możliwość zastosowania w praktycznie każdym procesie wytwarza-
nia,  

 zdolne do udzielenia wyjaśnienia dla każdego nowego przypadku, 
 skuteczne na dużych zbiorach danych. 

 Opracowane metody oceny stanu procesu wytwarzania uwzględniają wiele 
cech jakościowych wyrobu (nie tylko krytyczną) i wiele charakterystyk procesu  
i jego otoczenia. 
 Metody wywodzą się częściowo z nauk decyzyjnych.  
 Z jednej strony autorzy zastosowali metodę opartą na teorii zbiorów przybli-
żonych. Do szacowania stanu procesu wytwarzania wykorzystane zostanie podej-
ście regułowe, stanowiące jeden ze sposobów modelowania preferencji decydenta 
w wielokryterialnym problemie decyzyjnym. 
 Koncepcję metody oceny stanu procesu przedstawiono na rysunku 2. 
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STANOWISKO 
ROBOCZE

WYRÓB

Parametry ustawienia 
procesu

Jakość 
wykonania

Jakość 
wymagana

if c1(a)=r, c2(a)=p,  ... cn(a)=q, then  a → Class 1

DANE Z PROCESU

1 . Parametry ustawienia
procesu:
- parametry maszyny
- narzędzia
- ...

2 .     Miary stanu procesu :
- temperatura
-  siła
- wibracje
- ...

3 . Zdarzenia w procesie:
- wykruszenie ostrza,
-  błąd operatora
- stępienie narzędzia
- ...

4 . Zdolność i stabilność 
procesu:
- oszacowanie zmienności
- karty kontrolne
- wskaźniki zdolności

MODEL WNIOSKOWANIA I WSPOMAGANIA DECYZJI

Reguły decyzyjne
- pewne
- możliwe
- przybliżone

jeśli a1(x)≥r, a2(x)≥p, ... an(x)≤q, to x → klasa 1

jeśli a1(x)≥s, a2(x)≥w, ... an(x)≤q, to być może x → klasa 2

jeśli a1(x)≥w, a2(x)≥t, ... an(x)≤p, to x → klasa 1 lub 2

WYJŚCIE : OCENA JAKOŚCI WYROBU / PROCESU

 
 

Rys. 2.  Koncepcja metody oceny stanu procesu z wykorzystaniem podejścia regałowego 

Źródło:  M. Piłacińska, K. Leśniak, A. Kujawińska, K. Żywicki, Model danych systemu 
sterowania przepływem i jakością produkcji, „Studia Informatica”, 2009, Vol. 30, 
Nr 2B (84), s. 109–126. 

 
 Z danych zebranych o procesie, tj. zarejestrowanych na stanowisku produk-
cyjnym miar stanu procesu (np. temperatura, wibracje), zdarzeń, które wystąpiły 
podczas jego trwania (np. wykruszenie ostrza, błąd w obsłudze) oraz charakterystyk 
jakościowych wyrobów (np. chropowatość powierzchni, wytrzymałość) indukowa-
ne będą trzy rodzaje reguł decyzyjnych: reguły pewne (jeśli…, to…), możliwe (je-
śli…, to być może to…) i przybliżone (jeśli…, to… lub to…)4,5. Pozwolą one na 
szacowanie jakości wyrobów wytwarzanych w procesie opisanym pewnym zbiorem 
charakterystyk, a dzięki temu na ocenę jakości (stabilności) procesu. Uzyskiwana  
w ten sposób ocena procesu określona została mianem wskaźnika bezpieczeństwa 
procesu. Główną zaletą analizy opartej na teorii zbiorów przybliżonych jest odrzu-
cenie wszelkich dodatkowych założeń dotyczących np. rozkładu prawdopodobień-
stwa wartości atrybutów. Cała informacja o danym pojęciu zawarta jest wyłącznie 
w przykładach zgromadzonych w zbiorze uczącym. 

                                                 
4  S. Greco, B. Matarazzo, R. Słowinski, Rough set theory for multicriteria decision analy-

sis, „European Journal of Operational Research” 2001, Vol. 129, No. 1, s. 1–47. 
5  S. Greco, B. Matarazzo, R. Słowiński, Decision Rule Approach, w: Multiple Criteria De-

cision Analysis: State of the art surveys, red. J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott:, Springer 2005,  
s. 507–561. 
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 Z drugiej strony autorzy projektu opracowali autorską metodę umożliwiającą 
wyznaczenie tzw. funkcji bezpieczeństwa procesu, która pozwoli na ocenę poziomu 
bezpieczeństwa procesu oraz prognozowanie jego stanu.  
 

 
 

Rys. 3.  Koncepcja metody oceny stanu procesu z wykorzystaniem funkcji bezpieczeństwa 
procesu 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Koncepcję metody oceny stanu bezpieczeństwa procesu z wykorzystaniem 
funkcji przynależności przedstawiono na rysunku 3. Działania związane z szuka-
niem funkcji bezpieczeństwa procesu składają się (w ogólnym ujęciu) z czterech 
etapów:  

 redukcji danych pozyskiwanych na stanowisku produkcyjnym i w jego oto-
czeniu, 

 analizy wyników w przestrzeni wielowymiarowej, 
 analizy rozkładów danych, 
 wyznaczania funkcji bezpieczeństwa procesu. 

 W poszczególnych etapach działań przewiduje się wykorzystanie technik  
z obszaru data mining oraz statystyki matematycznej. W efekcie powstał zatem 
zintegrowany pakiet metod, z których użytkownik będzie mógł korzystać w sposób 
dla siebie najbardziej dogodny (korzystny): paralelnie lub z każdej oddzielnie. 
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Podsumowanie 
 
 W czasach gdy przedsiębiorstwa konkurują ze sobą na wolnym rynku głównie 
za pomocą jakości procesów i produktów będących ich wynikiem, bardzo ważne 
stało się podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych i wiarygodnych danych. 
Takich danych w przypadku procesu wytwarzania – najważniejszego z punktu wi-
dzenia klienta, bo tworzącego wartość dodaną – dostarcza kontrola stuprocentowa, 
statystyczna kontrola odbiorcza lub statystyczna kontrola procesu. Wydaje się jed-
nak, że w erze dążenia do produkcji bezbrakowej nie można ograniczać się tylko do 
oceny procesu na podstawie obrobionych już części. Należy już w trakcie trwania 
procesu oceniać jego stan i w razie potrzeby dokonywać korekt. Szczególnie istotne 
jest wzięcie pod uwagę takich cech jak parametry procesu, sygnały diagnostyczne 
towarzyszące procesowi oraz zdarzenia, jakie nastąpiły w trakcie jego trwania. 
Autorzy wyszli naprzeciw potrzebie opracowania metod, które pozwalają na ocenę 
stanu procesu wytwarzania. W artykule przedstawiono dwie metody: jedną opartą  
o klasyfikację stanu procesu do wcześniej zdefiniowanej klasy jakości, a drugą  
o wykorzystanie funkcji przynależności. Umożliwiają one określenie już w trakcie 
trwania procesu wytwarzania, czy wyrób, który będzie jego wynikiem, spełni nało-
żone na niego wymagania jakościowe. 
 
 

MANUFACTURING PROCESS STATE EVALUATION AS AN EXAMPLE 
OF DECISION-MAKING SUPPORT IN ENTERPRISE 

 
 

Summary 
 
 The subject of the paper is the problem of diagnosis and evaluation of an ability of 
the manufacturing process to meet quality requirements by products being the result of  
a process. In the article the idea of adaptive methods for classifying the state of the 
manufacturing process was presented. The adaptability of methods is understood as 
their ability to a flexible adjustment to: a production process which is changeable by 
nature, various manufacturing processes, a changing set of data describing the process 
state (a use of others process state measures) and therefore it is understood as a broadly 
defined methods ability to a continuos “self-learning”. 
 

Translated by Maria Piłacińska 
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MODEL ANALIZY FINANSOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  
MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
 
 
1. Podstawy modelu analizy finansowej 
 
 Prawidłowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wymaga dostępu do od-
powiedniego systemu informacji. Dysponowanie informacjami z wykorzystaniem 
metod analizy finansowej pozwala przygotować przedsiębiorstwo do zmian otocze-
nia, identyfikować ryzyko, dokonać wyboru właściwych form zabezpieczenia się 
przed jego skutkami oraz odpowiednich scenariuszy rozwoju. Analiza finansowa 
ma więc zarówno znaczenie poznawcze, jak i stanowi narzędzie wykorzystywane  
w procesie zarządzania. Zakres informacji niezbędnej dla właściwego zarządzania  
i oceny przedsiębiorstwa można rozpatrywać w aspekcie informacji retrospektyw-
nej i prospektywnej. 
 Źródłem informacji retrospektywnej jest sprawozdawczość finansowa i dodat-
kowa informacja dotycząca zmian otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębior-
stwo. Informacje o przyszłości mają charakter prognoz i symulacji stanowiących 
podstawę do formułowania i wyboru różnych strategii rozwoju przedsiębiorstwa  
i odpowiadających im strategii działania. Dotyczy to również projekcji zmian oto-
czenia i szacunku zmian głównych zewnętrznych wyznaczników działalności  
(w tym szacunki zmian parametrów rynku). Małe przedsiębiorstwa napotykają jed-
nak na bariery i ograniczenia informacyjne, które mogą utrudniać prowadzenie 
szerszej analizy finansowej i zakłócać bieżące oraz strategiczne procesy decyzyjne. 
Z drugiej jednak strony mogą one łatwiej kontrolować koszty i wydatki, posługując 
się indywidualnym, uproszczonym systemem informacji, niezależnie od wymogów 
ogólnie przyjętych standardów rachunkowości. Utrudniony może być także dostęp 
do informacji prospektywnej pozwalającej na ocenę przewidywanych zmian wa-
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runków działania i wyznaczenie przyszłych kierunków działania. Stąd też dobór 
właściwych metod analizy finansowej jest niezbędny, aby określić:  

 zdolność do kontynuowania działalności, 
 potrzeby finansowe, budżety kapitałowe i źródła finansowania aktywów, 
 symptomy zagrożenia i ryzyko zmiany pozycji konkurencyjnej, 
 kierunki zmian w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. 

 Jednym z podstawowych obszarów działalności małych przedsiębiorstw jest 
działalność operacyjna, stąd właściwa jej analiza jest szczególnie ważna dla prawi-
dłowego ich funkcjonowania. Działalność operacyjna i związane z tym decyzje 
operacyjne dotyczą podstawowych działań przedsiębiorstwa, do których zostało 
ono powołane, wiążą się z jego specyfiką i przynależnością do konkretnej branży. 
W tej grupie decyzji można wyróżnić obszary wyboru niezależne od przedsiębior-
stwa, wynikające z cech jego sfery realnej, wyznaczające indywidualny profil ryzy-
ka oraz decyzje podlegające swobodnemu kształtowaniu (np. związane z pozycją 
rynkową przedsiębiorstwa). 
 Analiza finansowa działalności operacyjnej wymaga oceny w następujących 
obszarach: 

 wyniki finansowe i efektywność operacyjna z wykorzystaniem uproszczo-
nych rachunków zysków i strat (ujęcie strumieniowe, dynamiczne, zgodnie  
z zasadą memoriałową), 

 zmiany strukturalne związane z analizą zasobów dotyczących aktywów ob-
rotowych i źródeł ich finansowania, zgodnie z informacjami w uproszczo-
nych bilansach (ujęcie statyczne – zasobowe), 

 przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ujęcie strumieniowe, dy-
namiczne, zgodnie z kasową zasadą rejestracji zdarzeń gospodarczych). 

 Każdy z tych obszarów powinien dodatkowo uwzględnić elementy ryzyka  
z oceną negatywnych tego konsekwencji. 
 Ogólny zakres analizy działalności operacyjnej przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Zakres analizy działalności operacyjnej 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
2. Analiza efektywności operacyjnej 
 
 Efektywność działalności operacyjnej odnosi się do zakresu i poziomu jego 
opłacalności ekonomicznej w tym obszarze działalności i sprowadza się do osiąga-
nia korzyści przez właścicieli. Dążeniem zarządzających przedsiębiorstwem po-
winno być osiąganie dodatniego wyniku finansowego zarówno w rozumieniu księ-
gowym, tj. zysku operacyjnego, jak i strumieniowym, stanowiącym rezultat kaso-
wego ujęcia zdarzeń gospodarczych w działalności operacyjnej (nadwyżka opera-
cyjna). Każde z tych podejść wyrażania wyniku finansowego jest godne uwagi.  
W tym miejscu spróbujmy rozważyć ujęcie księgowe, stosowane w rachunku zy-
sków i strat. Ocena w tym zakresie wymaga uwzględnienia: 

 czynników decydujących o wysokości zysku, z wyróżnieniem przyjętej 
strategii produktowej, kosztowej, cenowej, 

 kierunku podziału wyniku operacyjnego (lub ewentualnego źródła pokrycia 
straty operacyjnej), 

 miar rentowności operacyjnej, w tym: stopy zysku (relacja zysku operacyj-
nego do aktywów), rentowności sprzedaży (relacja zysku operacyjnego do 
przychodów netto ze sprzedaży), rentowności gotówkowej (nadwyżka ope-
racyjna do aktywów operacyjnych). 

 Podstawą oceny jest analiza przychodów ze sprzedaży netto, z uwzględnie-
niem dynamiki i struktury przychodów oraz właściwej strategii podatkowej.  
 Małe przedsiębiorstwa napotykają znaczne ograniczenia w prowadzeniu swo-
bodnej strategii produktowej, co wynika z działalności na rynku o zmiennym popy-
cie, barier wejścia na nowe rynki, ograniczeń w dywersyfikacji zakresu działalności 
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i podejmowaniu działań innowacyjnych, uzależnieniu od wąskiej grupy odbiorców 
na rynkach lokalnych. We współczesnych przedsiębiorstwach klasyczne strategie 
produktowe eksponujące strukturę portfela produktów i jego atrybuty (asortyment, 
jakość) zastępowane są strategiczną analizą klientów, kształtowaniem prawidło-
wych relacji z najbardziej opłacalnymi klientami. Jak słusznie stwierdził P. Kotler, 
firmy zorientowane na klienta tworzą nie tylko produkty, ale również nowe rynki1. 
Jest to szczególnie ważne w procesach rozwojowych, z szerszą rynkową ekspansją 
przedsiębiorstw i kreacją przychodów ze sprzedaży poprzez analizę potrzeb klienta, 
zgodnie z tezą, że uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest warunkiem rozwoju. 
Oceny wymagają możliwe rezerwy zmian przychodów, z uwzględnieniem bariery 
popytowej, cenowej oraz identyfikacją szans i zagrożeń występujących w otoczeniu 
przedsiębiorstwa. 
 Istotna jest również ocena zakresu i możliwości kształtowania cen produktów, 
z wykorzystaniem wszystkich ważnych ich wyznaczników na zmieniającym się 
rynku. Małe przedsiębiorstwa prowadzą własne strategie cenowe w ograniczonym 
zakresie z wykorzystaniem głównie statycznych warunków działania. Zależy to 
jednak od stopnia i struktury konkurencji; czy są to konkurenci rozproszeni, czy też 
występuje konkurencja monopolistyczna, narzucająca własne ceny. 
 W stosunku do dominujących na rynku dużych przedsiębiorstw małe firmy 
mogą2: 

 akceptować ceny rynkowe i poszukiwać możliwości osiągnięcia przewagi 
w konkurencji kosztowej, z zachowaniem parametrów jakościowych pro-
duktów. Z uwagi na niższy poziom kosztów stałych działania te mogą sta-
nowić ich atut na rynku, 

 wyznaczać własne ceny w grupie produktów wyspecjalizowanych, nie-
podejmowanych ze względu na skalę produkcji przez duże przedsiębior-
stwa. 

 Postawić należy również pytanie o możliwości i zakres oddziaływania małych 
przedsiębiorstw na koszty produkcji w powiązaniu z decyzjami cenowymi oraz 
wyborem poziomu i struktury produkcji. Ważne są oceny kosztów nie tylko  
w układzie rodzajowym czy kalkulacyjnym, ale i z podziałem na koszty stałe  
i zmienne (reakcje kosztów na zmiany wielkości produkcji). W tym zakresie można 
wykorzystać wartość poznawczą zależności; koszty – wolumen produkcji – zysk 
operacyjny (cost – volume – profit analyse CVP) z ustaleniem pozycji przedsiębior-
stwa wobec progu rentowności (punktu krytycznego), z wyróżnieniem poziomu 
tzw. marży pokrycia dla poszczególnych produktów. Pozwala to również wyróżnić 
produkty  

                                                 
1  P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2005, s. 70. 
2  Szerzej: B. Rogoda, Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Eko-

nomiczna, Kraków 2004. 
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o najwyższej jednostkowej marży pokrycia i ograniczyć udział produktów o niższej 
marży jednostkowej, gdzie marża jest różnicą między ceną zbytu a kosztami 
zmiennymi. Jest to również ocena zdolności produktów do generowania zysku ope-
racyjnego w powiązaniu z kosztami ekonomicznego cyklu życia produktów. Ważny 
jest także problem oceny poziomu dźwigni operacyjnej i ryzyka operacyjnego. 
Poziom dźwigni operacyjnej definiowany jest jako stosunek względnego przyrostu 
zysku operacyjnego do względnego przyrostu przychodów ze sprzedaży netto. Przy 
wysokim stopniu dźwigni operacyjnej niewielki nawet spadek sprzedaży wywołuje 
znaczny spadek zysku operacyjnego. Jest to element oceny ryzyka operacyjnego, 
zależny od zmienności popytu, cen sprzedaży, cen czynników produkcji, dostoso-
wania cen do zmian czynników produkcji oraz udziału kosztów stałych w kosztach 
ogółem. W ocenie należy odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest obniżenie 
poziomu dźwigni operacyjnej i związanego z tym poziomu progu rentowności,  
z uwzględnieniem szans: 

 ograniczenia kosztów stałych (np. ograniczenie kosztów administracyj-
nych, sprzedaż zbędnych aktywów), 

 obniżenia jednostkowych kosztów zmiennych (w zależności od pozycji ne-
gocjacyjnej na rynku zaopatrzenia), 

 podwyższenia ceny jednostkowej – zależnie od pozycji negocjacyjnej na 
rynku zbytu. 

 
 
3. Analiza struktury aktywów obrotowych w powiązaniu ze statyczną oceną 

płynności finansowej 
 
 Drugim obszarem oceny jest analiza zasobów w działalności operacyjnej. Jest 
to element oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, z wyróżnieniem wielkości  
i struktury aktywów, ich dostosowania do potrzeb wynikających ze skali i typu 
prowadzonej działalności, struktury zasobów z punktu widzenia efektywności ich 
wykorzystania, z wyróżnieniem zasobów generujących zyski operacyjne i zasobów 
utraconych, powodujących jedynie powstanie kosztów. Ważna jest również ocena 
efektywności aktywów obrotowych, z wyróżnieniem cyklu konwersji gotówki,  
z cząstkową oceną cyklu obrotu zapasów, należności i cyklu realizacji zobowiązań 
bieżących. 
 Na podstawie analizy wielkości i struktury aktywów obrotowych oraz przewi-
dywanego zapotrzebowania na kapitał obrotowy przedsiębiorstwo może podejmo-
wać decyzje dotyczące poziomu i struktury: 

 należności (w kontekście polityki kredytowej) i polityki zarządzania środ-
kami pieniężnymi, 

 zapasów. 
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 Struktura zapasów jest odzwierciedleniem polityki zarządzania zapasami  
w powiązaniu ze sposobem realizacji sprzedaży wyrobów gotowych, organizacją 
dostaw i kosztami ich utrzymania. Ocena należności wymaga ich powiązania  
z polityką kredytową przedsiębiorstwa i wykorzystaniem podstawowych jej instru-
mentów (okresy i limity kredytu handlowego, standardy kredytowe, zasady windy-
kacji, stosowane zabezpieczenia). Wykorzystać należy oceny struktury należności 
(w układzie czasowym, przedmiotowym i podmiotowym), z wyróżnieniem kluczo-
wych odbiorców. Małe przedsiębiorstwa mają najczęściej ograniczony, stabilny  
i znany krąg odbiorców, co pozwala na indywidualne i elastyczne wykorzystanie 
podstawowych instrumentów polityki kredytowej, ze zróżnicowanymi preferencja-
mi dostępu do kredytu handlowego. 
 Ocena zmian poziomu środków pieniężnych decydujących o zachowaniu 
zdolności płatniczej przedsiębiorstwa wymaga powiązania z oceną salda rachunku 
przepływów pieniężnych. Ważne jest wyznaczenie optymalnego poziomu gotówki 
(z wykorzystaniem różnych modeli), z uwzględnieniem oceny możliwości (źródeł) 
uzupełnienia brakujących środków lub wyboru korzystnych lokat finansowych,  
z wykorzystaniem dostępnych instrumentów rynku pieniężnego. 
 Analizując dane zawarte w bilansie, należy zwrócić uwagę na stopień pokry-
cia zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi oraz ich poszczególny-
mi elementami. Niewystarczający poziom odpowiednich składników majątku obro-
towego wskazuje na potencjalne ryzyko utraty płynności finansowej. Z kolei nad-
miar środków płynnych w porównaniu do zapotrzebowania wynikającego z pozio-
mu bieżących zobowiązań może prowadzić do pojawienia się „nadpłynności”  
i spadku efektywności działania przedsiębiorstw. Jest to problem statycznej oceny 
płynności finansowej i zachowania podstawowych warunków równowagi finanso-
wej wskazującej na potencjalne problemy przedsiębiorstwa związane ze zbyt wyso-
kim ryzykiem niewypłacalności. 
 
 
4. Analiza przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej 
 
 Oceny przeprowadzane na podstawie informacji bilansowych mają charakter 
statyczny, a wynik finansowy bazuje – jak już zaznaczono – na zasadzie memoria-
łowej uwzględniającej jedynie potencjalne strumienie finansowe. Rachunek prze-
pływów pieniężnych ukazuje natomiast wielkość i źródła pochodzenia środków 
pieniężnych oraz kierunki ich wykorzystania, co pozwala na ocenę mechanizmów 
zmian zasobów środków pieniężnych oraz zdolności do generowania gotówki  
z różnych obszarów działalności, w tym głównie z działalności operacyjnej3. Stwa-

                                                 
3  Szerzej: G. Łukasik, Wykorzystanie analizy przepływów pieniężnych w procesie decyzyj-

nym przedsiębiorstwa (ujęcie dynamiczne), w: Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współ-
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rza to równocześnie możliwość identyfikacji realnego ryzyka utraty płynności fi-
nansowej i czynników z tym związanych, co wzbogaca ocenę rzeczywistej sytuacji 
płatniczej przedsiębiorstwa. Działalność operacyjna jest bowiem obszarem działal-
ności, która może decydować o kryzysie finansowym, w sytuacji gdy przepływy 
pieniężne nie gwarantują realizacji bieżących zobowiązań, co może naruszyć rów-
nowagę pieniężną, zdolność rozwojową i wymusić ewentualne zmiany struktury 
źródeł finansowania, szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorstw, które napotyka-
ją na bariery kapitałowe. 
 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej można wyznaczyć metodą 
bezpośrednią i pośrednią. Każda z metod może mieć istotną wartość poznawczą, 
pozwalającą wskazać na źródła wzrostu środków pieniężnych oraz zakres i możli-
wości prawidłowego ich kształtowania. W analizie większe znaczenie może mieć 
metoda pośrednia, gdzie punktem wyjścia jest pojęcie nadwyżki finansowej, obej-
mującej zysk i amortyzację. Szczegółowa ocena operacyjnych przepływów pienięż-
nych wymaga powiązania z analizą wyniku finansowego, gospodarką zapasami, 
polityką kredytową i terminami realizacji zobowiązań bieżących. Ostateczne saldo 
przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej (tzw. nadwyżka operacyj-
na) wykorzystuje się dla oceny wystarczalności gotówkowej, tj. miar uwzględniają-
cych relacje salda do spodziewanych wydatków inwestycyjnych i finansowych. Im 
wyższa wartość tych miar, tym większa możliwość samofinansowania wydatków  
z wewnętrznych źródeł finansowania. Jest to ocena szczególnie ważna dla małych 
przedsiębiorstw, które często napotykają na ograniczenia w dostępie do zewnętrz-
nych (rynkowych) źródeł kapitałowych. 
 Ważne jest również ustalenie tzw. gotówkowego (kasowego) progu rentowno-
ści określanego jako punkt krytyczny gotówki. Jest to sytuacja, gdy wartość wpły-
wów ze sprzedaży pokrywa wydatki z tym związane, a nadwyżka operacyjna jest 
równa zero. Stanowi to również moment określany jako próg płynności finansowej. 
 W ocenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej ważna dla ma-
łych przedsiębiorstw jest również analiza prawidłowości wykorzystania środków 
pieniężnych pochodzących z amortyzacji. Istotne jest zwrócenie uwagi na udział 
amortyzacji w nadwyżce operacyjnej i ocena, w jakim stopniu amortyzacja decydu-
je o ostatecznym saldzie przepływów pieniężnych i pozwala na samofinansowanie 
inwestycji (głównie odtworzeniowych) lub pokrycie spłaty kapitału pożyczkowego 
pozyskanego na realizację inwestycji (tzw. samofinansowanie prospektywne). Mo-
że to również wskazać na nieprawidłowości w strukturze źródeł finansowania dzia-
łalności operacyjnej i wykorzystania środków pieniężnych pochodzących z amorty-
zacji do pokrycia potrzeb operacyjnych przedsiębiorstwa. 

                                                                                                                        

czesnego przedsiębiorstwa, red. G. Łukasik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009, s. 103 
–131. 
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 Zachowanie krótkoterminowej i długookresowej płynności finansowej w uję-
ciu dynamicznym determinuje pozycję przedsiębiorstwa na rynku, możliwości  
i warunki pozyskania kapitału oraz realność wywiązania się z przyszłych zobowią-
zań. 
 Wygospodarowane z działalności operacyjnej wolne środki pieniężne powin-
ny być prawidłowo wykorzystane nie tylko na pokrycie bieżących wydatków inwe-
stycyjnych i obsługę kapitału obcego, ale i na zabezpieczenie przyszłych potrzeb 
rozwojowych przedsiębiorstwa, z zachowaniem zasady minimalizacji kosztów utra-
conych korzyści. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zarządzanie przedsiębiorstwem jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, 
których trafność decyduje o skuteczności i efektywności działań gospodarczych. 
Podkreśla się, że decyzje mają taką wartość, jaką mają informacje stanowiące pod-
stawę ich podjęcia. Małe przedsiębiorstwa, pomimo ograniczonych możliwości, 
powinny budować własne systemy informacji stanowiące podstawę bieżącej analizy 
finansowej, pozwalającej umocnić ich pozycję konkurencyjną na rynku i zachowa-
nie wiarygodności finansowej. 
 
 

MODEL OF FINANCIAL ANALYSIS OF SMALL ENTERPRISE'S 
OPERATING ACTIVITY 

 
 

Summary 
 
 Solving decision problems in modern company requires an adequate model of 
financial analysis, that provides synthetic and detailed information. This issue is also 
valid in managing small enterprises, however the scope of the analysis should be ad-
justed to the specific character of their activity. This paper presents the main objective 
and scope of the selected fields of financial analysis, stressing the problem of operating 
activity analysis. 
 

Translated by Gabriela Łukasik 
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SEGMENTACJA RYNKU JAKO DETERMINANTA STRATEGII  
PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH 

 
 
 
1. Segmentacja rynku usług w Polsce 
 
 Kryzys gospodarczy w Polsce osłabił nieco sytuację mikrofirm, co skłania do 
poszukiwania skutecznych strategii marketingowych. W opracowaniu przedstawio-
no przygotowaną na podstawie własnych badań bezpośrednich segmentację konsu-
mentów na rynku usług, której wykorzystanie powinno zwiększyć szansę powodze-
nia firm realizujących zaproponowane w oparciu o tę segmentację strategie marke-
tingowe.  
 
 
2. Przesłanki wykorzystania segmentacji rynku przez mikroprzedsiębiorstwa  
 
 Liczba polskich przedsiębiorstw o liczbie pracujących do dziewięciu osób 
spadła w 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego o 6,4% i wynosiła 1666,1 
tys.1. Firmy te stanowią prawie 95% polskich przedsiębiorstw2. Mikrofirmy działają 
przede wszystkim w branży usługowej (43%), w handlu (36%) i tylko 21% w pro-
dukcji. Dwie trzecie mikrofirm zatrudnia mniej niż dwie osoby, a zaledwie 8% 
więcej niż pięć osób. Taka struktura przesądza o tym, że o przyjęciu i realizacji 

                                                 
1  Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r., In-

formacje bieżące GUS, maj 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgwf_dzial_ 
gosp_przedsie_do_9_osob_2009r.pdf. 

2  Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w i półroczu 2010 r., GUS, 
Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgwf_zmiany_strukturalne_ 
grup_podmiotow_gn_w_I_pol_2010.pdf. 
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strategii marketingowej decyduje zwykle jedna osoba, na której spoczywa także 
odpowiedzialność za zebranie informacji pozwalającej dopasować strategię marke-
tingową do obsługiwanego rynku. W efekcie refleksja nad doborem segmentu jest 
często pomijana i tak np. zaledwie 10,9% firm usługowych deklaruje, że ich oferta 
jest dostosowana do oczekiwań wybranych grup nabywców, a ponad 60% stwier-
dza, że stosuje takie same działania wobec wszystkich nabywców3. Nieznajomość 
zachowań klientów jest jedną z przyczyn upadku firm, które są dość częste w tym 
sektorze. Tzw. wskaźnik przeżycia mikroprzedsiębiorstw wynosi zaledwie 66%4.  
 Skutecznym narzędziem, pozwalającym lepiej realizować cele marketingowe, 
jest wykorzystanie segmentacji rynku. Firmy usługowe, których jest najwięcej 
wśród mikroprzedsiębiorstw, mają wprawdzie możliwość dostosowania działań do 
potrzeb konkretnego klienta, jednak samo przygotowanie ofert powinno być oparte 
o identyfikację wspólnych potrzeb lub zachowań nabywców. Sami zresztą właści-
ciele tych przedsiębiorstw wymieniają wśród czynników sukcesu wiedzę, jak roz-
wijać się w nieprzyjaznym otoczeniu5.  
 
 
3. Charakterystyka segmentów nabywców na rynku usług  
 
 Kryzys gospodarczy, jaki dotknął nasz kraj w 2008 roku, zmusił polskich 
nabywców usług do zmian zachowań rynkowych. Zmiany te mają dwojaki charak-
ter: po pierwsze konsumenci ograniczają korzystanie z niektórych usług (rzadziej 
chodzą do restauracji, kosmetyczki, korzystają z biur podróży itp.), po drugie stara-
ją się zmniejszyć koszty związane z nabywaniem usług, np. zamawiają mniej lub 
tańsze potrawy w restauracjach, szukają tańszych ofert biur podróży, skracają czas 
pobytu na urlopie. Problem reakcji na kryzys stał się tematem badań ankietowych6, 
których przedmiotem były zachowania konsumentów na rynku żywności i usług 
gastronomicznych, medycznych, fryzjersko-kosmetycznych oraz turystycznych. 
Efektem tych rozpoznań jest segmentacja konsumentów – klientów zakładów 
świadczących analizowane usługi.  

                                                 
3  B. Mikołajczyk, Segmentacja klientów firm usługowych, w: Konsument. Przedsiębior-

stwo. Przestrzeń, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 
1998. 

4  Mikroprzedsiębiorczość w Polsce, badanie zrealizowane przez Pentor Research Interna-
tional na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej 
Microfinance Centre, Pentor 2009. 

5  Czynniki sukcesu mikroprzedsiębiorstw, raport z badania przeprowadzonego przez Fun-
dację Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre, 
Pentor, maj 2010, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/czynn_sukc_mikro.pdf. 

6  Badania prowadzone w maju 2010 r. na próbie 268 dorosłych mieszkańców wojewódz-
twa śląskiego. Szczegółowe dane dostępne w Katedrze Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. 
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 Wyodrębniono sześć segmentów konsumentów7: Korzystających z życia, 
Skromnych, Oszczędnych, Zaradnych, Samodzielnych i Zadbanych. Cechy repre-
zentantów poszczególnych segmentów są następujące8:  
 Korzystający z życia (10%) 
 Przeważają osoby w wieku od 25 do 34 lat i powyżej 45. roku życia, żyjące  
w rodzinach czteroosobowych, których głowa ma wykształcenie podstawowe lub 
zawodowe. Pracują zwykle na stanowiskach robotniczych lub są już na emerytu-
rze/rencie. Osiągają niskie dochody. To jedyna grupa, która uważa, że kryzys moc-
niej zagroził ich rodzinom niż gospodarstwom domowym ich znajomych. Uważają, 
że kryzys w istotny sposób dotknął także całą gospodarkę. Sporo wśród nich pesy-
mistów, swoje dochody oceniają jako niestabilne, ale nie niepokoją się nadmiernie 
o przyszłość. 
 Bywają w barach, pubach, kawiarniach i restauracjach, korzystają z turystyki 
zorganizowanej, korzystają z usług rekreacyjno-sportowych, kosmetycznych i fry-
zjerskich, z wypoczynku organizowanego prywatnie, relatywnie często chodzą do 
kina i/lub teatru. Ponad połowa podejmuje rzadziej niż przed kryzysem decyzje  
o redukcji wydatków w kinie, restauracji, barze. Nie podejmują szczególnych dzia-
łań oszczędnościowych poza jednym: aż 80% z nich częściej niż przed kryzysem 
decyduje się na to, że z wyjazdu wakacyjnego skorzystają tylko niektóre osoby  
w rodzinie. Mimo złej oceny sytuacji materialnej ponad 90% Korzystających  
z życia zwiększyło w kryzysie częstotliwość wyjazdów turystycznych i korzystania 
z ofert restauracji, kawiarni, pubów, a ponad 70% z usług rekreacyjnych, kosme-
tycznych i medycznych. Rzadziej niż przed kryzysem kupują na kredyt. Poszukują 
specjalnych okazji w sklepach, na wyprzedażach itp. Nie kupują impulsywnie, 
przygotowują wcześniej listę zakupów i raczej szukają tanich produktów. 
Ich dewizą mogłoby być Carpe diem: mając świadomość, że ich sytuacja może się 
pogorszyć, starają się maksymalnie korzystać z życia. Bronią się przed zachowa-
niami, które mogłyby sugerować im samym lub znajomym, że ich kondycja finan-
sowa się pogarsza.  
 Skromni (18%) 
 Mają ponad 45 lat, żyją w gospodarstwach domowych cztero- i pięcioosobo-
wych, w których głowa rodziny ma wyższe wykształcenie. Zatrudnieni są na sta-
nowiskach nierobotniczych, dochody mają przeciętne, ale niestabilne. Uważają, że 
kryzys w dużym stopniu zagroził bezpośrednio polskim rodzinom. Raczej optymi-
styczni, choć odczuwają niepewność co do przyszłości swoich rodzin i źródła 
utrzymania. 

                                                 
7  Wyodrębnienia dokonano za pomocą metodą głównych składowych z rotacją Varimax. 

Całkowita wyjaśniona wariancja=69%, test, miara KMO adekwatności próby=0,82. 
8  Przy typie segmentu w nawiasie podano szacunkowy odsetek reprezentantów segmentu 

w społeczeństwie.  
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 Sprawdzają ceny artykułów żywnościowych przed zakupem, kupują żywność 
tam, gdzie jest najtaniej, porównują ceny różnych produktów żywnościowych, ku-
pują żywność częściej, ale w mniejszych ilościach, żeby się nie marnowała. Starają 
się nie rezygnować z wyjazdów turystycznych, ale poszukują ofert, które pozwolą 
im zaoszczędzić pieniądze. Bywają nieco częściej niż przed kryzysem w punktach 
gastronomicznych, kinach i na zajęciach rekreacyjnych, ale szukają sposobów, by 
na te przyjemności wydać mniej. Co piąty poszukuje oszczędności, ograniczając 
liczbę członków rodziny, którzy wyjeżdżają na wakacje. Ich receptą na kryzys jest 
szukanie okazji, przecen oraz odkładanie na później większych zakupów. Aż 76%  
z nich przyznaje, że ostatnio rzadziej kupuje produkty wysokiej jakości. 
 Oszczędni (19%) 
 Mają do 24 lat i mieszkają z jedną lub dwoma osobami. Przeważają wśród 
nich kobiety. Nie dostrzegają istotnego wpływu kryzysu na stan gospodarki i swo-
ich gospodarstw domowych. 
 Nie chcą zrezygnować z osiągniętego poziomu życia i zaprzestać korzystania 
z usług. Tylko około 4% ograniczyło zakupy usług. Co drugi częściej niż przed 
kryzysem korzysta z turystyki zorganizowanej oraz wizyt w pubach, barach i ka-
wiarniach. Około 40% częściej niż przed kryzysem korzysta z usług rekreacyjno- 
-sportowych i medycznych. Aktywne korzystanie z tych usług wiąże się z podej-
mowaniem drastycznych oszczędności: około 80% stara się ograniczyć wysokość 
rachunków w punktach gastronomicznych, podczas wyjazdów wypoczynkowych, 
podczas pobytów w barach, pubach i restauracjach, co trzeci częściej niż przed 
kryzysem stara się zmniejszyć wydatki podczas pobytu w kinie i w teatrze oraz 
wybierając oferty biur podróży. Szukają także dodatkowych oszczędności podczas 
samodzielnego organizowania wypoczynku. Kryzys spowodował, że 75% z nich 
ostrożniej planuje wydatki, robi zakupy według wcześniej przygotowanej listy, 
połowa wybiera najtańsze marki. 
 Zaradni (26%)  
 Większość z nich ma od 24 do 44 lat, mieszkają sami lub z partnerem. Głowa 
rodziny ma najczęściej wykształcenie średnie. Osiągają dochody powyżej przecięt-
nej i oceniają je jako bardzo stabilne. Kryzys nie miał, według nich, żadnego wpły-
wu na sytuację w kraju i ich rodzin. Sporo wśród nich optymistów. 
 Zaledwie co dziesiąty częściej niż przed kryzysem korzysta z usług rekreacyj-
no-sportowych, fryzjerskich, kosmetycznych, a co siódmy z turystyki zorganizowa-
nej i usług gastronomicznych. Nie poszukują sposobów na oszczędności w czasie 
pobytów w punktach gastronomicznych, kinach czy wyjazdach turystycznych. Za to 
co czwarty wykonuje samodzielnie zabiegi kosmetyczne, a co piąty zabiegi fryzjer-
skie częściej niż przed kryzysem. Zastępują odpłatne wizyty lekarskie korzystaniem 
z usług w ramach NFZ. 
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 Na wakacje jeżdżą całą rodziną. Nie muszą szczególnie oszczędzać podczas 
zakupów ani planować wydatków. Unikają kupowania na kredyt, ale chętnie doko-
nują zakupów impulsywnych, spełniając zachcianki członków rodziny. 
 Samodzielni (14%) 
 Osoby bardzo młode: do 24 lat, ale także powyżej 55. roku życia, mieszkające 
w kilkuosobowych gospodarstwach domowych. Głowa rodziny rzadko ma wy-
kształcenie wyższe. Pracują na własny rachunek, uprawiają wolny zawód lub są na 
emeryturze. Dochody mają raczej stabilne, na przeciętnym poziomie. Przeważają 
wśród nich mężczyźni. Kryzys nie miał według nich żadnego wpływu na sytuację 
rodzin ich samych oraz znajomych. 
 Samodzielnie przygotowują i produkują żywność (uprawiają ogródki, hodują 
warzywa, zioła). Ograniczają korzystanie z usług gastronomicznych. Wydaje się, że 
podejmowane przez nich działania wynikają raczej z zamiłowania do samodzielne-
go wykonywania prac domowych niż z oszczędności. W niewielkim stopniu korzy-
stają z turystyki zorganizowanej. Usług kosmetycznych i fryzjerskich nie zastępują 
zabiegami domowymi. Na wakacje wyjeżdżają całą rodziną. W czasie kryzysu dwie 
trzecie z nich przyznaje się do ostrożniejszego planowania zakupów i do odkładania 
na później niektórych wydatków. Nikt nie stwierdza, że w czasie kryzysu częściej 
spełnia zachcianki swoje lub członków rodziny. Z powodu kryzysu nie rezygnują  
z zakupów, ale wybierają gorsze marki/wersje produktów trwałego użytku niż 
pierwotnie planowane. Naprawiają także zepsute urządzenia, zamiast wymienić je 
na nowe. 
 Zadbani (12%) 
 Mają najczęściej od 35 do 44 lat i kilkuosobowe rodziny. Pracują na własny 
rachunek, uprawiają wolny zawód lub są na rencie. Osiągają dochody na przecięt-
nym poziomie. Dostrzegają istotny wpływ kryzysu na sytuację kraju, ich gospo-
darstw domowych oraz rodziny znajomych.  
Troszczą się o swoje zdrowie i wygląd: żaden z nich nie ograniczył korzystania 
z usług medycznych i kosmetycznych. Około 60% z nich częściej niż przed kryzy-
sem korzysta z usług fryzjerskich i medycznych, a 77% z kosmetycznych, zastępu-
jąc w ten sposób zabiegi wykonywane w domu. Zmuszeni do oszczędzania nie 
rezygnowaliby z usług medycznych. Korzystają z prywatnych (płatnych) wizyt  
i zabiegów medycznych. Bronią się przed skutkami kryzysu, szukając okazji na 
wyprzedażach, poszukują towarów dobrej jakości. Unikają marek własnych i pro-
duktów najtańszych. Nie planują zakupów, raczej dokonują zakupów impulsyw-
nych. 
 Tak scharakteryzowane segmenty mogą stać się podstawą do wyznaczenia 
strategii marketingowej firm usługowych. 
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4. Potencjalne strategie produkt/rynek na rynku usług 
 
 Jednym z narzędzi, które umożliwi wykorzystanie zaproponowanej segmenta-
cji do wyznaczenia strategii firmy, jest odpowiednio zaadaptowana macierz An-
soffa9.  
 Ansoff identyfikuje cztery możliwe kierunki działania firmy, będące kombi-
nacją rozbudowania oferty produktowej i rozszerzenia rynku10: 

 opracowanie nowych produktów dla obecnych segmentów (rozwój produk-
tu), 

 opracowanie nowych produktów dla nowych segmentów (dywersyfikacja), 
 sprzedaż obecnych produktów w obecnych segmentach (penetracja rynku), 
 sprzedaż obecnych produktów w nowych segmentach (rozwój rynku). 

 Strategię rozwoju produktu można polecić firmom obsługującym Korzystają-
cych z życia, Zaradnych oraz Zadbanych. Na szczególną uwagę zasługują strategie 
rozszerzenia linii produktów oraz dywersyfikacji poziomej. W przypadku tych 
segmentów poszerzenie oferty powinno dotyczyć produktów, których konsumpcja 
wiąże się z przyjemnością, prestiżem lub ma charakter publiczny. Rozwój produktu, 
których odbiorcą ma być segment Skromnych, powinien raczej koncentrować się na 
zwiększeniu dostępności oferty: umożliwieniu zakupów na raty, obniżenia ceny 
kosztem oferowania tylko tych cech produktu, na których naprawdę zależy nabyw-
cy, zwiększeniu liczby punktów usługowych lub handlowych. Zróżnicowanie oferty 
kierowanej do Skromnych, Zaradnych i Oszczędnych powinno uwzględniać fakt, że 
korzystają z usług z rodziną, a więc warto zaproponować im specjalne rodzinne 
ceny, dostosować produkty do potrzeb osób w różnym wieku. Działania kierowane 
do Oszczędnych i Samodzielnych powinny koncentrować się na podtrzymaniu ich 
lojalności, nawet jeśli chwilowo zrezygnowali z zakupu usług: można przypominać 
klientom o firmie, wysyłając oferty, życzenia świąteczne, a także świadcząc usługi 
serwisowe lub naprawcze.  
 Strategia dywersyfikacji może okazać się przydatna do zdobycia Samodziel-
nych. Przygotowując dla nich ofertę, należy zadbać, aby produkty były raczej kom-
plementarne wobec wytworów ich rąk, a jeśli mają charakter substytucyjny, to na-
leży pokreślić, że ich wyjątkowość wynika z cech, których sam konsument nie jest 
w stanie osiągnąć (np. pizza w pizzerii jest wyjątkowa, bo pieczona w kamiennym 
piecu, a nie dlatego, że użyto do jej produkcji świeżych składników).  

                                                 
9  Zmiana dotyczy utożsamiania przez McDonalda i Dunbara „rynku” z „segmentem”.  

M. McDonald, I. Dunbar, Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyniku, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 274. 

10  M. McDonald, I. Dunbar, op. cit., s. 274; P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, 
Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 132. 



Segmentacja rynku jako determinanta strategii przedsiębiorstw… 319

 Strategię penetracji rynku warto zastosować wśród konsumentów, którzy 
skłonni są kupować dużo (Korzystających z życia, Zadbanych, Zaradnych  
i Oszczędnych). 
 Strategię rozwoju rynku można polecić przedsiębiorstwom oferującym pro-
dukty niezbyt drogie o średniej jakości. Zaobserwowana u Korzystających z życia, 
Zaradnych i Oszczędnych tendencja do oszczędzania, przy jednoczesnej niechęci 
do rezygnacji z korzystania z usług, sprzyja przejmowaniu przez te firmy klientów 
przedsiębiorstw oferujących usługi droższe i/lub luksusowe. Jeżeli obniżenie stan-
dardu usług nie będzie drastyczne, firmy, zwłaszcza działające w branży turystycz-
nej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej i kosmetycznej, mają szansę zająć 
miejsce większych konkurentów. Zadanie to może się udać, gdy wykorzysta się 
możliwości indywidualnego kształtowania oferty. Należy jednak odpowiednio do-
brać formę, treść, miejsce i media, które wykorzystywane będą do promocji tych 
usług. Jeśli firma nie przygotuje czegoś szczególnego, czegoś, o czym warto będzie 
rozmawiać ze znajomymi, nie może liczyć na wykorzystanie marketingu szeptane-
go, klienci bowiem niechętnie przyznają się, że korzystają z usług tańszych niż 
dotychczas.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Jest rzeczą oczywistą, że w mikrofirmach procedury segmentacji i wyznacza-
nia strategii są mniej sformalizowane niż w firmach większych, i że są one w dużej 
mierze oparte na bezpośrednich kontaktach. Zdarza się jednak, że firmy rezygnują  
z tych narzędzi. W takich sytuacjach posłużenie się już opracowaną i opublikowaną 
segmentacją dla wybranego rynku znacznie skraca i upraszcza proces opracowania 
strategii. 
 
 

MARKET SEGMENTATION AS A DETERMINANT OF THE SERVICE 
COMPANIES STRATEGIES 

 
 

Summary 
 
 The economic crisis has deteriorated the situation of the service microcompanies. 
This arouses necessity of searching new successful marketing strategies for these organ-
izations. The paper presents the results of service market segmentation prepared on the 
basis of primary research conducted by the author. The segmentation has allowed to 
distinguish 6 consumers segments, including: Life users, Modest, Provident, Resource-
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ful, Independent and Natty. Use of the segmentation increases the chances of the suc-
cess of the companies realizing the marketing strategies suggested in the paper. 
 

Translated by Aleksandra Burgiel 
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MSSF DLA MŚP PRZEJAWEM PROCESÓW HARMONIZACJI I STANDARYZACJI 
RACHUNKOWOŚCI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rachunkowość jako nauka ma bogatą historię i szczególne miejsce we współ-
czesnym systemie nauk ekonomicznych oraz zarządzania. Postępujący proces glo-
balizacji gospodarki przynosi potrzebę harmonizacji rachunkowości. Wyrazem tego 
jest między innymi ustanowienie międzynarodowych standardów rachunkowości  
i nowelizacja polskiego prawa o rachunkowości. Regulują one coraz to nowe za-
gadnienia, wynikające z konieczności zbliżenia rachunkowości do rozwijającego się 
rynku kapitałowego. Ponieważ stopień szczegółowości zasad prowadzenia rachun-
kowości w różnych krajach jest różny, przeto narodziło się dążenie do standaryzacji 
zasad rachunkowości w celu harmonizacji przepisów na świecie. 9 lipca 2009 roku 
opublikowano MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest on samodzielnym 
dokumentem (niewchodzącym w skład MSSF) obejmującym zasady rachunkowości 
analogiczne do pełnego zestawu MSR/MSSF w wersji uproszczonej, dopasowanej 
do potrzeb mniejszych jednostek. Na razie Polska nie zdecydowała się na jego przy-
jęcie. W artykule zaprezentowano główne założenia standardu oraz potencjalne 
korzyści z jego przyjęcia. 
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1. Koncepcje rachunkowości na świecie 
 
 Na świecie ukształtowały się w ewolucyjny sposób dwie odmienne od siebie 
filozofie rachunkowości1: 

 rachunkowość typu kontynentalnego (m.in. Niemcy, Francja, Austria, Bel-
gia, Hiszpania, Włochy, Szwajcaria, kraje skandynawskie, Polska, Czechy, 
Węgry, Japonia); 

 rachunkowość typu anglosaskiego (m.in. Wlk. Brytania, USA, Kanada, 
Australia, Nowa Zelandia, a także po części Holandia).  

 Podstawowe różnice pomiędzy nimi przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 2  
Podstawowe różnice pomiędzy rachunkowością typu kontynentalnego a rachunkowością 

typu anglosaskiego 
 

System kontynentalny System anglosaski 
Podejście prawne, bezpieczeństwo obro-
tu gospodarczego 

Podejście ekonomiczne 

Duże znaczenie kredytodawców Orientacja na rynek kapitału 
Duży wpływ prawa podatkowego Duże znaczenie informacji dla inwestorów 
Postawa konserwatywna, unikanie ryzy-
ka 

Postawa otwarta na ryzyko 

Kodeks handlowy Common Law 
Plany kont Założenia koncepcyjne 
Zasada ostrożności  Standardy rachunkowości 
 Duże znaczenie środowiska ekspertów 
 Przewaga zasady współmierności 
 Przewaga treści nad formą 
 Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu 

(True & Fair View) 
 
Źródło:  A. Jaruga, Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja  

i standaryzacja w: Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwią-
zania krajowe, red. A. Jaruga, C.H.Beck, Warszawa 2002, s. 4. 

 
 Istnieją dwa podstawowe systemy rachunkowości o charakterze ponadnaro-
dowym, tj. międzynarodowe standardy rachunkowości oraz standardy amerykań-
skie rachunkowości.  

                                                 
1  Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. Ja-

ruga, C.H.Beck, Warszawa 2002, s. 4.   
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 Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR (International Accounting 
Standards, IAS) wspierają swoimi założeniami koncepcyjnymi system rachunkowo-
ści kontynentalnej. Zorientowane na rynek i instytucje kredytowe, preferują stabil-
ność działalności gospodarczej, bazują na szczegółowej kodyfikacji prawa bilanso-
wego odnośnie do zasad, metod i technik rachunkowości, struktur informacyjnych, 
sprawozdań finansowych, zasadzie nadrzędności prawa nad faktami, konserwaty-
zmie i ostrożności, ścisłym powiązaniu prawa bilansowego z prawem podatkowym 
itd.  
 Założenia koncepcyjne MSR zawężają swoje cele jedynie do sprawozdawczo-
ści finansowej. Sprawozdania finansowe sporządzone w takim celu spełniają pod-
stawowe potrzeby większości użytkowników, ponieważ prawie wszyscy użytkow-
nicy sprawozdań podejmują decyzje gospodarcze, dotyczące na przykład: 

 kupna, utrzymania lub zbycia inwestycji, 
 oceny sposobu zarządzania i ochrony majątku przez kierownictwo jednost-

ki oraz jego odpowiedzialności, 
 oceny zdolności jednostki do wypłacania wynagrodzeń oraz realizacji in-

nych świadczeń na rzecz pracowników, 
 oceny zabezpieczenia udzielonych kredytów i pożyczek, określenia polity-

ki podatkowej itd. 
 Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z modelem rachunkowości 
opartym na zasadzie kosztu historycznego i na koncepcji zachowania kapitału no-
minalnego.  
 Użytkownicy MSR nie mają możliwości swobodnego doboru koncepcji, zasad 
i metod rachunkowości innych niż bazujące na koszcie historycznym i koncepcji 
kapitału nominalnego: takich ograniczeń nie ma w US GAAP.  
 Amerykańskie standardy rachunkowości (Generally Accepted Accounting 
Principles, US GAAP) wspierają swoimi założeniami koncepcyjnymi rachunko-
wość typu anglosaskiego. Przyjmują prawdziwy i wierny wizerunek finansowy 
firmy jako nadrzędny cel rachunkowości, są zorientowane na rynek kapitałowy  
i inwestorów, zakładają dominację treści nad formą i regulacjami prawa bilansowe-
go, preferują ryzyko w działalności gospodarczej. 
 Celem rachunkowości jest pomiar zasobów będących własnością podmiotu  
i wyrażanie ich w jednostkach pieniężnych, rejestrowanie zmian wielkości tych 
zasobów dokonywane okresowo, a także odzwierciedlenie wierzytelności i roszczeń 
podmiotu w stosunku do otoczenia. Natomiast celem sprawozdawczości finansowej 
jest dostarczanie informacji dla teraźniejszych i potencjalnych inwestorów, wierzy-
cieli oraz innych użytkowników podejmujących racjonalne decyzje inwestycyjne, 
kredytowe itp. Założenia koncepcyjne US GAAP dosyć szczegółowo interpretują 
cele rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i eksponują je od strony 
informacyjnej. W założeniach przyjmuje się, że sprawozdawczość finansowa jest 
elementem rachunkowości, dostrzega się jednak różnice w tych celach (szerszy 
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zakres informacji, jaki powinna dostarczać użytkownikom rachunkowość). Ra-
chunkowość ma dostarczać informacji wszelkim użytkownikom, natomiast spra-
wozdawczość koncentruje się raczej na użytkownikach zewnętrznych. 
 
 
2. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości 
 
 Harmonizacja jest skierowana na ograniczenie stosowanych praktyk rachun-
kowości przez określenie takiego ich zestawu, w ramach którego firmy mogą doko-
nywać wyboru ewentualnych rozwiązań dotyczących określonych zasad rachunko-
wości2. W rezultacie zakres możliwych różnic między firmami jest łatwy do ziden-
tyfikowania. Inaczej mówiąc: jest to proces redukowania różnic w sprawozdawczo-
ści pomiędzy poszczególnymi krajami – oznacza proces zwiększenia porównywal-
ności praktyk rachunkowości przez ustalenie zakresu ich zróżnicowania. 
 Standaryzacja rachunkowości powoduje stosowanie przez wszystkie organiza-
cje gospodarcze (np. spółki giełdowe), takich samych albo zbliżonych praktyk ra-
chunkowości, czyli jej efektem jest ujednolicenie zasad rachunkowości stosowa-
nych w różnych krajach przez wszystkie organizacje gospodarcze. Standaryzacja 
jest kojarzona z narzucaniem sztywnego i wąskiego zestawu reguł.  
 Harmonizacja przepisów i standardów rachunkowości nie kończy się na zasto-
sowaniu dyrektyw. Jest to proces ciągły, dostosowujący regulacje prawne do zmie-
niających się warunków gospodarowania.  
 
 
3. Przyczyny i uwarunkowania standaryzacji sprawozdawczości finansowej 
 
 Jedną z głównych przyczyn postępowania procesu zarówno standaryzacji, jak 
i harmonizacji zasad rachunkowości jest globalizacja, rozwój rynków kapitałowych 
– czyli potrzeba ustalenia jednolitych zasad rachunkowości w celu zwiększenia 
porównywalności sprawozdań finansowych organizacji gospodarczych – także 
sprawozdań zapisanych i przetwarzanych w formie elektronicznej, np. stworzenie  
i zastosowanie standardu elektronicznej sprawozdawczości finansowej (np. XBRL) 
było koniecznością w aspekcie stosowania zasad ładu korporacyjnego (zwiększenie 
przejrzystości i porównywalności informacji sprawozdawczej), a także w aspekcie 
istnienia globalnej sieci – Internetu (bieżący, równoczesny dostęp dla wszystkich 
interesariuszy organizacji, do wszystkich ujawnionych informacji itp.). Zwiększają-
cy się wraz z rozwojem rynku kapitałowego popyt na informacje finansowe oraz 

                                                 
2  C. Roberts, P. Weetman, P. Gordon, International Financing Accounting. A Comparative 

Approach, Pitman Publishing, Londyn–San Francisco–Kuala Lumpur–Johannesburg, 1998,  
s. 116.  
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powstawanie ponadpaństwowych (międzynarodowych) korporacji gospodarczych, 
z którymi związany jest międzynarodowy przepływ kapitału i transfery zysku, wy-
musza potrzebę zapewnienia:  

 porównywalności danych rachunkowych w czasie i w przestrzeni (krajowej 
i międzynarodowej),  

 jednoznacznej interpretacji informacji finansowych, których źródłem jest 
rachunkowość,  

 rzetelności i wiarygodności danych księgowych.  
 Do innych czynników standaryzacji i harmonizacji zasad rachunkowości zali-
cza się również: 

 regionalizację gospodarki światowej, 
 rozwój regionalnych ugrupowań gospodarczych (UE, NAFTA itd.), 
 globalizację rynków kapitałowych, 
 powstanie i rozwój ponadnarodowych korporacji, 
 potrzeby Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 

giełd i inwestorów odnośnie do porównywalnych sprawozdań finanso-
wych, 

 procesy prywatyzacji na świecie,  
 potrzeby unifikacji i porównywalności informacji finansowych z podmio-

tów gospodarczych,  
 wzrost zapotrzebowania na porównywalne sprawozdania finansowe, szcze-

gólnie spółek notowanych na zagranicznych giełdach, 
 powstanie i ewolucję dwóch odmiennych modeli rachunkowości, tj. ra-

chunkowości kontynentalnej oraz rachunkowości anglosaskiej.  
 Harmonizacja rachunkowości w skali międzynarodowej wydaje się konieczna, 
choć niezwykle złożona i trudna do wprowadzenia. Potrzeba porównań międzyna-
rodowych, a także możliwość poznania, wykorzystania i rozpowszechnienia naj-
bardziej rozwiniętych koncepcji i wdrożeń praktycznych spowodowała powołanie 
organizacji zajmujących się formułowaniem ujednoliconych pojęć i reguł rachun-
kowości na skalę międzynarodową. Problemem harmonizacji rachunkowości  
w skali międzynarodowej i ujednoliceniem procesu sprawozdawczości zajmują się 
międzynarodowe organizacje rachunkowości, a wśród nich3:  

 Unia Europejska za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej,  
 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – Internatio-

nal Accounting Standards Board), 
 Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC – International Federation 

of Accountants), a w szczególności Rada Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Finansowej (międzynarodowe wytyczne rewizji finansowej wyda-

                                                 
3  Z. Messner, J. Pfaff, Podstawy rachunkowości finansowej, Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce, Warszawa 2010, s. 22. 
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wane są przez Międzynarodowy Komitet Zawodowych Norm Rewizji Fi-
nansowej (IAPC – International Auditing Practices Committee), 

 Konsorcjum XBRL – skupiające organizacje księgowe i instytucje finan-
sowe powstałe w celu utworzenia jednolitego standardu wymiany, interpre-
tacji, analizy i prezentacji szeroko pojętych sprawozdań gospodarczych 
(zarówno finansowych, jak i niefinansowych), 

 pozostałe organizacje, takie jak np.: organy ONZ m.in. ISAR, czyli grupa 
robocza ekspertów ds. międzynarodowych standardów rachunkowości  
i rewizji finansowej działająca przy Konferencji Narodów Zjednoczonych 
ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), a także Organizacja ds. Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejska Federacja Ekspertów 
Rachunkowości. 

 Największy wpływ na harmonizację przepisów o rachunkowości w krajach 
europejskich wywarły:  

 dyrektywy Rady Unii Europejskiej,  
 Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości IASC – Interna-

tional Accounting Standards Commitee),  
 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 

 
 
4. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla ma-

łych i średnich przedsiębiorstw 
 
 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) wydała Mię-
dzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (MSSF dla MŚP, ang. IFRS for SMEs). 
 IASB dostrzegła potrzebę stworzenia standardu rachunkowości małych i śred-
nich przedsiębiorstw i podjęła prace w tym kierunku. W listopadzie 2008 roku opu-
blikowany został „końcowy raport grupy ekspertów System rachunkowości dla 
małych przedsiębiorstw – rekomendacje i dobre praktyki. Natomiast 9 lipca 2009 
roku opublikowano MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw4. Jest on samo-
dzielnym dokumentem (niewchodzącym w skład MSSF) obejmującym zasady ra-
chunkowości analogiczne do pełnego zestawu MSR/MSSF w wersji uproszczonej, 
dopasowanej do potrzeb mniejszych jednostek.  
 MSSF dla MŚP składa się z 34 rozdziałów, które obejmują łącznie około 230 
stron. Standard ma strukturę tematyczną nadającą mu formę instrukcji. Dodatkowo 
Rada dołączyła do standardu dwie broszury uzupełniające. IASB nie definiuje jed-
noznacznie małych i średnich przedsiębiorstw. RMSR określiła jedynie, że standard 
ten został stworzony dla podmiotów niemających statusu zainteresowania publicz-

                                                 
4  Standard IFRS for SMEs jest dostępny na stronie internetowej IASB www.iasb.org.uk. 
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nego, a publikujących sprawozdania finansowe ogólnego przeznaczenia dla użyt-
kowników zewnętrznych, którymi mogą być m.in.: agencje ratingowe czy kredyto-
dawcy. Zakres stosowania standardu rozciąga się również na jednostki sektora pry-
watnego nastawione na zysk, do których należą organizacje charytatywne, fundacje 
nieprowadzące działalności zarobkowej, organizacje kościelne i inne5. IASB  
w standardzie nie określiła żadnych kryteriów ilościowych określających MŚP 
(odnośnie do przychodów czy też średniorocznego zatrudnienia). Te kwestie pozo-
stawiła do ustalenia władzom poszczególnych państw. Natomiast istotną cechą 
MSSF dla MŚP jest to, że jednostka, która zdecyduje się na wdrożenie standardu, 
będzie zobowiązana do jego stosowania we wszystkich jego aspektach. Ponadto 
IASB nie określiła daty wejścia w życie standardu, pozostawiając decyzje w tym 
zakresie władzom poszczególnym państw. 
 MSSF dla MŚP opisuje zasady rachunkowości w zakresie analogicznym do 
tych, które znajdują się w pełnej wersji Międzynarodowych Standarów Sprawoz-
dawczości Finansowej, jednak zawierające szereg uproszczeń dla swoich odbior-
ców. Uproszczenia te dotyczą zarówno ujmowania, jak i wyceny poszczególnych 
składników majątku spółki. 
 Ogólne zasady ujmowania i wyceny zawarte w MSSF dla MŚP opierają się na 
Założeniach koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych 
MSSF. Zgodnie z MSSF dla MŚP spółka ujmuje dany składnik w sprawozdaniu 
finansowym, jeżeli: 

 istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska przyszłe korzyści eko-
nomiczne związane z tą pozycją oraz  

 pozycja posiada wartość godziwą lub cenę nabycia / koszt wytworzenia, 
które można wiarygodnie ustalić. 

 Ogólne zasady wyceny wymagają, aby przy początkowym ujęciu jednostka 
wyceniła aktywa i zobowiązania według kosztu historycznego, chyba że MSSF dla 
MŚP wymaga innego ujęcia. W przypadku późniejszej wyceny standard reguluje ją 
odrębnie dla następujących kategorii: 

 aktywów i zobowiązań finansowych, 
 aktywów niefinansowych oraz 
 zobowiązań niefinansowych. 

 W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych jednostki zasadniczo po-
winny dokonywać ich wyceny według wartości godziwej, chyba że standard wy-
maga lub dopuszcza stosowanie innej zasady (np. wg kosztu lub zamortyzowanego 
kosztu). Większość aktywów niefinansowych, które jednostka początkowa wyceni-
ła według kosztu historycznego, wycenia się w późniejszym terminie w oparciu  
o inną podstawę wyceny, np. według wartości godziwej. Zobowiązania niefinanso-

                                                 
5  W.A. Nowak, MSSF dla małych i średnich jednostek – uchwalony, „Rachunkowość” 

2009, nr 9. 
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we wycenia się jako najlepszy szacunek kwoty niezbędnej do uregulowania zobo-
wiązania na dzień sprawozdawczy. Należy zwrócić uwagę, że jednostce nie wolno 
kompensować aktywów i zobowiązań oraz przychodów z kosztami, o ile nie jest to 
wymagalne lub dopuszczalne przez standard. 
 Uproszczenia zawarte w standardzie mają na celu zmniejszenie pracochłonno-
ści oraz ułatwienie odbioru sprawozdań finansowych sporządzonych na podstawie 
tego standardu. 
 W warunkach polskich problem rachunkowości małych firm ujawnia się bar-
dzo wyraźnie. Takim jednostkom prawo proponuje albo prowadzenie pełnych ksiąg 
rachunkowych, albo stosowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewen-
tualnie ewidencji przychodów. 
 Pełna księgowość oznacza wdrażanie modelu skomplikowanego i drogiego  
w obsłudze. Z kolei ewidencje podatkowe nadają się niemal wyłącznie do obliczeń 
podatkowych i nie dostarczają sensownej informacji o przedsiębiorstwie. 
 Na razie Polska nie zdecydowała się na przyjęcie MSSF dla małych i średnich 
przedsiębiorstw – nadal trwa dyskusja na temat zasadności jego wdrożenia, przy 
czym do niewątpliwych korzyści płynących ze stosowania globalnych standardów 
dla MŚP należałoby zaliczyć6: 

 zwiększenie porównywalności informacji finansowych dostarczanych 
użytkownikom, 

 zmniejszenie kosztów tworzenia i aktualizowania krajowych przepisów  
w zakresie sprawozdawczości, 

 ułatwienie gromadzenia kapitału na forum krajowym i zagranicznym, 
 ułatwienie wejścia jednostkom na publiczne rynki kapitałowe, gdzie obo-

wiązują MSSF. 
 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw jest dużym krokiem w harmonizacji i standaryzacji przepisów 
dla tego typu jednostek na całym świecie, a jego wdrożenie z pewnością doprowa-
dziłoby do zwiększenia jakości i porównywalności informacji przekazywanych 
przez przedsiębiorstwa, jak również uwiarygodniłoby je w oczach instytucji finan-
sowych oraz kontrahentów, przy czym zakres informacji generowanej przez ra-
chunkowość MŚP musi umożliwić odwzorowanie jego głównych cech i być dosto-
sowana przede wszystkim do możliwości prezentowanych przez jej odbiorców, np. 
w Wielkiej Brytanii opracowano oddzielne standardy dla mniejszych podmiotów 
(Financial Reporting Standards for Smaller Entities). 
 
 

                                                 
6  A. Tokarski, M. Tokarski, G. Voss, Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone 

formy ewidencji, wyd. II zmienione, Cedewu, Warszawa 2010, s. 47–49.   
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Podsumowanie  
 
 Harmonizacja rachunkowości w skali międzynarodowej wydaje się konieczna, 
choć niezwykle złożona i trudna do wprowadzenia. Idealna sytuacja dla odbiorców 
informacji finansowych zaistniałaby wówczas, gdyby wszystkie podmioty gospo-
darcze na całym świecie stosowały jednolite koncepcje i zasady rachunkowości 
oraz opracowywały swoje sprawozdania finansowe zgodnie ze zunifikowanymi 
wzorcami i standardami, obowiązującymi we wszystkich krajach świata7. Z tego 
względu szczególnego znaczenia nabiera dalsza kwestia harmonizacji (standaryza-
cji) zasad rachunkowości, która trwa na bieżąco, gdyż harmonizacja przepisów  
i standardów rachunkowości nie kończy się na zastosowaniu dyrektyw. Jest to pro-
ces ciągły, dostosowujący regulacje prawne do zmieniających się warunków go-
spodarowania. Jednocześnie prowadzony jest proces ujednolicenia MSSF z regula-
cjami wynikającymi z amerykańskich zasad rachunkowości. Efektem tego procesu 
są już liczne zmiany wprowadzone do MSR oraz MSSF, a także zmiany dokonane 
w US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles – Ogólnie Przyjęte Zasa-
dy Rachunkowości) przez amerykańską instytucję FASB (Federal Accounting 
Standard Board – Federalna Rada Standardów Rachunkowości) odpowiedzialną za 
kształtowanie standardów amerykańskich. Wszystkie te procesy prowadzą nie-
uchronnie do powstania jednolitego, ogólnoświatowego języka biznesu, który ma 
się przyczynić do swobodnego przepływu kapitału, a co za tym idzie – do dalszego 
rozwoju gospodarki światowej. 
 MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowane w ostatecznej 
formie w połowie 2009 roku, zostały już przyjęte w 30 krajach. Komisja Europej-
ska rozpoczęła konsultacje wśród państw członkowskich (w tym również w Polsce), 
sugerując stosowanie MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw, w celu moder-
nizacji dyrektyw księgowych i/albo pozwolenia na opcjonalne stosowanie MSSF 
dla MŚP. Niewątpliwie standard jest dużym krokiem w harmonizacji i standaryzacji 
przepisów dla tego typu podmiotów na całym świecie, tym bardziej że firmy zali-
czane do sektora MŚP coraz częściej uczestniczą w transakcjach międzynarodo-
wych, stając się podmiotem zainteresowania światowych instytucji finansowych. 
 
 

                                                 
7  J. Turyna, Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF, US GAAP, polskie ustawo-

dawstwo, Difin, Warszawa 2006, s. 13–14.  
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IFRSs FOR SMEs AS THE MANIFESTATION OF HARMONIZATION  
AND STANDARDIZATION OF ACCOUNTANCY 

 
 

Summary 
 
 Accountancy as a science prides in long history and occupies a special place in the 
contemporary system of economic and management sciences. Progressing process of 
globalization of economy brings about the need to harmonize the science of accoun-
tancy. The creation of international accountancy standards (IAS) may be perceived as 
signs of the process. The standards govern any new issues arising from the necessity of 
drawing closer the accountancy to the developing capital markets.  
 International Financial Reporting Standards (IFRSs) for small and medium enter-
prises (SMEs) were released on 9th July 2009. IFRS for SMEs constitutes a self-
contained document (not included into IFRSs) covering accounting principles corre-
sponding to the complete IAS/IFRSs set, however in its simplified version adjusted to 
the needs of smaller business entities. So far Poland has not decided whether to accept 
it. The article presents the main assumptions of the standards and their prospective 
benefits arising from their acceptance. 
 

Translated by Maciej Tokarski 
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AUDYT – ZIELONA KSIĘGA – MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
 
 
1. Pojęcie i rola audytu wewnętrznego  
 
 W zarządzaniu działalnością jednostki kierownictwo wykorzystuje narzędzie 
audytu wewnętrznego. Instrument ten jest skuteczny dzięki systematycznym prze-
glądom oraz obiektywnej, rzetelnej ocenie funkcjonowania jednostki. Zadaniem 
audytu wewnętrznego jest dostarczenie kierownictwu jednostki obiektywnej infor-
macji o działaniu instytucji, wdrożonych systemach kontrolnych, postrzeganym 
ryzyku i możliwości jego zminimalizowania (wyeliminowania) oraz wprowadzenia 
usprawnień dla zwiększenia efektywności i wydajności działania jednostki1. 
 Audyt wewnętrzny realizuje podstawowe i szczegółowe zadania, do podsta-
wowych zalicza się2: 

 przeprowadzenie analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej, 
 wydanie opinii o wiarygodności sprawozdania finansowego po dokonaniu 

oceny systemu kontroli wewnętrznej, 
 przedstawienie opinii o efektywności zarządzania ryzykiem, 
 ocenę racjonalności zarządzania. 

 Audytorzy sporządzają bieżące raporty, w których odnotowują swoje spo-
strzeżenia oraz propozycje zmian, mających udoskonalić systemy czy procedury. 
 W zależności od zakresu badania spotkać można różną klasyfikację audytu 
wewnętrznego. Przykładowy podział wyróżnia3: 

                                                 
1  H. Grocholski, Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, t.1, Instytut Rachunkowości  

i Podatków, Warszawa 2004, s. 11. 
2  K. Winiarska, Audyt wewnętrzny, Difin, Warszawa 2008, s. 41. 



Grażyna Voss 332 

1. audyt finansowy – dotyczy oceny sprawozdań finansowych zgodnie ze 
standardami rewizji finansowej. 

2. audyt działalności – obejmuje ocenę efektywności, skuteczności i oddzia-
ływania zdarzeń na funkcjonowanie jednostki. 

3. audyt systemów – polega na monitorowaniu funkcjonujących w jednostce 
systemów, np. informacyjnych lub informatycznych. 

4. audyt zgodności – stanowi analizę oceniającą i sprawdzającą, czy działania 
prowadzone przez jednostkę odpowiadają ustalonym procedurom, wytycz-
nym i aktom prawnym. 

5. audyt operacyjny – opiniuje obszary badania (jednostki organizacyjne, sys-
temy, procesy) pod względem ich zgodności z celami organizacji.  

 Audytorzy wewnętrzni są zobowiązani do przestrzegania zasad płynących  
z kodeksu etyki opracowanego przez Instytut Audytu Wewnętrznego. Pierwsze 
stowarzyszenie zrzeszające audytorów wewnętrznych powstało w 1941 roku  
w USA pod nazwą The Institute of Internal Auditors (IIA). Dzisiaj jest organizacją 
międzynarodową, działającą również w Polsce od 2001 roku. Instytut Audytu We-
wnętrznego opracował Międzynarodowe Standardy i Wytyczne Profesjonalnego 
Funkcjonowania Audytu Wewnętrznego (The IIA Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing). Dokument ten stał się dla wielu krajów wzorcem  
w tworzeniu krajowych regulacji w podanym zakresie. Standardy IIA dotyczą 
wszystkich członków organizacji, audytorów posiadających certyfikaty zawodowe 
Instytutu, osób ubiegających się o taki certyfikat, a także każdego, kto świadczy 
usługi w zakresie audytu wewnętrznego. Opublikowany przez IIA kodeks etyki 
audytora wewnętrznego ma na celu propagowanie etycznego postępowania w tym 
zawodzie. 
 Opracowane standardy i wytyczne kodeksu etyki muszą stanowić fundament 
funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostce.  
 W kodeksie etyki wskazano dwa najistotniejsze elementy4: 

 zasady ogólne, które odnoszą się do profesji i praktyki audytu wewnętrzne-
go, 

 zasady postępowania, które opisują normy zachowań, jakich oczekuje się 
od audytorów wewnętrznych. 

 Na audytorów wewnętrznych nakłada się obowiązek stosowania i szanowania 
zasad dotyczących profesji audytu wewnętrznego.  
 Podstawowe zasady to: 

                                                                                                                        
3  A. Herdan, M. M. Stuss, J. Krasodomska, Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomaga-

jące efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2009, s. 61–62. 

4  E. I. Szczepankiewicz, Wybrane aspekty i uwarunkowania realizacji zasad etyki przez 
audytorów wewnętrznych, „Monitor Rachunkowości i Finansów” nr 9/2007, www.mrf.pl 
(02.09.2009). 
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 prawość, 
 obiektywizm, 
 poufność informacji, 
 kompetencja.  

 Zasada prawości odnosi się do zaufania, jakim obdarza się postępowanie au-
dytora i jego osądy na temat badanego obszaru. Druga zasada podkreśla, że audyto-
rzy powinni być w największym stopniu obiektywni przy gromadzeniu i ocenie 
informacji. 
 Przestrzeganie zasady poufności polega na tym, że audytorzy wewnętrzni nie 
mogą ujawniać żadnych informacji bez odpowiednich upoważnień, z wyjątkiem 
prawnego lub zawodowego przymusu ich wyjawienia. Z kolei zasada kompetencji 
mówi, że audytorzy wewnętrzni powinni posiadać właściwą wiedzę i doświadcze-
nie, które wykorzystują do świadczenia usług oraz ciągle doskonalą swoje umiejęt-
ności.  
 Audyt wewnętrzny przeprowadza się nie tylko pod względem wykrywania 
błędów, ale również znalezienia sposobów ich eliminacji. Bieżącym monitoringiem 
jednostki zajmują się systemy kontroli wewnętrznej. W celu określenia relacji po-
między audytem wewnętrznym a kontrolą wewnętrzną należy porównać ich defini-
cje.  
 W jednostkach gospodarczych zaliczanych do sektora MŚP rola i znaczenie 
nabiera innego wymiaru, jest to uwarunkowane przede wszystkim cechami, jakimi 
odznaczają się te przedsiębiorstwa. Na szczególną uwagę zasługuje tu analiza kosz-
tów i korzyści wynikających z wprowadzenia audytu wewnętrznego, a także zakre-
su działań, jakie będą nim objęte. 
 
 
2. Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa 
 
 Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa dokonywana przez dział rachun-
kowości obejmuje ogół czynności podejmowanych w celu sprawdzenia pod wzglę-
dem legalności, rzetelności i prawidłowości operacji gospodarczych przed ich po-
wstaniem raz po ich dokonaniu, na podstawie dokumentów księgowych, jak rów-
nież w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania rachunkowości i badania 
wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa”5. Zadania spełniane przez 
kontrolę finansowo-księgową zaprezentowano w poniższej tabeli. 

                                                 
5  E. Terebucha, Zasady kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Poradnik księgowego, 

PWE, Warszawa 1976, s. 314. 
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Tabela 1 
Podstawowe zadania kontroli finansowo-księgowej 

 

Lp. Wyszczególnienie podstawowych faz i zadań kontroli 
1. Określenie stanu postulowanego (wzorców) 
2. Ustalenie stanów rzeczywistych 

3. 
Ocena działalności przedsiębiorstwa przez porównanie wielkości postulowa-
nych i rzeczywistych, wskaźników danego okresu ze wskaźnikami za okres 
ubiegły oraz ze wskaźnikami analogicznych przedsiębiorstw w branży 

4. 
Ustalenie głównych czynników wpływających na poziom odchyleń oraz okre-
ślenie stopnia oddziaływania skutków ich oddziaływania 

5. 
Określenie czynników zależnych i niezależnych od przedsiębiorstwa wraz  
z obliczeniem skutków ich oddziaływania 

6. 
Współudział w walce o wyższe wyniki finansowe, obniżkę kosztów i znale-
zienie rezerw wewnętrznych 

7. 
Ułatwienie wykonania funkcji kierowania na różnych szablach zarządzania 
przedsiębiorstwem 

8. 
Kontrola realizacji planów poprzez wskazanie odchyleń od wielkości plano-
wanych i badanie przyczyn ich powstania  

9. Pomoc w opracowaniu planów 
 
Źródło:  K. Winiarska, Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, ODDK, Gdańsk 

2006, s. 16. 
 
 
3. Zielona Księga – polityka badania sprawozdań 
 
 Środki przyjęte w Europie i na świecie w bezpośrednim następstwie kryzysu 
finansowego koncentrowały się na działaniach mających na celu ustabilizowanie 
systemu finansowego. Dokonano analizy roli banków, funduszy hedgingowych, 
agencji ratingowych, organów nadzorczych i banków centralnych. Niestety nie 
skupiono jednak uwagi na udoskonaleniu działalności biegłych rewidentów w celu 
zwiększenia stabilności finansowej. 
 Komisja Europejska chce skupić swoje działania mające na celu spowodowa-
nie, że obok nadzoru i ładu korporacyjnego badanie sprawozdań finansowych po-
winno być głównym czynnikiem działającym na rzecz stabilności finansowej, gdyż 
daje pewność co do prawdziwej kondycji finansowej wszystkich spółek. Pewność ta 
powinna ograniczać ryzyko zniekształceń, a tym samym ograniczać koszty upadło-
ści, jakie w przeciwnym razie obciążyłyby w przypadku danej spółki strony zainte-
resowane i całe społeczeństwo. Rzetelność badania sprawozdań finansowych to 
klucz do przywrócenia pewności i zaufania do rynku; przyczynia się ono do ochro-
ny inwestorów i ogranicza koszty kapitału po stronie spółek. Oznacza to rosnącą 
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rolę audytu zewnętrznego i biegłych rewidentów. Ponadto Komisja Europejska 
zwraca również uwagę na zarządzanie firmami audytorskimi i ich niezależność, 
nadzór nad biegłymi rewidentami, konfigurację rynku usług biegłych rewidentów, 
utworzenie jednolitego rynku świadczenia usług badania sprawozdań finansowych, 
uproszczenie przepisów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz małych  
i średnich firm audytorskich (MŚFA), a także współpracę międzynarodową na rzecz 
nadzoru nad globalnymi sieciami usług biegłych rewidentów. Komisja podkreśla 
potrzebę przyjęcia zróżnicowanego i dostosowanego podejścia, adekwatnego do 
rozmiarów i charakterystyki zarówno spółki badanej, jak i jej biegłego rewidenta. 
To, co może być niezbędne dla dużych instytucji o znaczeniu systemowym, może 
okazać się nieodpowiednie dla innych spółek notowanych na giełdzie czy dla MŚP 
lub MŚFA.  
 
 
4. Zielona Księga – uproszczenia dla MŚP  
 
 MŚP z badania sprawozdań finansowych odnoszą korzyści w zakresie wzra-
stającej wiarygodności informacji finansowych, jednak badania przewidziane usta-
wowo uznano za potencjalne źródło dodatkowych obciążeń. Zdaniem Komisji nale-
ży podjąć poważne wysiłki w celu utworzenia szczególnego środowiska dla badania 
MŚP. 
  Według Zielonej Księgi może to oznaczać: 

1. Zniechęcanie do wprowadzania ustawowego obowiązku badania sprawoz-
dań finansowych dla MŚP. 

2. Jako alternatywne rozwiązanie: jeśli państwo członkowskie chce utrzymać 
jakąś formę zapewnienia – wprowadzenie nowego rodzaju usługi ustawo-
wej dostosowanej do potrzeb MŚP, jak np. „ograniczone badanie” lub 
„przegląd ustawowy”, w ramach którego biegli rewidenci wykonywaliby 
ograniczone procedury mające na celu wykrycie zniekształceń wynikają-
cych z oszustw lub błędów. Podejście sankcjonujące ograniczony przegląd 
w przypadku małych spółek stosowane jest w Estonii i rozpatrywane  
w Danii. Szwajcaria również stosuje takie podejście; ograniczone przeglą-
dy są powszechnie akceptowane w Stanach Zjednoczonych. 

3. Jeśli chodzi o zakaz świadczenia usług niezwiązanych z badaniem spra-
wozdań finansowych, zgodnie z tym, co napisano w rozdziale 3, należy 
rozważyć zapewnienie „bezpiecznej przystani”, która – pod warunkiem za-
stosowania odpowiednich zabezpieczeń – umożliwiłaby biegłemu rewiden-
towi przedsiębiorstwa z sektora MŚP dalsze świadczenie usług niezwiąza-
nych z badaniem sprawozdań finansowych na rzecz takiej spółki, np. po-
moc w ubieganiu się o kredyt, wypełnianiu deklaracji podatkowych, rozli-
czaniu wynagrodzeń, a nawet w prowadzeniu księgowości. 
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5. Zielona Księga małe i średnie firmy audytorskie (MŚFA) 
 
 Podmioty z sektora MŚFA mają poczucie, że są otoczone przez wciąż rosnące 
ograniczenia regulacyjne, które niekoniecznie odpowiadają ich praktyce czy bezpo-
średnim potrzebom ich klientów z branży MŚP. Aby zagwarantować odpowiednie 
warunki rozwoju takich firm, usługom „ograniczonego badania” lub „przeglądu 
ustawowego”, o których mowa powyżej, mogłyby towarzyszyć odpowiednie prze-
pisy w sprawie kontroli jakości i nadzoru działalności biegłych rewidentów przez 
organy regulacyjne. Pozwoliłoby to MŚFA ograniczyć koszty administracyjne  
i pomogłoby im jednocześnie w lepszej obsłudze klientów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zielona Księga i założenia Komisji Europejskiej zmierzają w kierunku uwia-
rygodnienia sprawozdawczości finansowej jednostek zaliczanych do sektora MŚP. 
Badanie sprawozdań jest ważnym społecznie elementem wiarygodności finansowej, 
jednak zakres badania i sposób jego przeprowadzenia oraz uwarunkowania prawne 
na polskim rynku to okres ciekawych zmian i dyskusji, zarówno po stronie przed-
siębiorców, firm audytorskich jak i innych zainteresowanych uczestników życia 
gospodarczego.  
 
 

AUDIT – GRÜNBUCH 
 
 

Zusammenfassung 
 
 Das Grünbuch und die Errichtung der Europäischen Kommission sind auf die 
Legitimität der Rechnungslegung Einheiten bewegen, die in der KMU-Sektor. Auditing 
ist ein wichtiges soziales Element der finanziellen Glaubwürdigkeit, sondern den Um-
fang der Erhebung und zum Verhalten und rechtlichen Rahmenbedingungen auf dem 
polnischen Markt ist eine aufregende Zeit des Wandels und Diskussion, sowohl für 
Wirtschaftsunternehmen und anderen interessierten Teilnehmern im wirtschaftlichen 
Leben. 
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ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM LUDZKIM W ZACHODNIOPOMORSKICH 
ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ – WYBRANE WYNIKI BADAŃ 

 
 
 
1. Potencjał ludzki w zakładach pracy chronionej (ZPCh) – istota i definicja 
 
 Współcześnie jednym z najważniejszych obszarów zarządzania przedsiębior-
stwami staje się zarządzanie potencjałem ludzkim. Dzieje się tak nie bez przyczyny. 
W obecnych warunkach konkurowania spada znaczenie zasobów materialnych na 
rzecz niematerialnych. Pracownicy z ich odpowiednią wiedzą, umiejętnościami, 
energią i zaangażowaniem, a także skłonnością do uczenia się i rozwoju coraz czę-
ściej zaczynają decydować o sukcesach organizacji. Zarządzanie potencjałem ludz-
kim staje się więc kluczowym czynnikiem, wpływającym na konkurencyjność całej 
organizacji oraz jej zdolność do realizacji wyznaczonej misji. Ukierunkowanie 
przebiegu procesów zarządzania pracownikami z naciskiem na odkrywanie, rozwój 
i wykorzystywanie ich kapitału przyjmuje tu rolę decydującą. Dla kadry zarządza-
jącej, odpowiedzialnej za efektywność wykorzystywania potencjału pracowników 
w procesie zarządzania nimi, oznacza to nieustanne podnoszenie standardów swojej 
pracy oraz doskonalenie narzędzi zarządzania personelem. 
 Problematyka zarządzania kapitałem ludzkim osób niepełnosprawnych ma 
szczególne znaczenie dla województwa zachodniopomorskiego. Wskaźnik zatrud-
nienia niepełnosprawnych osiąga tu wartość niższą (jedynie 14,7%) niż obecny 
wskaźnik zatrudnienia dla całego kraju (20,7%). W obliczu tak niskiego poziomu 
zatrudnienia ważną rolę odgrywają ZPCh. Udział pracowników zakładów pracy 
chronionej w stosunku do ogółu pracowników niepełnosprawnych jest tu bardzo 
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wysoki – w 2009 roku wynosił 76,4%1. Mimo że ZPCh w tym obszarze pełnią rolę 
lidera w zatrudnianiu niepełnosprawnych, wiele do życzenia pozostawia forma 
realizacji założeń systemu polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych, rzutująca 
w znacznym stopniu na efektywność wykorzystywania kapitału niepełnosprawności 
w tych podmiotach2. 
 Dla lepszego zrozumienia zagadnienia zarządzania potencjałem ludzkim warto 
zapoznać się z jego istotą i definicją. Potencjał według słownika wyrazów obcych 
oznacza w języku łacińskim: możliwość siłę, moc. Słownik wyrazów obcych poda-
je, że: „potencjał to sprawność, wydajność, możliwości, zdolności tkwiące w kimś 
lub czymś”3. Natomiast „ludzki” to dotyczący ludzi, należący do ludzi, odznaczają-
cy się przychylnością, wyrozumiałością, odpowiedni dla ludzi, a zarazem godny 
ludzi. Powszechnie uznano, że w ramach potencjału ludzkiego należy wyróżnić 
kompetencje, obejmujące wiedzę, predyspozycje i umiejętności, jak również moty-
wację wewnętrzną oraz cechy fizyczne4. Interesujący zestaw szczegółowych jako-
ściowych składników potencjału ludzkiego przedstawia tabela 2. Należy podkreślić, 
że w celu określenia znaczenia potencjału tkwiącego w pracownikach stosuje się 
często zamiennie terminy: potencjał ludzki, potencjał kadrowy, potencjał pracy,  
a także potencjał społeczny i kapitał ludzki. I tak M. Gableta opisuje potencjał 
ludzki jako „możliwości ludzi pracujących w danym czasie w przedsiębiorstwie”5,  
a także zauważa, że ważna jest optymalizacja tego potencjału zarówno w aspekcie 
jakościowym, jak i ilościowym (rysunek 1). 
 M. Rybak wyjaśnia, że: „potencjał pracy to określone cechy i właściwości 
konkretnego zatrudnionego, a więc jego zdrowie, zdolności, cenione przezeń warto-
ści, poziom rozwoju moralnego, zdobyta wiedza (ogólna i zawodowa), doświad-
czenie, umiejętności praktyczne oraz motywacja do pracy i ciągłego rozwoju”6. 
Zdaniem B. Kożuch potencjał ludzki to wiedza, umiejętności, motywacja, zacho-
wanie i postawy wobec pracy. Zarządzanie potencjałem ludzkim jest także zamien-
nie stosowane jako zarządzanie potencjałem społecznym (ZPS), przyjmując, że 
termin „społeczny” mieści się „w skali międzynarodowej, ale i w mniejszej skali”7. 
Według T. Oleksyn ZPS to: „nastawienie na kreatywność, pracę zespołową i dużą 

                                                 
1  Dane na podstawie Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), prowadzo-

nym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
2  Co wynika z raportów kontrolnych NIK, PIP i PEFRON przeprowadzonych w 2008 r.  

i 2009 r. w ZPCh zachodniej Polski. 
3  Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, red. W. Kopaliński, PWN, Warsza-

wa, 2000, s. 406. 
4  Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, red. K. Piotrkowski, WAT, 

Warszawa 2006, s. 32. 
5  M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław, 2003, 

s. 177. 
6  A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w organizacji, WU w Białymstoku, Białystok 2000, s. 57. 
7  Słownik języka polskiego, tom 3, PWN,Warszawa 1983, s. 268. 
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autonomię małych grup – często z oddolnie wybieranymi liderami, otwarte i part-
nerskie relacje pomiędzy menedżmentem i pracownikami”8. Wielu autorów poten-
cjał ludzki utożsamia z kompetencjami, co wydaje się nie do końca zasadne. Naj-
częściej kompetencje przedstawiają się jako połączenie wiedzy i umiejętności, na-
tomiast wyodrębnienie w ich ramach predyspozycji (zdolności i możliwości), pod-
kreśla charakter niewykorzystanych rezerw potencjału ludzkiego. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rys. 1. Całościowe ujęcie potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Gableta, Człowiek i praca…, op. cit.,.  
s. 176. 

 
Tabela 2 

Potencjał ludzki w aspekcie jakościowym 
 

Kompetencje Motywacja 
wewnętrzna 

Wymiar fizyczny 
Wiedza Predyspozycje Umiejętności 

Cechy jakościowe 
 ogólna 
 fachowa 
 specjali-

styczna 

 intelektu-
alne 

 interper-
sonalne  

 emocjo-
nalne 

 przewodzenia  
 komunikowania się 
 współdziałania 
 samooceny i samo-

dyscypliny  
 wykonywania opera-

cji fizycznych  
 podejmowania 

ryzyka 
 adaptacji do zmian 

 cele 
 wartości 
 postawy  
 normy 

moralne 
 asertywność 
 realizm 
 wytrwałość 
 entuzjazm 

 stan zdrowia 
 wiek, płeć, rasa 
 stan cywilny i sytu-

acja rodzinna 
 sytuacja życiowa 
 prezencja 
 stopień sprawności 

lub upośledzenia 
 stopień  
 niepełnosprawności 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Gableta, Człowiek i praca..., op. cit.,  

s. 177. 

                                                 
8  T. Oleksyn, Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie, WSZiP War-

szawa 1998, s. 72. 

POTENCJAŁ LUDZKI 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

Aspekt ilościowy 

Liczba zatrudnionych 

pracowników 

Aspekt jakościowy 

Kompetencje 

Cechy fizyczne 

Motywacja 
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 Mając na uwadze powyższe rozważania, pomimo wielu różnic w interpretacji 
„potencjału ludzkiego” autor niniejszej publikacji, w kontekście przyjętego tematu  
i na potrzeby badań zdefiniował potencjał ludzki organizacji jako zasób wiedzy, 
umiejętności i predyspozycji, a także cech fizycznych i motywacji tkwiących  
w każdym z jej pracowników.  
 
 
2. Zarządzanie potencjałem ludzkim w zachodniopomorskich ZPCh – wybrane 

wyniki badań 
 
 Badaniami empirycznymi objęto 14 ZPCh województwa zachodniopomor-
skiego stanowiących reprezentatywną grupę badanego obszaru. Respondentami 
badania, które zostało przeprowadzone w okresie od lutego do czerwca 2010 roku 
przez autora niniejszej publikacji, byli pracownicy zakładów pracy chronionej9.  
 Kadra zarządzająca ZPCh przyczyn niskiej efektywności wykorzystywania 
potencjału osób niepełnosprawnych upatruje głównie w czynnikach zewnętrznych, 
jednocześnie marginalizując czynniki wewnętrzne, pozostające w gestii przedsię-
biorstwa. Głównymi barierami dla wzrostu poziomu wykorzystywania potencjału 
niepełnosprawności, jakie wymieniali ankietowani, były m.in.: złożone procedury 
wsparcia finansowego, brak stabilności regulacji prawnych, centralny system roz-
porządzania środkami z PFRON, ograniczenia w wykorzystywaniu środków 
ZFRON, restrykcyjność przepisów oraz skrajnie duża odpowiedzialność, jednak 
rzadko za bariery niskiej efektywności uznawano brak wiedzy i umiejętności  
w zarządzaniu potencjałem pracowników, brak doświadczenia w zarządzaniu czy 
uprzedzenia w stosunku do pracowników niepełnosprawnych przez kadrę zarządza-
jącą lub współpracowników (rysunek 1).   
 Istotność wpływu wskazanych przez decydentów szeregu czynników ze-
wnętrznych na efektywność wykorzystywania potencjału pracowników niepełno-
sprawnych w ZPCh jest wprawdzie niepodważalna, lecz tak duże ich przewarto-
ściowanie (pomiędzy wskazanymi czynnikami zewnętrznymi a wewnętrznymi) 
przyczynia się do przerzucania ciężaru odpowiedzialności na warunki zewnętrzne. 
Tym samym niezwykle rzadko uwzględniano błędy popełniane w obszarze zarzą-
dzania kapitałem ludzkim osób niepełnosprawnych. To z kolei miało znaczny 
wpływ na obniżenie sprawności i efektywności wykorzystywania potencjału pra-
cowników niepełnosprawnych. Dowodzą tego przedstawione poniżej wybrane wy-
niki badań. 
 

                                                 
9  Badania przeprowadzono na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego  

i dolnośląskiego. 
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Rys. 1.  Identyfikacja barier dla wzrostu poziomu wykorzystywania potencjału osób niepeł-
nosprawnych w ZPCh zachodniej Polski w opinii pracodawców (czynniki ze-
wnętrzne i wewnętrzne) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 
3. Proces szkoleń  
 
 W związku z najczęściej niskimi kwalifikacjami badanych osób niepełno-
sprawnych, a także długotrwałą biernością zawodową wielu z nich, ważnym obsza-
rem podnoszenia ich wiedzy i umiejętności są szkolenia. Proces szkoleń w bada-
nych przedsiębiorstwach ZPCh ograniczał się najczęściej do sytuacji „koniecznej”  
– 59,4% (rysunek 2). Bardzo rzadko, bo jedynie w 23,2% firm, program szkoleń był 
tworzony z myślą o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju pracowników nie-
pełnosprawnych. Według pracodawców, główną przyczyną tego stanu rzeczy są 
ograniczone możliwości finansowe, jednakże analiza źródeł wydatkowania środ-
ków na cele szkoleń wykazała niezwykle niską skuteczność wykorzystywania środ-
ków PFRON przeznaczonych na te cele w latach 2000–2009 przez badane podmio-
ty. Niepokojąco przedstawiają się także wyniki odnoszące się do proporcji udziału 
wydatkowania środków finansowych przeznaczanych na szkolenia pracowników 
niepełnosprawnych, pomiędzy środkami własnymi a środkami PFRON (rysunek 3). 
Wynika to zapewne z braku wiedzy, ale i zaangażowania w staranie się o powyższe 
środki. 
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23,20%

59,40%

17,40% szkoli się pracowników z myślą o ich 
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znaczenia do szkoleń pracowników

 

Rys. 2. Struktura ZPCh ze względu na szkolenie pracowników niepełnosprawnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 
 

Rys. 3.  Udział i źródła wydatkowania środków finansowych (wartości średnie) na szkole-
nia w ZPCh w latach 2006–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 
4. Proces motywacji 
 
  W badanych ZPCh proces motywacji w zasadzie opierał się na narzędziach 
obszaru psychologicznego (motywowanie przez pochwałę, wyróżnienie – 92,5%) 
częściowo wspomagany przez nagrody niepieniężne (43,3% wskazań). Jednoznacz-
nie tę sytuację potwierdzają opinie pracowników niepełnosprawnych: kolejno 347 
odpowiedzi, tj. 95% i 136, tj. 32% wskazań dla tak samo skonstruowanych pytań. 
Niezwykle rzadko w ZPCh korzystano z wachlarza pozostałych form oddziaływań 
motywacyjnych, takich jak np. nagrody pieniężne 19,4%, praca na nowoczesnym 
sprzęcie 23,8% czy możliwość awansu 23,3%. Brak zachowania odpowiednich 
proporcji i natężenia w ich stosowaniu w przeważającej większości ZPCh, szcze-
gólnie w obliczu niezadowolenia pracowników z niskiego poziomu otrzymywanego 
wynagrodzenia (rysunek 4), przynosi negatywne skutki w postaci: braku pobudza-
nia potencjału pracowników, mniejszego zaangażowania w wykonywane czynności 
oraz w konsekwencji marnotrawienia ich potencjału. Potwierdzają to wyniki prze-
prowadzonych testów niezależności pomiędzy oceną efektywności wykorzystania 
potencjału pracowników niepełnosprawnych a powyżej wskazywanymi formami 
oddziaływań motywacyjnych, gdzie wszystkie warianty, wyłączając pochwałę, 
wskazują na istotną zależność pomiędzy nimi (p < 0,05). Z powyższego wynika 
również, że instrumenty motywacyjne obszaru psychologicznego są najmniej efek-
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tywne z poddanych analizie i jako jedyne nie spełniają oczekiwań pracowników 
niepełnosprawnych. Z tego względu nie powinny być traktowane jako przewodnie, 
lecz uzupełniające pozostałe instrumenty motywacyjne, szczególnie te o charakte-
rze pieniężnym. Wskazują na to przeprowadzone testy niezależności pomiędzy 
oceną efektywności wykorzystania potencjału pracowników a oceną poziomu wy-
nagrodzenia, gdzie dla poziomu wynagrodzenia dobrego i bardzo dobrego wykazu-
ją istotną zależność pomiędzy nimi (p < 0,05).  
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40,00%
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33,60%

48,20% b. dobry

dobry

dostateczny
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Rys. 4. Ocena poziomu wynagrodzenia przez pracowników niepełnosprawnych ZPCh 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
5. Proces oceniania 
 
 Przy diagnozie potencjału rozwojowego pracowników środkiem prymarnym 
winno być regularne ich ocenianie. Właściwie skonstruowany i realizowany system 
oceniania okresowego jest źródłem wielu wartościowych informacji o pracowni-
kach, stanowiskach pracy oraz ich wzajemnych relacjach. Jest także jednym z waż-
niejszych instrumentów wspomagających poszukiwanie i wyzwalanie potencjału 
pracowniczego. Jednakże niepokojąco wielu decydentów badanego obszaru ZPCh 
albo całkowicie rezygnowało z jego realizacji (49,3% wskazań), albo ograniczało 
ten proces do oceny sporadycznej (37,7% wskazań), tym samym minimalizując 
możliwości zwiększania efektów pracy, rozwoju i sukcesji pracowników niepełno-
sprawnych. (Podobne opinie wyrażali badani niepełnosprawni: 54,8% nigdy mnie 
nie oceniano, 35,8% sporadycznie, 9,9% oceniano mnie systematycznie). Wyni-
kiem tej sytuacji jest przeświadczenie decydentów o małej przydatności tego proce-
su, a także przekonanie, że z pracowników niepełnosprawnych nie da się więcej 
wykrzesać. Zaprzeczeniem tego procesu myślowego są otrzymane wyniki przepro-
wadzonego testu niezależności, gdzie otrzymano 05,0p , co wskazuje na istotną 

zależność pomiędzy częstotliwością oceniania a efektywnym wykorzystywaniem 
potencjału pracowników niepełnosprawnych w ZPCh. 
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Podsumowanie 
 
 Jak wynika z powyżej przedstawionych wyników badań, niezadowalający 
poziom wiedzy i umiejętności, a także w wielu przypadkach brak zaangażowania 
kadry zarządzającej w realizację przedstawionych procesów ZZL, doprowadziły do 
popełnienia wielu błędów w tym obszarze, co miało znaczny wpływ na obniżenie 
sprawności i efektywności wykorzystywania potencjału pracowników niepełno-
sprawnych. Reasumując, aby pokonać główne bariery niskiej efektywności wyko-
rzystywania potencjału niepełnosprawności w ZPCh, wydaje się ważne:  

 podnoszenie świadomości znaczenia kapitału ludzkiego osób niepełno-
sprawnych wśród kadry zarządzającej ZPCh, 

 podnoszenie poziomu wiedzy kadry kierowniczej, dotyczącej procesów 
personalnych w badanych firmach, 

 podnoszenie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi przez kadrę za-
rządzającą, 

 wzmożenie chęci do zdobywania i uzupełniania wiedzy z zakresu najnow-
szej teorii i praktyki zarządzania, 

 zapewnienie stabilnych i przyjaznych ram funkcjonowania systemu zatrud-
niania osób niepełnosprawnych dla ZPCh, 

 budowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych wśród 
społeczeństwa. 

 
 

MANAGEMENT OF HUMAN POTENTIAL IN SHELTERED WORKSHOP 
 
 

Summary 
 
 The issue of human capital management of people with disabilities of particular 
importance for the zachodniopomorski region. The employment rate of disabled people 
here achieves a lower value than the current employment rate for the whole country 
(20.7%), assuming the value of only 14.7%. Faced with such a low level of employment 
play an important role ZPCh. Although ZPCh in this area will serve as a leader in em-
ploying disabled people, leaves much to be desired as human resource management, as 
evidenced by the results of the tests. 
 

Translated by Krzysztof Czyrka 
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UJĘCIE CZYNNIKA LUDZKIEGO W FUNKCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
BIZNESU (SPECYFIKA WYMAGAŃ DLA PRZEDSIĘBIORSTW GRUPY MŚP) 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Charakterystyka czynnika ludzkiego definiuje znaczenie człowieka w sku-
tecznej i efektywnej realizacji celów organizacji. Na wzór znaczenia czynnika ludz-
kiego, zaczerpniętego z inżynierii jakości, wskazać można na jego rolę w kształto-
waniu pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Czynnik ludzki determinuje możliwość 
wprowadzania zmian, będąc równocześnie warunkiem skutecznego zarządzania 
każdym obszarem firmy. W ujęciu zasobów czynnik ludzki może być traktowany 
jako składnik ekonomicznej wartości organizacji.  
 Ale przede wszystkim czynnik ludzki jest istotnym kryterium skuteczności 
realizacji potrzeb i oczekiwań klientów1. To człowiek decyduje o efektywności 
funkcjonowania systemu biznesowego oraz przedsiębiorstwa stanowiącego jego 
część, determinując możliwość jego rozwoju.  
 W warunkach kształtowania społecznej odpowiedzialności biznesu sposób 
włączenia czynnika ludzkiego do strategii działania firmy decyduje o skutecznym  
i efektywnym wypełnianiu zadań przedsiębiorstwa związanych z godzeniem celów 
gospodarczych, społecznych i ekologicznych, będących przejawem zwiększenia 
poczucia solidarności i spójności zainteresowanych stron2. 

                                                 
1  A. Górny, Czynnik ludzki w zarządzaniu jakością (specyfika małych przedsiębiorstw), 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, 2010,  
nr 588, s. 411. 

2  Na podstawie: Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council and the European Economic and Social Committee. Implementing the partnership for 
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 W ostatnich latach obserwuje się powodowany różnymi przyczynami istotny 
przestój w rozwoju przedsiębiorstw MŚP. Z kolei prognozy wskazują na wzrost 
zarówno liczby, jak i inwestycji w MŚP, przy zachowaniu tego samego poziomu 
zatrudnienia oraz udziału w tworzeniu PKB. Niemniej zmiany zachodzące w go-
spodarce wymuszają poszukiwania coraz to nowszych technik kreowania ich pozy-
cji w konkurencyjnym środowisku biznesowym3. 
 
 
1. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
 
1.1. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu 
 
 Społeczna odpowiedzialność biznesu (SCR – ang. Social Corporate Responsi-
bility) przez Komisję Europejską określona została jako zbiór działań związanych  
z dobrowolnym włączeniem przez firmy zadań społecznych oraz zadań z obszaru 
ochrony środowiska do swoich relacji biznesowych.  
 Bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza nie tylko spełnienie przyjętych 
oczekiwań, ale również wychodzenie ponad nie poprzez uwzględnienie nastawienia 
na ludzi, środki i relacje z interesariuszami4, przy czym interesariuszem jest każda 
osoba lub grupa osób, która może wywierać wpływ na daną organizację lub na 
którą organizacja ta wywiera wpływ5. 
 Social Corporate Responsibility przyczynia się do zwiększenia kapitału spo-
łecznego przedsiębiorstwa, traktowanego jako „niewidoczne źródło widocznej efek-
tywności”6, umożliwiające osiągnięcie pożądanych celów poprzez współdziałanie  
i współpracę7. Stanowi działanie mogące odgrywać istotną rolę, przyczyniając się 

                                                                                                                        

growth and jobs: Making Europe a pole of excellence on Corporate Social Responsibility, Com-
mission of the European Communities, COM(2006) 136 final, Brussels 2006, p. 2. 

3  Na podstawie: T. Łuczka, E. Pawłowski, Selected problems of SMEs’ development in the 
conditions of internationalization and globalization, Publishing House of Poznan University of 
Technology, Poznan 2010; zobacz również: R. Waloński, Rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw w polskiej gospodarce – zmiany, tendencje, prognoza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 50, 2010, nr 585, s. 423–431. 

4  M. Kaźmierczak, Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój społecznej odpowiedzialności 
biznesu „Bezpieczeństwo Pracy”, 2009, nr 5, s. 10–13. 

5  R.F. Freeman, Strategic Management: A Stakeholders Approach, Pitman Publishing 
Company, Boston 19984, p. 25.  

6  M. Bratnicki, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu, 
Dąbrowa Górnicza 2002, s. 85. 

7  T. Shelly, Social capital … the key to innovation, „Eureka”, 2002, no. 3, p. 36. 
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do zapewnienia zrównoważonego rozwoju, przy równoczesnym wzmacnianiu po-
tencjału innowacyjnego i konkurencyjności8.  
 Dla współczesnych przedsiębiorstw odpowiedzialność społeczna coraz czę-
ściej staje się kwestią o znaczeniu strategicznym, wymagającą określonego przeło-
żenia podejmowanych działań społecznych na przewagę biznesową, równocześnie 
czerpiąc z nich kluczową cechę tożsamości organizacyjnej9. W tym ujęciu spo-
łeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa traktować należy jako działanie służące 
zwiększeniu wartości firmy, pozwalające mu utrzymać się na rynku. 
 CSR obejmuje również proces poznania i włączenia zmieniających się ocze-
kiwań interesariuszy w strategię zarządzania oraz monitorowania wpływu tej strate-
gii na konkurencyjność i wartość przedsiębiorstwa10.  
 Aby SCR pozwolił uzyskać zamierzone efekty, musi stanowić część strategii 
organizacji, a jego elementy muszą być trwale powiązane z istotnymi obszarami 
funkcjonowania firmy. Tylko wówczas pozwala to przedsiębiorstwu funkcjonować 
sprawnie i efektywnie11. Uznać należy, że wartości społeczne są tak samo ważne 
dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa jak wartości ekonomiczne. Za-
tem działania należące do obszaru SCR współtworzą przewagę konkurencyjną fir-
my. Poszukując równowagi pomiędzy oczekiwaniami właścicieli, klientów, do-
stawców, pracowników i lokalnej społeczności, przyczyniają się do rozwoju firmy, 
budowania wartości, osiągania zysku w sposób uczciwy, etyczny, godziwy i spo-
łecznie odpowiedzialny12. 
 
1.2. Specyfika SCR w warunkach funkcjonowania małych i średnich przedsię-

biorstw 
 
 W odniesieniu do przedsiębiorstw grupy małych i średnich właściwsze,  
a równocześnie tożsame z SCR jest określenie „odpowiedzialny biznes”, definio-
wane jako stworzenie warunków do prowadzenia działalności biznesowej w poczu-
ciu odpowiedzialności społecznej, tzn. przy zminimalizowaniu negatywnego od-
działywania na ludzi i środowisko13. 

                                                 
8  Communication to the spring European Council: Working together for growth and job.  

A new start for the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, COM(2005) 24 
final, Brussels 2005. 

9  B. Domańska-Szaruga, Biznes efektywny i społecznie odpowiedzialny, w: Problemy 
etyczne w organizacji uczącej się, red. E. Skrzypek, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie, Lublin 2010, s. 323–337. 

10  Ibidem, s. 329. 
11  Ibidem, s. 329. 
12  Ibidem, s. 330–331. 
13  W. Klimaszewska, Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo pracy, „Bez-

pieczeństwo Pracy”, 2005, 12, s. 7–8 oraz Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Implementing the 
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 Dobry wizerunek firmy traktowany jest jako istotne źródło konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw14. Dla małych przedsiębiorstw pożądana byłaby 
sytuacja, w której poprzez generowanie innowacji uzyskałyby przedmiot zróżnico-
wania, pozwalający wskazać ich miejsce w środowisku biznesowym15. 
 Małe i średnie przedsiębiorstwa, chcąc budować swoją przewagę rynkową, 
bazować powinny przede wszystkim na działaniach o charakterze strategicznym, 
rynkowym i innowacyjnym. Doświadczenia rynkowe wskazują, że szansę na roz-
wój mają tylko te przedsiębiorstwa, które powyższą szansę wykorzystają16. 
 
2. Czynnik ludzki w funkcjonowaniu organizacji 
 
 W obecnych czasach potrzeba uzyskania efektywności ekonomicznej promuje 
eksploatacyjny model przedsiębiorstwa, nastawionego wyłącznie na interes właści-
cieli lub kadry zarządczej, często kosztem pracowników i klientów. W przedsię-
biorstwie takim człowiek spychany jest tylko do funkcji wykonawczej, w której 
podstawową rolę odgrywa prymat właściciela nad innymi grupami interesariuszy. 
Prowadzi to do patologicznego uzależnienia pracowników od organizacji, a w efek-
cie zaniku społecznego kapitału organizacji, często skutkując wzrostem antagoni-
zmów wewnątrz organizacji, a zarazem zachodzącym coraz większym psychicznym 
uzależnieniem od organizacji, mogącym prowadzić do zaniku zaufania organiza-
cyjnego, przekładającego się na obciążenie efektywności organizacyjnej17. 
 Pojęcie czynnika ludzkiego utożsamiane jest z inżynierią jakości. To człowiek 
(czynnik ludzki) jest determinantem skutecznego zarządzania, pod warunkiem że 
wywiera korzystny wpływ na funkcjonowanie zarówno zarządzanej organizacji, jak 

                                                                                                                        

partnership for growth and jobs: Making Europe a pole of excellence on Corporate Social Re-
sponsibility, Commission of the European Communities, COM(2006) 136 final, Brussels 2006. 

14  B. Nogalski, A. Wójcik-Karpacz, J. Karpacz, Uwarunkowania rynkowe ukształtowania 
instrumentów przewagi konkurencyjnej małych przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność i innowacje 
współczesnych organizacji, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007,  
s. 7–14. 

15  Zobacz: T. Łuczka, E. Pawłowski, Selected problems of SMEs’ development in the condi-
tions of internationalization and globalization, Publishing House of Poznan University of Tech-
nology, Poznań 2010. 

16  Na podstawie: W. Czternasty, P. Mikołajczyk, Innowacyjność jako warunek konkuren-
cyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach europejskich, w: Konkurencyj-
ność i innowacyjność współczesnych organizacji, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, 
Zielona Góra 2007, s. 30–38 oraz J. Skalik, Czynnik wzrostu innowacyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, red. J. Stan-
kiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 39–47. 

17  Na podstawie: W. Grudzewski, I. Hajduk, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warsza-
wa 2002, s. 128–129 oraz F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, 
PWN, Warszawa–Wrocław 1997. 
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i systemu zarządzania tą organizacją. Istotną przeszkodą w odnoszeniu zamierzo-
nych korzyści jest zachodzące niedopasowanie rozpatrywane w ujęciu: 

 niedopasowania strukturalnego, związanego z pojawiającymi się rozbież-
nościami pomiędzy kwalifikacjami potencjalnych pracowników oraz bie-
żącym i planowanym zapotrzebowaniem rynku pracy, oraz 

 niedopasowania mentalnego – charakteryzowanego uwidaczniającymi się 
rozbieżnościami pomiędzy pracodawcami i pracownikami (potencjalnymi 
pracownikami), w zakresie wiedzy, definiowania sytuacji oraz oczekiwań 
związanych z zatrudnieniem. 

 Przeciwdziałanie niekorzystnym efektom zachodzących procesów a równo-
cześnie stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania wiedzy i umiejętno-
ści zatrudnionych wymaga: 

 zapewnienia pracownikom optymalnego środowiska pracy, również w od-
niesieniu do wzajemnych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,  

 zapewnienia warunków pozwalających na kształtowanie celów i realizację 
zadań służących zwiększeniu zadowolenia pracowników oraz poprawie po-
zycji konkurencyjnej firmy, 

 doskonalenia procesów służących wszechstronnemu rozwojowi pracowni-
ków oraz stworzenia warunków do doskonalenia ich kompetencji zawodo-
wych, 

 zapewnienia dostępności pracowników potrafiących w sposób systemowy 
realizować przypisane im procesy. 

 Wszystkie te istotne czynniki kształtowania roli i zadań czynnika ludzkiego 
oparte są na wytycznych wynikających z inżynierii jakości, nierozłącznie związanej 
z kształtowaniem właściwych dla zapewnienia sukcesu przedsiębiorstwa relacji ze 
wszystkimi uczestnikami procesu pracy oraz ze stworzeniem warunków do zacho-
dzenia wskazanych relacji. 
 Warunkiem skutecznego zarządzania w różnych obszarach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa jest: 

 w fazie projektowania systemu – określenie kwalifikacji i kompetencji 
osób uczestniczących w systemie (podmiotów systemu), będących gwaran-
tem efektywnego funkcjonowania organizacji i systemu, 

 w fazie wprowadzenia systemu – przekonania potencjalnych adwersarzy  
o potrzebie wprowadzenia zmian, niejednokrotnie zmieniających istniejące 
przyzwyczajenia i przekonania o optymalności dotychczasowego postępo-
wania, 

 w fazie utrzymywania i doskonalenia – zapewnienia o prawidłowości pod-
jętych wcześniej decyzji, również w zakresie przyznawania uprawnień wła-
ściwym i kompetentnym do wykonywania określonych zadań pracowni-
kom.  
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 We wszystkich powyżej wskazanych zadaniach istotną rolę, często decydującą 
o możliwości realizacji podejmowanych zadań, odgrywają kompetencje pracowni-
ków wykonujących te czynności. 
 W poszukiwaniu nowych czynników podnoszących efektywność funkcjono-
wania organizacji przemysłowych coraz większą uwagę zwraca się na znaczenie 
roli pracowników, traktowanych jako strategiczny czynnik rozwoju przedsiębior-
stwa. W podejściu tradycyjnym zasoby ludzkie są postrzegane jako źródło kosztów, 
które należy zmniejszyć, oraz determinant wydajności, którą należy zwiększyć. 
Współcześnie podkreśla się natomiast dominującą rolę zasobów ludzkich w osiąga-
niu celów przedsiębiorstwa18, a więc przyczyniających się do uzyskiwania korzyści. 
Warunkiem ich uzyskania jest właściwe nadzorowanie tego zasobu oraz zarządza-
nie nim. Bez zapewnienia warunków do jego rozwoju uzyskiwane korzyści będą 
niższe od oczekiwanych i pożądanych. 
 
 
3. Kapitał społeczny w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstw MŚP 
 
 Obecnie bardzo istotne znaczenie dla rozwojowego funkcjonowania firmy ma 
kapitał społeczny. Poprzez pojęcie kapitału społecznego powszechnie rozumie się 
umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji w celu reali-
zacji wspólnych interesów19. 
 Pracownicy trwale związani z przedsiębiorstwem, utożsamiani z jego misją, 
stanowią siłę napędową rozwoju firmy20. We współczesnych, nowocześnie zarzą-
dzanych przedsiębiorstwach pracownicy uznawani są za aktywa, które się nabywa, 
utrzymuje oraz inwestuje w nie. Wyjątkowość potencjału ludzkiego w porównaniu 
z pozostałymi zasobami przedsiębiorstw polega na tym, że może on pomnażać swo-
ją wartość, podczas gdy inne zasoby w trakcie wykorzystywania w firmie deprecjo-
nują się21.  
 Współczesne koncepcje zarządzania akceptują konieczność zwrócenia szcze-
gólnej uwagi na człowieka w organizacjach. Przedmiotowe traktowanie człowieka 
jest niestety często wręcz kanonem współczesnego postępowania22. W praktyce 

                                                 
18  W. Grudzewski, I. Hajduk, Przedsiębiorstwo…, op. cit., s. 42. 
19  F. Fukuyama, Zaufanie …, op. cit., s. 20. 
20  A. Sajkiewicz, Strategia zmian w zasobach ludzkich, w: Zasoby ludzkie w firmie, red.  

A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000, s. 75. 
21  K. Leszczewska, Zarządzanie kapitału ludzkim w sektorze MŚP w rejonie łomżyńskim, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 2, 2006,  
nr 427, s. 201–208. 

22  A. Sokołowska, Człowiek – bogactwo małego przedsiębiorstwa na globalnym rynku,  
w: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogór-
ski, Zielona Góra 2003, s. 93. 
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liczne trudności, z jakimi borykają się małe przedsiębiorstwa, skutkują odsunięciem 
na dalszy plan spraw pracowników. Niska świadomość właścicieli małych przed-
siębiorstw co do ważności problemu oraz przykłady nie najlepszych wzorów zarzą-
dzania wymaga doskonalenia tej sfery działalności gospodarczej23. 
 Zasoby ludzkie stanowią podstawę sukcesu bądź porażki firmy. Środowisko, 
w jakim działają organizacje przemysłowe, zmusza je do wysiłków związanych  
z adaptacją, utrzymaniem zdolności konkurencyjnych, a także do kształtowania 
zachowań adaptacyjnych. Sposobem na uzyskanie pożądanego stanu jest wdrożenie 
skutecznych zasad zarządzania określonym zasobem.  
 Zarządzanie zasobami ludzkimi można określić jako proces składający się  
z logicznie ze sobą powiązanych czynności, nakierowanych na zapewnienie organi-
zacji w określonym czasie i miejscu wymaganej liczby pracowników o odpowied-
nich kwalifikacjach oraz tworzenie warunków stymulujących efektywne zachowa-
nia zatrudnionego personelu, zgodnie z nadrzędnym celem organizacji24. 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga zintegrowania ze strategią przedsię-
biorstwa oraz włączenia się całej kadry hierarchicznej. W dobie społeczeństwa 
informacyjnego wiedza, doświadczenie, kompetencje stanowią o sprawności funk-
cjonowania przedsiębiorstwa, będąc istotnym czynnikiem przewagi konkurencyj-
nej. W warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa, w których istotną rolę odgry-
wa oddziaływanie na otoczenie, zasady SCR pozwalają na uporządkowanie procesu 
funkcjonowania firmy. Są również gwarantem uzyskania przynajmniej części  
z zamierzonych korzyści.  
 
 
Podsumowanie  
 
 W ostatnich latach sloganem stała się elastyczność, często oznaczająca grę  
w zatrudnieniu i zwalnianie przy braku przestrzegania przyjętych uprzednio reguł, 
zresztą również często zmienianych25. Tymczasem dla odniesienia sukcesu rynko-
wego istotne jest zapewnienie stabilności warunków prowadzenia działalności go-
spodarczej. Jednym z warunków uzyskania tej stabilności jest zapewnienie zaso-
bów, w tym zasobów ludzkich, tj. pracowników potrafiących realizować procesy 
stanowiące ich zadania zawodowe. Nie mniej istotne znaczenie przypisać należy 
aspektom etycznym prowadzonej działalności gospodarczej. 
 Bez zapewnienia możliwości realizacji stanowiących istotę działalności proce-
sów przedsiębiorstwo nie może generować niezbędnego do jego funkcjonowania 

                                                 
23  Ibidem, s. 94. 
24  W. Grudzewski, I. Hajduk, Przedsiębiorstwo…, op. cit., s. 104. 
25  G. Bokszańska, Etyczny wymiar rozwoju organizacji biznesowych, w: Zarządzanie roz-

wojem organizacji, t. 1, red. S. Lachiewicz, Politechnika Łódzka, Łódź 2007, s. 257. 
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zysku. Bez zapewnienia możliwości etycznego funkcjonowania również trudno 
wskazać na możliwość poprawy jakości życia pracowników, ich rodzin, społeczno-
ści lokalnej oraz otoczenia26. Dla zapewnienia właściwych warunków funkcjono-
wania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku istotne jest znalezienie sposobu 
na efektywny rozwój firmy.  
 Poszukując drogi postępowania w zmieniającym się środowisku biznesowym, 
można oprzeć się na koncepcji Social Corporate Responsibility. Jednakże dla za-
gwarantowania odniesienia sukcesu gospodarczego ważne jest uwzględnianie 
wszystkich istotnych aspektów funkcjonowania, wśród których czynnik ludzki 
zajmuje wysoką pozycję. Jest to szczególnie ważne w MŚP, w których czynnik 
ludzki stanowi siłę napędową rozwoju. 
 
 

FORMULATION OF HUMAN FACTOR IN FUNCION OF THE SOCIAL 
CORPORATE RESPONSIBILITY (SPECYFIC REQUIREMENTS  

FOR A MSES COMPANY) 
 
 

Summary 
 
 For assurances the proper conditions of functioning the enterprise on competitive 
market the essential is finding the way on effective development of firm. Seeking the 
way of conduct we can lean on conception Social Corporate Responsibility. However, 
for reference of economic success important is regard all essential aspects of function-
ing, among human factor makes up essential position. This is particularly important and 
essential in MSEs company, where the human factor makes up motive strength of their 
development.  
 

Translated by Adam Górny 
 

                                                 
26  Zobacz: M. Kaźmierczak, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 10–13. 
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TOMASZ KONDRASZUK 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
 
 
 

WZROST WARTOŚCI FIRMY RODZINNEJ  
NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rolnictwo jest miejscem szczególnym, gdzie zbiegają się cele społeczne, eko-
logiczne i ekonomiczne działalności człowieka. Losy rodzin rolniczych związane są 
z gospodarstwami rolniczymi, a z kolei prowadzona działalność rolnicza uwarun-
kowana jest sytuacją rolnika i jego rodziny1. 
 Planując   działalność, tradycyjnie koncentrujemy uwagę na rentowności jako 
głównym źródle akumulacji w przedsiębiorstwach. Oceniamy konkurencyjność 
możliwych do prowadzenia działalności poprzez pryzmat zysku lub kryteriów po-
zwalających na jego maksymalizację (marży brutto, nadwyżki bezpośredniej).  
W rolnictwie kategorią wynikową dla działalności rolniczej jest dochód rolniczy.  
W przypadku gospodarstwa indywidualnego (rodzinnego), będącego również 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej, tradycyjnie cała uwaga rachunku ekonomicz-
nego skupiała się na działalności gospodarstwa rolniczego, traktowanego jako za-
kład produkcyjny. Wprowadzono wprawdzie kategorię dochodu osobistego 
uwzględniającą dochody spoza gospodarstwa rolniczego, ale w oderwaniu od po-
siadanego majątku prywatnego2. 

                                                 
1  Tematyka powiązań działalności gospodarczej z sytuacją rodziny jest rzadko podejmo-

wana. Dlatego warto odnotować pracę: E. Więcek-Janka, A. Kujawińska, Konflikty w mikro-
przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań, w: Strategie zarządzania mikro i małymi przed-
siębiorstwami, Zeszyty Naukowe US nr 585, Szczecin 2010, s.403–412. 

2  Jeszcze rzadziej poruszane są kwestie powiązań majątkowych rodziny i przedsiębior-
stwa. Dlatego trudno znaleźć chociażby krótką wzmiankę na ten temat w pracach stricte dotyczą-
cej tych zagadnień, np. M. Grabowska, Rola kapitału własnego w finansowaniu mikro i małych 
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 W chwili obecnej przeważa pogląd, że celem ekonomicznym działalności 
przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej jest maksymalizacja wartości przedsiębior-
stwa, a co za tym idzie bogactwa jego właścicieli. Jego realizacja wymaga takiego 
prowadzenia przedsiębiorstwa, aby zysk ekonomiczny lub wartość majątku właści-
cieli były maksymalizowane w długim okresie. W rolnictwie zasadne jest rozpatry-
wanie łączne sytuacji gospodarstwa rolniczego (zakładu produkcyjnego) i gospo-
darstwa domowego (rolnika wraz z rodziną), tworzących w ten sposób gospodar-
stwo wiejskie3. Analogicznie wzrost wartości posiadanego przez rodzinę rolniczą 
majątku netto powinien obejmować nie tylko elementy samego gospodarstwa rolni-
czego, ale również gospodarstwa domowego. Istnieje potrzeba integracji rachunku 
ekonomicznego i rozpatrywania w sposób systemowy działalności w tak rozumia-
nych gospodarstwach wiejskich. Jest to warunkiem zrozumienia decyzji podejmo-
wanych przez rolników4.  
 Celem opracowania jest pokazanie, na ile rodzinny charakter i specyfika go-
spodarstwa wiejskiego weryfikuje ogólnie obowiązujące zasady koncepcji zarzą-
dzania wartością (mikro)przedsiębiorstwa w dłuższym horyzoncie czasu. Aby zre-
alizować ten cel, przyjęto 14-letni okres badawczy. W pracy uznano poziom kapita-
łu własnego gospodarstwa wiejskiego jako miernik wartości firmy dla jego właści-
cieli. Dla potrzeb niniejszej pracy w warunkach gospodarstwa rolniczego wycena 
aktywów obrotowych i trwałych została przeprowadzona zgodnie z koncepcją war-
tości godziwej5. 
 
 
1. Gospodarstwo wiejskie a koncepcja zarządzania wartością (mikro)przed-

siębiorstwa  
 
 Współcześnie powszechnie akceptowalnym celem strategicznym działalności 
przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości, a tym samym bogactwa jego 
właścicieli. Klasyczne podejście polega na maksymalizacji kapitału własnego po-
                                                                                                                        

przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty 
Naukowe US nr 588, Szczecin 2010, s. 63–70.; A. Kłopotek, Finansowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych 
przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe US nr 588, Szczecin 2010, s. 89–96.; J. Marzec, Złote reguły 
finansowania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe US  
nr 588, Szczecin 2010, s. 143–152. 

3  T. Kondraszuk, Wybrane problemy definiowania i funkcjonowania gospodarstw wiej-
skich jako mikroprzedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w: Strategie zarządzania mikro i małymi 
przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe US nr 585, Szczecin 2010, s.197–205.  

4  T. Kondraszuk, Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego – ujęcie 
metodyczne. Roczniki Naukowe SERIA Tom VIII Zeszyt 1. Warszawa–Poznań 2006, s. 84. 

5  Wartość godziwa odzwierciedla kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać 
wymieniony, a zobowiązanie uregulowane w warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zaintere-
sowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. 
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przez zapewnienie właścicielom stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału na po-
ziomie wyższym od stopy kosztu kapitału. Wszystkie działania i decyzje zoriento-
wane są na systematyczne i ciągłe kreowanie wartości dla właścicieli w oparciu  
o tzw. nośniki wartości lub czynniki kreujące wartość (value drivers). Czynniki te 
mogą być zlokalizowane wewnątrz przedsiębiorstwa (stanowiące mocne strony), 
ale również w otoczeniu (stanowiące szanse).  
 Gospodarstwo wiejskie traktowane jest w literaturze ogólnej z reguły jako 
synonim jednostki małej, słabej finansowo, zarządzanej najczęściej przez właścicie-
li (rodzinę) w sposób mało profesjonalny. Najważniejszymi jego wyróżnikami są: 

 skupienie własności i zarządzania w rękach rodziny, 
 powiązanie więzami pokrewieństwa lub małżeństwa osób tworzących go-

spodarstwo, 
 prawo własności i zarządzania jest dziedziczone z pokolenia na pokolenie, 
 rodzina mieszka i pracuje w gospodarstwie.  

 Określanie strategii dla gospodarstwa wiąże się z odpowiedzią na pytanie, 
dokąd będzie ono zmierzać. Czy zamiarem rolnika jest jego powiększanie, czy 
utrzymanie posiadanych zasobów, czy też stopniowa rezygnacja z prowadzonej 
działalności? Będzie to w dużym stopniu uzależnione od cyklu życia rodziny rolni-
czej i posiadania następcy. Kolejne etapy tego cyklu obejmują: 

 rodzinę i następcę, 
 następcę ze współmałżonkiem plus rodziców, 
 męża z żoną i dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym plus dziadko-

wie, 
 męża z żoną i dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej i ponad-

podstawowej plus dziadkowie. 
 Należy zauważyć, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmianie ule-
gły warunki gospodarowania w rolnictwie. Zmniejszyła się liczba gospodarstw,  
w miejsce wspólnoty wiejskiej pojawia się coraz częściej wspólnota producentów 
(często z różnych rejonów kraju), komunikująca się ze sobą nie za pomocą bezpo-
średnich rozmów, ale Internetu i Intranetu. Pozyskiwanie dochodu z rolnictwa  
i działalności pozarolniczej stało się powszechne. Dzięki temu w sposób naturalny 
powstaje dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach wiejskich.  
 Gospodarstwo wiejskie odpowiedzialne jest za realizację celów ekologicznych 
(w ramach gospodarstwa rolniczego), społecznych (w ramach gospodarstwa domo-
wego) i finansowych (ekonomicznych) stanowiących wynik prowadzonej działal-
ności i odnoszących się do całości. Problematyka formułowania celów działalności 
gospodarczej człowieka stanowi jeden z kluczowych elementów zarządzania,  
w tym również strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla ich właścicieli. 
 Gospodarstwo dysponuje majątkiem będącym własnością rolnika i jego rodzi-
ny, obejmującym zarówno składniki wchodzące w skład gospodarstwa rolniczego, 
jak i domowego. Jeżeli dopuszczamy możliwość wzajemnego przepływu posiada-
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nych zasobów w ramach gospodarstwa i rodziny rolniczej, w tym również kapitału, 
to analiza efektywności gospodarowania i posiadanego majątku powinna obejmo-
wać łącznie pozycje gospodarstwa rolniczego (zakładu produkcyjnego) i gospodar-
stwa domowego. Również z formalnego punktu widzenia w przypadku przedsię-
biorstwa osoby fizycznej właściciel odpowiada za zobowiązania w prowadzonej 
działalności gospodarczej całym swoim prywatnym majątkiem (w szczególności 
trwałym). Banki udzielając kredytu, bardzo uważnie analizują majątek prywatny  
i często jest to główna pozycja zabezpieczenia. Istotne jest, aby konsekwentnie 
traktować wszystkie elementy zaangażowanego majątku, jak i rachunku wyników 
łącznie.  
 Ekonomicznym kryterium oceny prowadzonych działań w gospodarstwie 
wiejskim będzie wzrost/spadek wartości jego majątku netto. Zmiany wartości ma-
jątku netto mogą mieć charakter finansowy lub kapitałowy. Zmiany o charakterze 
finansowym znajdą swoje odzwierciedlenie w wyniku finansowym, natomiast 
zmiany kapitałowe (majątku trwałego) nie są wliczane do rachunku wyników. Jest 
to bardzo ważne rozstrzygnięcie powodujące, że tradycyjnie wszystkie przeszaco-
wania majątku (w tym również stada podstawowego) nie są zaliczane do wyniku 
finansowego. W ramach rachunku ekonomicznego należy uwzględnić oba te ele-
menty. Jeżeli ograniczymy się do wyniku finansowego i pominiemy zmiany o cha-
rakterze kapitałowym, to większość decyzji podejmowanych przez rolnika stanie 
się dla nas niezrozumiała, w szczególności te dotyczące planów długoterminowych 
o charakterze strategicznym. 
 
 
2. Opis obiektu badawczego  
 
 Analizowane gospodarstwo położone jest 40 km od Warszawy i prowadzone 
jest przez młodego rolnika. Bardzo dobra lokalizacja powoduje, że w ramach ra-
chunku ekonomicznego gospodarstwa należy uwzględnić rentę z tytułu położenia. 
Nasze rozważania dotyczące zmian wartości gospodarstwa wiejskiego zakładają, że 
każde gospodarstwo w większym lub mniejszym zakresie korzysta z takiej renty. 
 Współpracę z gospodarstwem autor rozpoczął w roku 1996, opracowując na 
prośbę rolnika biznesplan na potrzeby kredytu z linii „Młody rolnik”. Gospodarstwa 
korzystające z tej linii zobowiązane były do prowadzenia księgowości w ramach 
Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych (ZSRGR). Na 
początku gospodarstwo posiadało około 7 ha ziemi, 2 krowy dojne i podstawowy 
zestaw maszyn, w tym zakupiony w 1989 roku używany kombajn zbożowy. Rolnik 
przystąpił do modernizacji gospodarstwa. Celem stała się specjalizacja w produkcji 
mleka poprzez zwiększenie pogłowia krów z 2 do 10 sztuk (obecnie posiada 23 
krowy), budowę nowej obory oraz powiększenie powierzchni gospodarstwa. Zakła-
dał wprawdzie powiększenie gospodarstwa nawet do 50 ha, ale była to granica, do 
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której okazało się, bardzo trudno się zbliżyć (obecnie posiada 24,5 ha powierzchni 
ogólnej). Rolnik, tak jak planował, wykupił dzierżawę 3 ha i dodatkowo 1,5 ha od 
gminy w roku 1997. W kolejnym roku zakupił 4 ha od rolnika indywidualnego,  
w 1999 kolejne 3 ha i w 2000 kolejne 2 ha. Jednocześnie powiększył dzierżawę od 
rolników indywidualnych (obecnie dzierżawi 11,07 ha). Ostatni zrealizowany za-
kup gruntów (3,5 ha) miał miejsce w roku 2004. Tak jak planował, rolnik kupił 
prasę do słomy i siana, wybudował garaże na maszyny i samochody. Doskonalił 
przez cały czas stado podstawowe krów (od 3500 l do 5500 l od jednej krowy). Nie 
udało mu się kupić gruntów w najbliższym sąsiedztwie (wraz z siedliskiem) około 
10 ha (obecnie dzierżawi 6 ha jako pastwisko). Dlatego też zmuszony był do budo-
wy nowej obory jedynie na 23 sztuki krów w ramach swojej działki, bez powięk-
szania siedliska.  
 W produkcji roślinnej gospodarstwo wyspecjalizowało się w produkcji zbóż, 
zrezygnowało natomiast z uprawy ziemniaka. Na areale około 4 ha uprawia się 
kukurydzę na kiszonkę. Rolnik korzysta z preferencyjnych kredytów na powiększa-
nie gospodarstwa i inwestycje. 
 Zmiany zachodziły również w gospodarstwie domowym: 

 W 1998 roku żona rodzi syna Piotra i jeszcze w tym samym roku zostaje 
wybrana na sołtysa. Kolejne dziecko, Gabrysia, rodzi się w 2002 roku. Ma-
ją już trójkę dzieci: Karolina (15 lat), Piotr (10 lat), Gabrysia (6 lat). 

 Wyremontowany został dom i dobudowane piętro (ewentualnie pod dzia-
łalność agroturystyczną), kupione nowe meble, komputer dla dzieci.  

 Założono telefon (1999) i wodociąg (2004). 
 Od kilku lat ojciec młodego rolnika niestety przestał pomagać w gospodar-

stwie. 
 Brat mechanik pracuje poza domem, ale ciągle pomaga w gospodarstwie 

(na żniwa bierze urlop). 
 Przez cały ten okres gospodarstwo prowadziło ewidencję w sposób uprosz-
czony przy wykorzystaniu rolniczego kalendarza rachunkowego i sporządzało in-
wenturę na koniec roku. Wycenę majątku sporządzano zgodnie z koncepcją warto-
ści godziwej.  
 
 
3. Wyniki i ich analiza 
 
 Okres badawczy obejmował 14 kolejnych lat od 1996 do 2009 roku. Oto ze-
stawienie majątku na początku analizowanego okresu. W tabeli 1 przedstawiono 
zestawienie aktywów gospodarstwa rolniczego na początku 1996 roku. 
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Tabela 1 
Aktywa analizowanego gospodarstwa rolniczego na dzień 01.01.1996 r. 

 

Wyszczególnienie Wartość 
w złotych 

Grunty i nasadzenia 
Budynki i budowle  
Maszyny i urządzenia 
Środki transportowe 
Stado podstawowe  

16 893 
43 207 
31 576 
29 000 
4 000 

Aktywa trwałe 124 676 
Inwentarz żywy (stado obrotowe) 
Produkty gotowe 
Środki produkcji z zakupu  
Produkcja w toku i pasze objętościowe  
Należności  
Środki pieniężne 

2 580 
13 140 
1 000 
2 712 

102 
9 145 
5 000 

Aktywa obrotowe  33 679 
Aktywa razem  158 355 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Gospodarstwo rolnicze było obciążone kredytem długoterminowym w wyso-
kości 12 000 zł, inne zobowiązania w gospodarstwie wiejskim nie występowały. 
Wartość majątku prywatnego (trwałego) szacowana była na 50 000 zł. Korzystając 
z wzorów6 (Kondraszuk 2006) obliczono wartość majątku netto gospodarstwa wiej-
skiego.  
 
Aktywa Gospodarstwa Wiejskiego = Aktywa Gospodarstwa Rolniczego ogółem  
+ Aktywa trwałe Gospodarstwa Domowego = 158 355 zł + 50 000 zł = 208 355 zł 
Pasywa Gospodarstwa Wiejskiego = 208 355 zł. 
Kapitał własny (majątek netto) Gospodarstwa Wiejskiego = Pasywa Gospodarstwa 
Wiejskiego - Zobowiązania Gospodarstwa Rolniczego ogółem – Zobowiązania 
długoterminowe Gospodarstwa Domowego = 208 355 zł – 12 000 zł – 0 zł  
= 196 355 zł. 
 
 Tak więc wartość majątku netto na początku roku wynosiła 196 355 zł. Go-
spodarstwo w ciągu roku wypracowało dochód rolniczy na poziomie 29 269 zł. 

                                                 
6  T. Kondraszuk, Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego – ujęcie 

metodyczne. Roczniki Naukowe SERIA Tom VIII Zeszyt 1. Warszawa–Poznań 2006, s. 80–84. 
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Dochód z gospodarstwa rodziny rolniczej był identyczny, ponieważ nie odnotowa-
no zysku/straty ze sprzedaży środków trwałych i nie uzyskano dopłat/dotacji do 
inwestycji. Skrócone zestawienie rachunku zysków i strat zawarte jest w tabeli 2.  
 

Tabela 2 
Rachunek zysków/strat w 1996 r. 

 
Wyszczególnienie Wartość w złotych 

A. Produkcja ogółem   64 367 
B. Koszty bezpośrednie   13 367 
C. Nadwyżka bezpośrednia   51 000 
D. Koszty pośrednie   21 732 
E. Dochód rolniczy   29 268 
F. Dochód z gospodarstwa rolniczego  29 268 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Zestawienie salda rachunku gospodarstwa domowego zawiera tabela 3. W tym 
okresie rolnik poszukiwał możliwości dodatkowego zarobku. W wyniku tych starań 
jego przychody spoza gospodarstwa rolniczego (prywatne) osiągnęły znaczącą 
sumę.  
 

Tabela 3 
Zestawienia rachunku wyników gospodarstwa domowego w 1996 r. 

 
Wyszczególnienie W złotych 

A. Przychody w tym: 
Wpłaty (płace, działalność prywatna, renty, emerytury, czynsze 
za oddzierżawienie majątku prywatnego, odszkodowania) 
Wycenione przekazania i świadczenia z GD do GR 
Sprzedaż środków trwałych GD 
Ewentualne dopłaty/subwencje do inwestycji GD 

22 600 
 
 

22 600 
  

 0  
B. Koszty w tym: 
Wypłaty (bieżące koszty utrzymania rodziny i inne) 
Wycenione pobrane produkty z GR do GD 
Koszty wspólne (paliw, opału, energii elektrycznej, innych opłat)  
Amortyzacja majątku prywatnego. 
Wartość netto sprzedanych środków trwałych GD  

31 756 
28 870 

 540 
 346 

 2 000 
 0 

C = A-B. Saldo rachunku GD - 9 156 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Dochód Gospodarstwa Wiejskiego będzie sumą wyników GR i GD.  
Dochód Gospodarstwa Wiejskiego = 29 268 zł + (– 9 156 zł) = 20 112 zł.  
 



Tomasz Kondraszuk 362 

 Obliczmy wartość majątku netto na koniec tego okresu. 
 
Majątek Netto GW na koniec okresu = Majątek Netto GW na początek 
+Dochód (wynik finansowy) GW (zysk, strata)  
 (+,-) Zmiany Kapitałowe GW (przeszacowania). 
Majątek Netto GW na koniec 1996 r. = 196 356 zł + 20 112 zł = 216 468 zł. 
 
 W roku 1996 nie wystąpiły przeszacowania majątku trwałego. Cena ziemi 
(najważniejszego składnika majątku) została przez rolnika utrzymana na poziomie 
około 2 500 zł/1 ha. W następnym roku wartość 1 ha wzrasta do 5 000 zł/1 ha  
i w kolejnych latach szybuje w górę, podobnie zresztą jak pozostałych składników 
majątku. Rolnik na skutek choroby jednego z członków rodziny musi zrezygnować 
z działalności pozarolniczej i koncentruje się na pracy w gospodarstwie. Na koniec 
2009 roku wartość aktywów ogółem gospodarstwa wiejskiego osiąga 3 152 000 zł 
(w tym aktywa gospodarstwa domowego 245 000 zł, przy zobowiązaniach ogółem 
sięgających 32 000 zł). Analizując i sumując wyniki za cały okres 1996–2009 rok 
możemy obliczyć skutki ciągłego zwiększania stanu posiadania przez rolnika. 
Oto zestawienie łączne zmian majątku netto w latach 1996–2009. 
 
Majątek Netto GW na koniec (2009 r.) = Majątek Netto GW na początek (1996 r.) 
 + Skumulowany Dochód GW (zysk, strata) za lata 1996–2009 
 (+,-) Skumulowane zmiany Kapitałowe GW za lata 1996–2009 
 
Majątek Netto GW na koniec 2009 r. = 216 468 zł + 260 500 zł + 2 643 142 zł 
=3 120 110 zł. 
  
 Okazuje się, że skumulowane zmiany kapitałowe przewyższają dziesięcio-
krotnie wartość wypracowanego dochodu z gospodarstwa wiejskiego. W takim 
przypadku kierując się zasadą maksymalizacji posiadanego majątku netto (kapitału 
własnego), działania ukierunkowane na powiększanie majątku uwzględniały rów-
nież zmiany cen ziemi i wyposażenia, i stanowiły główny cel strategiczny rolnika. 
Aby przyśpieszyć realizację swoich zamierzeń, korzystał z obcych źródeł finanso-
wania w postaci kredytów preferencyjnych. Wypracowywany dochód gospodarstwa 
wiejskiego (wynik finansowy) służył przede wszystkim zaspokajaniu bieżących 
potrzeb rodziny rolniczej, przy czym w pierwszych latach znaczący udział w nim 
stanowiły przychody z działalności gospodarstwa domowego.  
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Podsumowanie  
 
 Wzrost wartości posiadanego przez właściciela majątku bez względu na to, 
czy jest to osoba fizyczna, czy grupa akcjonariuszy, jest najważniejszym kryterium 
prowadzonej działalności. Należy wykorzystywać właściwe mierniki i instrumenty 
do oceny efektów prowadzonej działalności gospodarczej rozpatrywanej przez pry-
zmat procesów kreowania wartości posiadanego majątku. 
 W rolnictwie zasadne jest rozpatrywanie łączne sytuacji gospodarstwa rolni-
czego (zakładu produkcyjnego) i gospodarstwa domowego. Rolnik zainteresowany 
jest nie tylko zyskiem finansowym, ale również kapitałowym. W analizowanym 
okresie to zysk kapitałowy decydował o wzroście wartości gospodarstwa wiejskie-
go. W swoich decyzjach rolnik kierował się „chłopską” zasadą zwiększania stanu 
posiadania nie tylko majątku zakładu produkcyjnego (gospodarstwa), ale również 
majątku prywatnego.  
 Wydaje się, że (mikro)przedsiębiorstwa rodzinne poza rolnictwem stosują 
podobne podejście w dużo większym stopniu niż jest to obecnie przedstawiane  
w literaturze.  
 
 

INCREASE OF THE COMPANY VALUE ON EXAMPLE  
OF AGRICULTURAL FAMILY FARM 

 
 

Summary 
 
 The article presents implementation conditions of the concept of company value 
increase on example of the agricultural farm. Basing on the research completed during 
14 years it was concluded that in the analyzed period the capital profit, as the main 
factor, decided about the increase of the farm value. Additionally it occurred feasible to 
analyze agricultural performance together with household. In his decisions the farmer 
intended to increase not only the farms assets but also the private property. It is sus-
pected that the micro-companies outside the agriculture use the similar approach more 
often then it is presented in the literature.  
 

Translated by Tomasz Kondraszuk 
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UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIEM KAPITAŁEM LUDZKIM  
W MIKRO I MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE (PRZYKŁAD BIAŁOSTOCKICH FIRM) 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw w zmieniającym się otoczeniu zde-
terminowany jest przede wszystkim ich konkurencyjnością w stosunku do innych 
uczestników rynku. Szanse na konkurencyjnym rynku mają przede wszystkim te 
firmy, które dysponują aktualną informacją i najnowszą wiedzą, którą potrafią wy-
korzystać w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to między innymi 
wiedzy na temat czynników przewagi konkurencyjnej. Obecnie wskazuje się, że są 
nimi komponenty kapitału intelektualnego. Charakteryzuje je nieograniczoność 
oraz to, że nie stanowią substytutu dla innego typu kapitału przedsiębiorstwa. Po-
siadają też zdolność do podnoszenia wartości, gdyż pozwalają kreować nowe pro-
dukty, nowe procesy gospodarcze i tworzyć nowe formy organizacji. 
 Komponentem kapitału intelektualnego, który stanowi bazę do tworzenia 
pozostałych zasobów niematerialnych, jak i też podstawę do uzyskiwania korzyści  
z posiadanego przez jednostkę kapitału rzeczowego i finansowego, jest kapitał 
ludzki. W obecnych warunkach to właśnie zarządzanie nim powinno stanowić stra-
tegiczną kompetencją mikro i małych przedsiębiorstw.  
 Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z zarządzaniem 
kapitałem ludzkim w mikro i małych przedsiębiorstwach jako komponentem kapita-
łu intelektualnego. Biorąc pod uwagę złożoność omawianej problematyki, szcze-
gólną uwagę skupiono na przeanalizowaniu orientacji na kapitał ludzki białostoc-
kich mikro i małych przedsiębiorstw. Jest to tyle ważny aspekt, gdyż wprowadzanie 
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do praktyki mikro i małych przedsiębiorstw koncepcji zarządzania kapitałem ludz-
kim zdeterminowane jest w znacznym stopniu dostrzeganiem przez nie znaczenia 
kapitału ludzkiego i jego jakości jako czynnika przewagi konkurencyjnej.  
 
 
1. Zarządzanie kapitałem ludzkim jako komponentem kapitału intelektualnego  

 w mikro i małym przedsiębiorstwie – istota problemu 
 
 Nasilająca się konkurencja warunkuje konieczność poszukiwania przez przed-
siębiorstwa strategicznych czynników długofalowego ich rozwoju. Niewątpliwie 
takim czynnikiem jest posiadany kapitał ludzki.  
 W wąskim ujęciu kapitał ludzki utożsamiany jest z kadrą przedsiębiorstwa. Są 
to pracownicy, w tym zarząd przedsiębiorstwa, czyli ta część firmy, która opuszcza 
ją na weekend1. W szerszym ujęciu kapitał ludzki rozpatrywany jest jako kompo-
nent kapitału intelektualnego. Kapitał ludzki to wiedza, umiejętności i możliwości 
jednostek mające wartość ekonomiczną dla organizacji. To również know-how  
i zdolność do sprawnego wykonywania zadań w różnych sytuacjach, to także kultu-
ra organizacji, wartości oraz relacje międzyludzkie2. Kapitał ludzki to połączona 
wiedza, umiejętności, innowacyjność i zdolność poszczególnych pracowników 
przedsiębiorstwa do sprawnego wykonywania zadań. Zawiera również inne warto-
ści przedsiębiorstwa, kulturę organizacyjną i filozofię3. 
 Przyjmując szersze ujęcie kapitału ludzkiego, można stwierdzić, że pod tą 
kategorią kryją się wszystkie umiejętności, wiedza i doświadczenie pracowników 
oraz kierownictwa przedsiębiorstwa. Zawiera on w sobie również dynamikę inteli-
gencji organizacji w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym. Kapitał ludzki 
uwzględnia więc kreatywność organizacji, umiejętność rozwiązywania problemów, 
zdolności przywódcze, odporność na stres, przedsiębiorczość i zdolność do efek-
tywnego zarządzania4. 
 Kapitał ludzki obejmując ogół cech i właściwości tkwiących w ludziach (m.in. 
know-how, umiejętności, zdolności, motywacja i doświadczenie, a także otwartość, 
kreatywność i innowacyjność uczestników organizacji), stanowi najważniejszy,  
a zarazem najmniej trwały komponent kapitału intelektualnego. Aktywizując pozo-

                                                 
1  A. Jaki, Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie 

wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, VII Międzyna-
rodowa Konferencja Naukowa, Krynica 2000, AE w Krakowie, Kraków 2000, s. 186. 

2  J. Grudnicki, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 86. 

3  L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s. 17. 
4  M. Boniecki, Kapitał intelektualny w rachunkowości, „Problemy Rachunkowości” 2005, 

nr 3, s. 21–22. 
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stałe bierne jego komponenty, tj. kapitał organizacyjny i kapitał klientów, przyczy-
nia się do kreowania wartości przedsiębiorstwa.  
 Obecnie to właśnie kapitał ludzki, a nie materialny stanowi siłę sprawczą 
przekształcania zasobów w nowe wartości. Również determinuje sposób postrzega-
nia przedsiębiorstwa przez rynek. Dlatego też w działalności mikro i małych przed-
siębiorstw istotne znaczenie powinno mieć właściwe pozyskiwanie i wykorzystanie 
posiadanego kapitału ludzkiego. Realizacja procesu zatrudniania, szkolenia i za-
trzymywania pracowników tworzy całość niezbędną dla akumulacji i zwrotu kapita-
łu ludzkiego, co sprzyja uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej. Działania te po-
winny być realizowane w ramach zarządzania kapitałem ludzkim, którego filozofia 
opiera się na uznaniu pracowników za jeden z najwartościowszych zasobów.  
 Zarządzanie kapitałem ludzkim to proces obejmujący całość działań wynika-
jących z podstawowych funkcji zarządzania, nakierowanych na koordynowanie 
wszystkich elementów tworzących kapitał ludzki dla sprawnego i skutecznego 
osiągania wytyczonych celów przedsiębiorstwa5. Proces ten nie powinien jednak 
odbywać się w oderwaniu od innych niematerialnych składników firmy i stanowić 
element zagregowanego procesu zarządzania kapitałem intelektualnym. Jak stwier-
dza T. Schuller „traktowanie kapitału ludzkiego jako odrębnej wartości może pro-
wadzić (a może już doprowadziło) do kładzenia zbyt dużego nacisku na zdobywa-
nie przez ludzi umiejętności i kompetencji, przez co ignorowany jest sposób wdra-
żania tej wiedzy w skomplikowanej sieci relacji społecznych”6.  
 Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedstawionych obszarach powinno stać 
się jedną z kluczowych kompetencji mikro i małego przedsiębiorstwa. Praktyczne 
wdrożenie koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim nie jest jednak sprawą prostą 
ze względu na złożoność i skomplikowanie tego procesu. Dlatego też biorąc pod 
uwagę z jednej strony możliwości organizacyjne, techniczne i finansowe mikro  
i małych przedsiębiorstw, a z drugiej strony potrzeby decyzyjne, zarządzanie kapi-
tałem ludzkim można sprowadzić do dwóch podstawowych obszarów: 

 rozpoznania strategicznych z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej 
elementów kapitału ludzkiego jako komponentu kapitału intelektualnego; 

 wypracowania praktycznych umiejętności wykorzystywania i rozwoju ka-
pitału ludzkiego w celu podwyższania efektywności działania.  

 

                                                 
5  Z. Maksymowicz, Uwagi o zarządzaniu kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie, 

w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkie-
go, Łódź 2002, s. 348. 

6  T. Schuller, Social and human capital: the search for appropriate techno methodology, 
„Policy Studies” 2000, vol. 21, s. 25–35.  
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Tabela 1 
Charakterystyka zarządzania kapitałem ludzkim jako obszaru zarządzania kapitałem intelek-

tualnym przedsiębiorstwa 
 

Obszary 
zarządzania 

Charakterystyka obszaru 

Identyfikacja 
kapitału ludz-
kiego jako 
komponentu 
kapitału intelek-
tualnego 

W ramach tego obszaru następuje identyfikacja i wyodrębnienie strategicznych  
z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa komponentów 
kapitału intelektualnego, w tym elementów tworzących kapitał ludzki. Dotyczy 
to przede wszystkim jakości zatrudnionych pracowników7 (ich wykształcenie, 
kwalifikacje, wiek, realizacja potrzeb, satysfakcja z pracy, możliwości rozwoju  
i samorealizacji). 
Identyfikacja stanowi niezbędny warunek właściwego dopasowania zasobów 
kapitału ludzkiego do strategicznych i operacyjnych potrzeb przedsiębiorstwa. 

Pomiar kapitału 
ludzkiego jako 
komponentu 
kapitału intelek-
tualnego 

Realizacja działań w tym obszarze dotyczy wypracowania i zastosowania metod 
pomiaru kapitału ludzkiego jako komponentu kapitału intelektualnego. Daje to 
podstawę do określenia obecnej wartości kapitału ludzkiego oraz zidentyfikowa-
nia stopnia jego rozwoju. Pomiar kapitału ludzkiego dokonywany jest w oparciu 
o mierniki ilościowe i jakościowe opisujące zasoby ludzkie danego przedsiębior-
stwa, odzwierciedlające określone aspekty zachowania ludzi oraz wskazujące na 
efekty działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi8. 

Wykorzystanie 
i rozwój kapita-
łu ludzkiego 
jako komponen-
tu kapitału 
intelektualnego 

Istotą tego obszaru jest wypracowanie odpowiednich metod, technik i działań 
umożliwiających wykorzystanie i rozwój kapitału ludzkiego jako komponentu 
kapitału intelektualnego. Dotyczy to działań, tj. rozwijania zdolności poszcze-
gólnych pracowników, promowania uczenia się indywidualnego, jak i na pozio-
mie przedsiębiorstwa. Ma to na celu uzyskanie takich cech pracowników, które 
pozwolą na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa (kreatywność, innowa-
cyjność). Rozwój zasobów ludzkich obejmuje następujące elementy9: naukę 
(zmiana zachowań na skutek praktyki i doświadczenia); edukację (poszerzenie 
wiedzy, rozwój wartości i zdolności pracowników); rozwój (realizowanie moż-
liwości potencjału pracowników poprzez doświadczenie związane z nauką  
i edukacją); szkolenie (planowanie i sukcesywne zmiany zachowania pracowni-
ków na skutek programów, interakcji, które umożliwiają pozyskanie wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji istotnych dla właściwej realizacji wyznaczonych 
zadań).  
Dobór narzędzi rozwoju kapitału ludzkiego powinien być też ukierunkowany na 
możliwości budowania właściwych relacji między pozostałymi komponentami 
kapitału intelektualnego, tj. kapitału organizacyjnego i kapitału klienta. Do 
istotnych metod i działań wspomagających efektywne wykorzystanie i rozwój 
kapitału ludzkiego można zaliczyć: szkolenie i podnoszenie kwalifikacji, długo-
terminowe systemy motywacyjne, skuteczne systemy rekrutacji i selekcji pra-
cowników, planowanie ścieżek kariery i indywidualnego rozwoju pracowników, 
odpowiednie formy komunikacji, doradztwo i konsultacje, wewnętrzny transfer 
wiedzy.  

 
Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
7  A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fun-

dacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, PTE, Warszawa 2005, s. 95. 
8  A. Baron, M. Amstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej 

dzięki ludziom, Wolters Kluwer Polska sp. z o. o., Kraków 2008, s. 46.  
9  M. Armstrong, Jak być lepszym menedżerem, ABC, Warszawa 1997, s. 75. 
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2. Analiza orientacji na kapitał ludzki białostockich mikro i małych przed-
siębiorstw  

 
 Poziom i jakość posiadanego kapitału ludzkiego decyduje o wartości podmio-
tu, jego pozycji konkurencyjnej i sile rynkowej. Mikro i małe przedsiębiorstwa 
posiadają szereg cech jakościowych, które sprzyjają wprowadzaniu do ich praktyki 
koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim. Do najistotniejszych należą10: przedsię-
biorczy właściciele-menedżerowie, charakteryzujący się dynamicznym działaniem, 
skłonnością do podejmowania ryzyka oraz szybko reagujący na zmiany w otocze-
niu; procesy pracy zdeterminowane przez osobiste stosunki i powiązania; szybkość 
procesów decyzyjnych; szybki przepływ informacji; efektywna, nieformalna sieć 
komunikacyjna; prosta struktura organizacyjna nastawiona na realizację celów. Nie 
jest to jednak wystarczające, gdyż istotnym uwarunkowaniem jest zmiana sposobu 
postrzegania pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach. Powinni być oni 
traktowani jako cenne niematerialne aktywa, których odpowiednie wykorzystanie 
przyczynia się do tworzenia wartości dodanej. Inwestycje w kapitał ludzki znajdują 
odzwierciedlenie nie tylko w bardziej uzdolnionych i kompetentnych pracowni-
kach, ale mają też przełożenie na tworzenie bardziej rozbudowanego kapitału orga-
nizacyjnego oraz kapitału klientów.  
 Zmiana podejścia w postrzeganiu pracowników i rozpatrywania ich w aspek-
cie zasobu, który generuje wartość dodaną, a nie kosztu, jak to było dotychczas, jest 
jedną z głównych determinant wprowadzania do praktyki mikro i małych przedsię-
biorstw koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim jako komponentu kapitału inte-
lektualnego. Wymaga to skupienia większej niż dotychczas uwagi na istocie  
i znaczeniu potencjału, jaki tkwi w zasobach ludzkich. Pojawia się zatem pytanie, 
na ile białostockie mikro i małe przedsiębiorstwa dostrzegają znaczenie kapitału 
ludzkiego w ich rozwoju. Podstawą analizy są wyniki badań 200 przedsiębiorców11, 
których firmy są zlokalizowane w Białymstoku.  

                                                 
10  Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa–Łódź 2000,  

s. 74. 
11  Badania przeprowadzono w 2009 roku i objęto nimi przedsiębiorstwa zróżnicowane pod 

względem: 
 rodzaju działalności: produkcyjne, usługowe i handlowe, 
 branży: m.in. gastronomiczna, motoryzacyjna, odzieżowa, meblarska, budowlana, 

transportowa, 
 formy prawnej: dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

(55%) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22%), 
 wielkości przedsiębiorstwa: dominowały przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej  

9 osób. Stanowiły one ponad 2/3 wszystkich badanych przedsiębiorstw.  
 Szerzej: Raport z badań opinii przedsiębiorstw Białegostoku (http://www.bialystok.pl/ 

395-strategia-rozwoju-miasta/default.aspx; dostęp 25.11.2010). 
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 Z punktu widzenia przedmiotu analizy istotnym obszarem jest dostrzeganie 
przez przedsiębiorstwa znaczenia kapitału ludzkiego jako czynnika przewagi kon-
kurencyjnej. Zestawienie rangi tego czynnika zilustrowano na rysunku 1.  
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Rys. 1.  Posiadany kapitał ludzki jako czynnik konkurowania w opinii białostockich przed-
siębiorców 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raport z badań opinii przedsiębiorstw Białego-
stoku. 

 
 Jak wskazują wyniki badań, dla większości białostockich przedsiębiorstw 
znaczenie ma posiadany kapitał ludzki. Za istotny czynnik budowania przewagi 
konkurencyjnej uznaje je 62% ankietowanych firm. Tylko 14% wskazań deprecjo-
nuje rolę wykwalifikowanej kadry w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Niewąt-
pliwie świadczy to o rosnącej koncentracji białostockich przedsiębiorców na budo-
waniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał ludzki.  
 Istotne znaczenie z punktu widzenia analizowanego zagadnienia ma ocena 
dostrzegania przez mikro i małe przedsiębiorstwa jakości zasobów ludzkich. Kapi-
tał ludzki w aspekcie ekonomicznym odzwierciedla przede wszystkim zasób wie-
dzy i umiejętności ludzi, którego podstawową miarą jest poziom i jakość ich wy-
kształcenia.  
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Rys. 2.  Ranga dostępności specjalistów i wykwalifikowanych pracowników w opinii biało-
stockich przedsiębiorców 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raport z badań opinii przedsiębiorstw Białego-
stoku.  
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 Dostępność do wykwalifikowanych pracowników i specjalistów stanowi prio-
rytet z punktu widzenia prawie 70% badanych przedsiębiorstw. Średnią rangę ana-
lizowanemu czynnikowi przypisuje około 20%, natomiast zdaniem 13% znaczenie 
tego czynnika jest niewielkie. Taka ocena potwierdza większą świadomość biało-
stockich przedsiębiorstw w kwestii kształtowania kadr i wskazuje na coraz większe 
zapotrzebowanie na pracowników wysoko wykwalifikowanych. Wyniki badań 
stanowią również pewien sygnał niedostatecznego dostępu badanych firm do pra-
cowników spełniających ich oczekiwania.  
 Wykształcenie pracowników w znacznym stopniu zdeterminowane jest dosto-
sowaniem szkolnictwa do potrzeb biznesu. Ocenę w tym zakresie zaprezentowano 
na rysunku 3.  
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Rys. 3.  Ranga dostosowania szkolnictwa do potrzeb biznesu w funkcjonowaniu przedsię-
biorstwa w opinii białostockich przedsiębiorców 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raport z badań opinii przedsiębiorstw Białego-
stoku. 

 
 Wysoko rangę wskazanego czynnika ocenia 60% ankietowanych przedsię-
biorstw. Natomiast w opinii 16% przedsiębiorstw wpływ tego czynnika ma charak-
ter znikomy. Interpretacja wyników badań po raz kolejny wskazuje na wysokie 
zapotrzebowanie na absolwentów o wysokich kwalifikacjach przy wykorzystaniu 
potencjału lokalnych szkół. 
 Z punktu widzenia uszczegółowienia wyników badań istotne znaczenie ma 
analiza oceny oferty edukacyjnej, która została przeprowadzona w trzech obsza-
rach: szkół zawodowych, średnich oraz uczelni wyższych. 
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Tabela 2 
Ocena oferty edukacyjnej w opinii białostockich przedsiębiorstw 

 

Poziom oferty  
edukacyjnej 

Udział % firm w poszczególnych skalach ocen 
1 2 3 4 5 

Szkoły zawodowe 8% 17% 40% 29% 6% 
Szkolnictwo średnie 3% 9% 49% 35% 4% 
Szkolnictwo wyższe 2% 10% 31% 41% 16% 

– ocena najniższa ; 5 – ocena najwyższa 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raport z badań opinii przedsiębiorstw Białego-

stoku. 
 
  Najbardziej krytycznie została oceniona oferta szkół zawodowych. 65% bada-
nych przedsiębiorstw ocenia tę formę szkolnictwa na poziomie dostatecznym i po-
niżej dostatecznego. Dobrze i bardzo dobrze ocenia ofertę szkół zawodowych jedy-
nie 1/3 ankietowanych firm. Niska ocena szkolnictwa zawodowego może wskazy-
wać na niedostateczność kształcenia, a tym samym niedostosowanie do potrzeb 
lokalnych firm. Jest to niewątpliwie problem przedsiębiorstw produkcyjnych,  
w których generatorami wartości są przede wszystkim pracownicy produkcyjni. 
Poziom ich wykształcenia, umiejętność przenoszenia zdobytej wiedzy na grunt 
przedsiębiorstwa warunkuje w dużej mierze możliwości funkcjonowania i rozwoju 
firmy. 
 Bardzo podobnie została oceniona oferta edukacyjna szkół średnich, co może 
być sygnałem do tworzenia działań, których celem powinno być dostosowanie pro-
gramów nauczania do potrzeb białostockich przedsiębiorstw. 
 Mniej krytycznie przedsiębiorcy oceniają ofertę edukacyjną szkół wyższych. 
Prawie 2/3 badanych firm ocenia ją jako dobrą i bardzo dobrą. Na mniej niż dosta-
teczną wskazuje tylko 12%. Uzyskane w tym zakresie wyniki badań mogą wska-
zywać na wysoki stopień zróżnicowania oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz na 
pozytywne doświadczenia odnośnie do poziomu wykształcenia absolwentów biało-
stockich uczelni.  
 
 
Podsumowanie  
 
 Osiągnięcie sukcesu przez mikro i małe przedsiębiorstwa, które współcześnie 
działają w warunkach zmieniającego się otoczenia, ryzyka i niepewności, implikuje 
konieczność dostrzegania rosnącej roli kapitału ludzkiego i wprowadzania do prak-
tyki małych firm zarządzania tymi niematerialnymi zasobami.  
 Jednak w praktyce może to przysparzać wielu trudności, gdyż zarządzanie 
kapitałem ludzkim jako komponentem kapitału intelektualnego jest zagadnieniem 
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relatywnie nowym i jeszcze dość enigmatycznym. Niezależnie od ograniczeń, na 
jakie mogą napotykać mikro i małe przedsiębiorstwa, powinny one podejmować 
próby wprowadzania do swojej praktyki działań pozwalających na zarządzanie 
kapitałem ludzkim. W odniesieniu do tej grupy przedsiębiorstw powinny się one 
sprowadzać przede wszystkim do: rozpoznawania strategicznych z punktu widzenia 
przewagi konkurencyjnej elementów kapitału ludzkiego oraz wypracowania prak-
tycznej zdolności wykorzystywania i rozwoju elementów tworzących kapitał ludz-
ki.  
 Przeprowadzona analiza wskazuje, że białostockie mikro i małe przedsiębior-
stwa są świadome znaczenia kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkuren-
cyjnej. Dostrzegają też ważność jakości posiadanego kapitału ludzkiego. Wskazuje 
to niewątpliwie na dojrzałość białostockich mikro i małych przedsiębiorstw w za-
kresie możliwości wprowadzania do ich praktyki koncepcji zarządzania kapitałem 
ludzkim.  
 
 

CONDITIONS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN MIKRO AND 
SMALL ENTERPRISES (EXAMPLE OF COMPANIES FROM BIALYSTOK) 

 
 

Summary 
 
 At present conditions, appropriate usage of human resources may become a stra-
tegic competence of macro and small enterprises. But it requires to introduce a concept 
to manage this strategic resource into their practice. The analysis conducted in this pa-
per indicates that micro and small companies from Bialystok recognize the importance 
of human capital and its quality in developing competitive advantage. It is a necessary 
condition of practical implementation of the concept of management of this intangible 
sphere in an enterprise. 
 

Translated by Urszula Widelska 
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PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU MIKRO I MAŁYM 
PRZEDSIĘBIORSTWEM (NA PODSTAWIE BADAŃ W POLSCE PÓŁNOCNO- 

-WSCHODNIEJ) 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja procesu demokratyzacji zarzą-
dzania w mikro i małych przedsiębiorstwach. Za najważniejszy jej przejaw przyj-
mujemy partycypację pracowników w procesie zarządzania. Jest to problem o tyle 
trudny, że mikro i małe przedsiębiorstwa są w zdecydowanej części firmami ro-
dzinnymi, gdzie podział władzy często uzależniony jest bardziej od relacji rodzin-
nych niż od kompetencji i wyników pracy pracowników. Wyniki badań prezento-
wanych w tym artykule pochodzą od pracowników niespokrewnionych z właścicie-
lami przedsiębiorstwa. 
 
 
1. Istota partycypacji pracowniczej 
 
 Etymologia słowa partycypacja wskazuje, że jej istotą jest „dzielenie się 
czymś z kimś”, „przypuszczenie do uczestnictwa”. Partycypacja w zarządzaniu to 
proces wspólnego podejmowania decyzji przez dwie lub więcej strony, w którym 
decyzje mają wpływ na przyszłą sytuację tych, którzy je podjęli1. To „wynikające  
z podziału władzy bezpośrednie oddziaływanie na siebie (w warunkach zaufania, 
tolerancji i współpracy) różnych szczebli zarządzania w dążeniu do uzyskania wza-

                                                 
1  Por. V.H. Vroom, Some Personality Determinants of the Effects of Participation, „Jour-

nal of Abnormal and Social Psychology” 1992, vol. 59. 
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jemnej akceptacji celów i prowadzonych działań, na podstawie wymiany informacji 
i komunikacji”2. Na zakres pojęciowy partycypacji pracowników w przedsiębior-
stwie składają się:  

1. Wywieranie wpływu, które łączy się nierozerwalnie z procesem sprawo-
wania władzy. Partycypacja pracowników jest równoznaczna z delegowa-
niem uprawnień menedżera. Oznacza proces demokratyzacji zarządzania  
i procesów społecznych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zawiera w so-
bie różne możliwości oddziaływania na stabilizację i rozwój organizacji. 

2. Interakcje, czyli wzajemne bezpośrednie oddziaływanie zachodzące w pro-
cesie partycypacji. Charakteryzowane są jako współpraca i szukanie zgod-
ności między osobami i grupami osób wpływającymi na przedsiębiorstwo  
i będącymi pod jego wpływem. Wynikiem interakcji jest stan równowagi 
między stronami uczestniczącymi w partycypacji. 

3. Wymiana informacji, która stanowi warunek konieczny zaistnienia interak-
cji. Istnieje tu sprzężenie zwrotne: wymiana informacji jest warunkiem wy-
stąpienia interakcji, z kolei rozwinięta współpraca wzmaga i ułatwia proce-
sy informacyjne3. 

 Podstawową funkcją partycypacji jest upodmiotowienie człowieka w procesie 
pracy. D. Mc Gregor twierdzi, że partycypacja pracownicza to odpowiedź na natu-
ralną potrzebę człowieka do samoaktualizacji i podejmowania odpowiedzialności4. 
Idea ta powraca we wszystkich, uznawanych dziś za klasyczne, publikacjach zo-
rientowanych humanistycznie przedstawicieli nauk o zarządzaniu i psychologii 
pracy. Jako przykład posłużyć mogą postulaty R. Likerta czy C. R. Rogersa. Likert 
nawołuje do tworzenia warunków, w których pracownicy będą współuczestniczyć 
we wszystkich decyzjach podejmowanych w organizacjach, będą zachęcani do 
otwartej komunikacji, krytyki i samokontroli wyników pracy5. Rogers również 
zachęca do przyznawania pracownikom autonomii, pozostawiania im pełnej odpo-
wiedzialności, stymulowania ich do samooceny i ufania jej wynikom, niezależności 
myślenia i działania. Partycypacja nie ma być jednak „sztuką dla sztuki”, ale wno-
sić do przedsiębiorstwa konkretne wartości. Do najważniejszych zalicza się:  

 poszerzenie bazy zarządzania przez wspólne wywieranie wpływu,  
 zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa przez zróżnicowanie ról pra-

cowników, 
 optymalizację przepływu informacji, 
 rozwiązywanie konfliktów na drodze negocjacji, 

                                                 
2  K. Zimniewicz, Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991, s. 81. 
3  T. Mendel, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 9–10. 
4  Por. D. Mc Gregor, The Human Side of Enterprise, Mc Graw-Hill, New York 1960. 
5  Por. R. Likert, New Patterns of Management, McGraw-Hill, New York 1961; R. Likert, 

The Human Organization: Its Management and Value, McGraw-Hill, New York 1976. 
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 rozwój potencjału intelektualnego przedsiębiorstwa, 
 zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu, zarówno podwładnych, jak i przeło-

żonych, 
 wzrost wydajności pracy wynikający z zadowolenia pracowników, 
 klimat zaufania i tolerancji rozumianej jako respektowanie poglądów in-

nych ludzi, także tych uważanych za błędne i niesłuszne6. 
 
 
2. Metodyka badań własnych 
 
 Badania przeprowadzono w mikro i małych przedsiębiorstwach, ich przedmio-
tem jest partycypacja bezpośrednia. Rozumie się przez nią bezpośredni udział pra-
cowników w procesie przygotowania i podejmowania decyzji. Z powodu małej 
liczby pracowników w badanych firmach nie występuje partycypacja pośrednia, 
czyli udział w procesach zarządczych za pośrednictwem wybieralnych przedstawi-
cieli. Partycypacja bezpośrednia jest domeną najmniejszych przedsiębiorstw, ale 
jednocześnie występuje także w dużych jednostkach gospodarczych, zwłaszcza  
w formie konsultacyjnej oraz na stanowiskach charakteryzujących się wysokim 
stopniem skomplikowania zadań, wymagających wysokich kwalifikacji i zdolności 
szybkiego uczenia się7. Badaniom poddano również partycypację bezpośrednią 
konsultacyjną wyróżnioną przez S. Borkowską8. Analizowano, czy i w jakim zakre-
sie przełożeni konsultują z pracownikami podejmowane przez nich decyzje. 
 Badania przeprowadzono w 150 mikro i małych przedsiębiorstwach funkcjo-
nujących w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Reprezentują one 
różne branże działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności rolniczej  
i rybołówstwa). Wybrano je z uwzględnieniem zasady, że firma musi zatrudniać 
minimum trzech pracowników. Jako narzędzie badań wykorzystano kwestionariusz 
ankiety. Wypełniło go 919 pracowników, w tym 56 zatrudnionych „na czarno”. 
Respondenci stanowili grupę zróżnicowaną ze względu na wiek, płeć, wykształce-
nie, miejsce zamieszkania. Do dalszej analizy posłużyło 600 kwestionariuszy, po-
nieważ z badanej próby wyłączono właścicieli firm i ich współmałżonków, rodzi-
ców, rodzeństwo oraz dzieci. Uznano, że fakt bliskiego pokrewieństwa jest zmienną 
utrudniającą jednoznaczne określenie ról pełnionych w firmie. Role i stanowiska 
formalne mogą (i częstą są) rozbieżne z faktycznym podziałem władzy w mikro  
i małym przedsiębiorstwie. Dotyczy to w sposób szczególny partycypacji 
w procesie decyzyjnym. Wykluczenie z badanej próby członków najbliższej rodzi-

                                                 
6  Por. T. Mendel, Partycypacja…, op. cit., s. 33–36. 
7  New Forms of Work Organisation. Can Europe Realise Its Potential?, European Founda-

tion for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1997, s. 52, 34. 
8  S. Borkowska, Zarządzanie partnerskie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 

1994, nr 2, s. 4. 
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ny przedsiębiorcy nie redukuje całkowicie sygnalizowanego problemu, ale go mi-
nimalizuje. 
 Podjęto następujące problemy badawcze: 

1. Jak pracownicy oceniają swobodę podejmowania decyzji w sprawach ty-
powych dla swojego stanowiska pracy? 

2. Jaka część kadry kierowniczej badanych przedsiębiorstw konsultuje swoje 
decyzje z podwładnymi? 

3. W jakim stopniu współudział w podejmowaniu decyzji stanowi bodziec 
motywacyjny do pracy? 

4. Jakie są oczekiwania pracowników dotyczące ich udziału w procesach de-
cyzyjnych? 

5. Jak pracownicy oceniają przepływ informacji w ich przedsiębiorstwach? 
 
 
3. Analiza wyników badań 
 
 W tabeli 1 wymieniono motywatory wskazane przez badanych jako najważ-
niejsze, najsilniej zachęcające ich do zaangażowania w wykonywanie obowiązków 
zawodowych. Na „współudział w procesie podejmowania ważnych decyzji” jako 
ważny bodziec motywacyjny wskazało zaledwie 14% respondentów. Nie stwier-
dzono istotnych statystycznie różnic w odpowiedziach kobiet i mężczyzn. 
 W tabeli 2 przedstawiono odpowiedzi ankietowanych dotyczące samodzielno-
ści podejmowania przez nich decyzji w sprawach typowych dla zajmowanego sta-
nowiska pracy. 
 Pracownicy objęci badaniami zostali poproszeni o ocenę, na ile odpowiada im 
zakres swobody w podejmowaniu decyzji, jaki przyznali im ich przełożeni. Spośród 
234 pracowników deklarujących duży zakres swobody w podejmowaniu decyzji 
210 (89,7% tej podgrupy) odpowiedziało, że posiada dużą samodzielność, nato-
miast 24 osoby (10,3%) to niezadowoleni z takiej sytuacji. Jako powody swojego 
niezadowolenia badani podawali przede wszystkim zbyt duży (ich zdaniem) zakres 
odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności materialnej za ewentualne błędy de-
cyzyjne. W podgrupie pracowników, którzy mogą samodzielnie podejmować tylko 
mało ważne decyzje (204 osoby), także dominują ci, którzy akceptują zakres swojej 
samodzielności w tym zakresie. Są to 134 osoby (67,6% tej podgrupy; 22,3% całej 
badanej próby). Pozostali pracownicy (70 osób) chcieliby mieć większy udział  
w procesie decyzyjnym. Taką opinię motywowali przede wszystkim swoimi umie-
jętnościami, doświadczeniem zawodowym, chęcią sprawdzenia się w bardziej od-
powiedzialnym działaniu.  
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Tabela 1 
Ranking najważniejszych motywatorów w ocenie pracowników  

mikro i małych przedsiębiorstw 
 

Lp Motywatory 

Liczba wskazań 
(N=600) 

L % 

1. Możliwość ciągłego kontaktu z ludźmi 306 51 

2. Poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa 270 45 

3. Dobra atmosfera w zespole 234 39 

4. Świadomość, że robię rzeczy ważne i potrzebne 222 37 

5. Wysokość zarobków 204 34 

6. Możliwość wykonywania pracy, którą lubię 192 32 

7. Lęk przed utratą pracy 180 30 

8.  Możliwość osobistego rozwoju i doskonalenia zawodowego 162 27 

9. Możliwość wykonywania zadań trudnych i odpowiedzialnych (at-
mosfera „wyzwania”) 

132 22 

10. Możliwość awansu 108 18 
11. Uznanie społeczne związane z wykonywanym zawodem 90 15 
12. Współudział w podejmowaniu ważnych decyzji 84 14 
13. Pochwały przełożonych 66 11 
14. Posiadanie władzy 60 10 
15. Możliwość korzystania z wyjazdów służbowych do atrakcyjnych 

miejsc 
42 7 

16.  Obawa przed karą 30 5 
17. Możliwość korzystania ze służbowego telefonu, samochodu itp. 30 5 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
 

Tabela 2 
Zakres swobody decyzyjnej pracowników 

 

Kategorie odpowiedzi 
Liczba wskazań 

(N=600) 
L % 

Tak, mam duży zakres samodzielności w podejmowaniu decyzji 234 39 

Tak, ale samodzielnie mogę podejmować tylko decyzje mało ważne 204 34 

Niemal wszystkie decyzje muszę konsultować z przełożonymi 162 27 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
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 Interesujące jest, że w podgrupie pracowników, którzy niemal wszystkie de-
cyzje muszą konsultować z przełożonymi, także przeważają zadowoleni ze swojej 
sytuacji (90 osób – 55,5% tej podgrupy). Ich uzasadnienie można sprowadzić do 
reguły „świętego spokoju”, czyli poczucia bezpieczeństwa wynikającego z braku 
konieczności ponoszenia odpowiedzialności i większego osobistego angażowania 
się w pracę. Respondenci, którzy nie akceptują braku udziału w procesach decyzyj-
nych w przedsiębiorstwie (72 pracowników – 12% wszystkich badanych) wskazują 
na brak możliwości wykazania się swoimi możliwościami, umiejętnościami, po-
trzebą wykonywania bardziej ambitnych zadań wiążących się z procesami decyzyj-
nymi. 
 Wskaźnikiem partycypacji w przedsiębiorstwie jest nie tylko zakres samo-
dzielności podejmowanych decyzji, ale również możliwość wywierania wpływu na 
decyzje przełożonego. W tabeli 3 przedstawiono opinie ankietowanych na temat 
konsultowania przez przełożonego podejmowanych przez niego decyzji. 
 

Tabela 3 
Partycypacja konsultacyjna w ocenie badanych pracowników 

 
Czy Pani/a przełożony konsultuje swoje decyzje  

z pracownikami? 
Liczba wskazań (N=600) 

L % 
Tak, najczęściej konsultuje swoje decyzje z pracownikami 180 30 

Tak, ale rzadko konsultuje swoje decyzje 264 44 
Nie – przełożony podejmuje decyzje bez konsultacji  
z pracownikami 

156 26 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
 
 Dane zawarte w tabeli 3 pozwalają na stwierdzenie, że większość przełożo-
nych poprzedza podejmowanie decyzji konsultacjami z podwładnymi, przy czym  
w ocenie największej części badanych pracowników (44%) kierownicy prowadzą 
takie konsultacje rzadko. W opinii 26% respondentów przełożony nie uwzględnia 
partycypacji konsultacyjnej w procesie decyzyjnym. 
 Istotnym warunkiem partycypacji w zarządzaniu jest dobry przepływ informa-
cji między pracownikami a przełożonym, między przełożonym a pracownikami 
oraz w ramach zespołu pracowniczego. Oceny pracowników dotyczące przepływu 
informacji w ich przedsiębiorstwach przedstawiono w tabeli 4. 
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Tabela 4 
Przepływ informacji w przedsiębiorstwach 

 

Proszę dokonać oceny przepływu waż-
nych informacji w Pani/a firmie (ocena 1 

– bardzo zły, ocena 5 – bardzo dobry) 

% wskazań Średnia aryt-
metyczna 1 2 3 4 5 

Od przełożonego do podwładnych 7 17 28 28 20 3,37 

Między pracownikami 4 9 22 30 35 3,87 

Od pracowników do przełożonego 8 14 22 36 20 3,46 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
 
 Badani pracownicy stosunkowo wysoko oceniają przepływ informacji w ich 
przedsiębiorstwach. Najwyżej oceniana jest wymiana informacji między pracowni-
kami – dominują oceny bardzo dobre. Niższe noty respondenci wystawili, oceniając 
wymianę informacji na linii przełożeni – podwładni oraz podwładni – przełożeni 
(przewaga ocen dobrych i dostatecznych). Fakt, że aż 22% respondentów ocenia 
przepływ informacji od pracowników do przełożonych jako niedostateczny, wska-
zuje na brak klimatu zaufania w relacjach pracowników z kadrą kierowniczą  
w znacznej części przedsiębiorstw. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw deklarują potrzebę partycypacji 
w podejmowaniu decyzji w miejscu pracy, ale dla dominującej części ważniejsze 
niż partycypacja są: stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa oraz dobra atmosfera  
w zespole. Znaczna część pracowników ocenia swoją samodzielność decyzyjną 
jako wysoką (39%), jednak większość badanych może samodzielnie podejmować 
tylko mało istotne decyzje lub niemal wszystkie decyzje musi konsultować z prze-
łożonym. Interesujące jest, że badanym pracownikom w większości odpowiada 
posiadany zakres swobody decyzyjnej. Nawet ci, którzy jej nie mają, deklarują 
zadowolenie z faktu braku konieczności ponoszenia odpowiedzialności, co kore-
sponduje z podkreślaną wcześniej przez aż 45% badanych silną potrzebą bezpie-
czeństwa. Natomiast 23,7% pracowników chciałoby większej samodzielności decy-
zyjnej. Potrzeba ta wiąże się z ambicjami oraz z wiarą tych osób we własne możli-
wości wynikające z posiadanych umiejętności, wiedzy i doświadczenia. 
 W większości badanych przedsiębiorstw występuje partycypacja konsultacyj-
na, jednak na pełny jej wymiar wskazuje tylko ok. 1/3 respondentów. Dane te po-
zwalają na sformułowanie wniosku o ograniczonym zakresie demokratyzacji zarzą-
dzania w badanych mikro i małych przedsiębiorstwach. 
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 Badani pracownicy dobrze oceniają wymianę informacji w ramach zespołów 
pracowniczych, natomiast zdecydowanej poprawie powinny ulec procesy komuni-
kacji między przełożonymi i podwładnymi oraz podwładnymi i przełożonymi. Sta-
nowi to niezbędny warunek wzmacniania procesów partycypacyjnych, a tym sa-
mym budowania autentycznej kultury zaufania w organizacji. 
 
 

PARTICIPATION OF EMPLOYEES IN THE MANAGEMENT OF MICRO 
AND SMALL ENTERPRISE (BASED ON RESEARCH IN THE NORTH-

EASTERN PART OF POLAND) 
 
 

Summary 
 
 Research, the results of which are shown and analysed in the article, was con-
ducted in micro and small organizations based in the Podlasie and Warmia – Mazury 
Voivodeships, and represent different branches. The subjectof the research is direct 
participation. 
 

Translated by Joanna M. Moczydłowska 
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Wprowadzenie 
  
 W Unii Europejskiej notuje się aktywność ponad 20 milionów mikro i małych 
przedsiębiorstw, a ich udział stanowi 99,7% wszystkich działających podmiotów 
rynkowych, tworzących w przybliżeniu 2/3 wszystkich miejsc pracy1. Natomiast  
w Polsce zarejestrowanych jest ponad 3,6 mln mikro i małych przedsiębiorstw,  
z czego tylko 1,6 mln prowadzi aktywną działalność gospodarczą2. Do cech wyróż-
niających mikro i małe przedsiębiorstwa należy przede wszystkim zaliczyć: ela-
styczność, osobistą sieć kontaktów, możliwość szybkiego reagowania na potrzeby 
rynkowe, silne zaangażowanie personalne, dużą motywację i kreatywność współ-
pracowników, a także lokalny charakter działalności3. Szczególnego znaczenia  
w działalności mikro i małych przedsiębiorstw nabiera ryzyko personalne wynika-
jące przede wszystkim z nieformalnego charakteru kontaktów pomiędzy właścicie-
lem a zatrudnionymi pracownikami. Zaufanie w tym przypadku stanowi podstawę 
relacji międzyludzkich. Dotyczy to zarówno spraw zawodowych, jak i prywatnych. 

                                                 
1  R. Bernard, Management – Konzepte für kleine und mittlere Unternehmen, Springer, 

Berlin 2006, s. 65. 
2  Podane dane dotyczą 2009 r. 
3  A. Bera, Kierunki rozwoju rynku usług ubezpieczeniowych dla sektora mikro i małych 

przedsiębiorstw, w: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami – Mikrofirma 2010, 
red. A. Bielawska, A. Szopa, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 477. 
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Zajmując się problematyką biznesową, można stwierdzić, że bardzo często przed-
siębiorcy mogą spotykać się z nadużyciem zaufania przez pracowników4.  
 W artykule podjęta zostanie próba opisania kapitału ludzkiego jako jednego  
z ważnych czynników wpływających na efekty działalności przedsiębiorstwa. Autor 
spróbuje określić, co wpływa na wartość kapitału ludzkiego w firmie oraz wskaże 
na odpowiednie kształtowanie zasobów ludzkich jako elementu sukcesu przedsię-
biorstwa. 
 
 
1. Pojęcie i istota kapitału ludzkiego 
 
 Kapitał ludzki definiuje się jako sumę wiedzy, zdolności, umiejętności i do-
świadczeń pracowników i menedżerów firmy, które są przydatne do wykonywania 
założonych zadań, a także zdolność do zwiększania tych zasobów za pomocą edu-
kacji5. Jest to rodzaj kapitału, który pracownik zabiera ze sobą, wychodząc z zakła-
du pracy, jest on bowiem integralnie związany z pracownikiem. Kapitał ludzki jest 
składową kapitału intelektualnego, tj. zgromadzonej i przepływającej przez organi-
zację wiedzy6.  
 Kapitał intelektualny jest sumą wiedzy posiadanej przez ludzi tworzących 
społeczność przedsiębiorstwa oraz praktycznym przekształceniem tej wiedzy  
w składniki jego wartości. Obejmuje wszystkie niewymierne elementy kształtujące 
różnicę pomiędzy całkowitą wartością przedsiębiorstwa a jego wartością finanso-
wą7. 
 Ważność i znaczenie teorii kapitału ludzkiego została potwierdzona w 1979 
roku przyznaniem Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii T.W. Schult-
zowi, a w 1992 G.S. Beckerowi. 
 Cechy wpływające na znaczenie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie to: 
kompetencja, zręczność intelektualna i motywacja (rysunek 1). 
 

                                                 
4  D. Pauch, Nadużycia gospodarcze jako niedoceniane zagrożenie przedsiębiorstw,  

w: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami – Mikrofirma 2010, red. A. Bielaw-
ska, A. Szopa, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 271. 

5  I. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 56. 

6  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,  
s. 323. 

7  Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Wydawnictwo Poltext, 
Warszawa 2003, s. 35. 
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Rys. 1.  Cechy kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie 

Źródło:  Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Wydawnictwo 
Poltext, Warszawa 2003, s. 36. 

 
 Kapitał ludzki, jak każdy kapitał, stanowi „aktywa zdolne do wygenerowania 
wartości”, a więc jest to wiedza i umiejętności oraz inne walory ucieleśnione  
w zasobach ludzkich, tworzących określoną strukturę w organizacji8. Kapitał ten 
jest więc zasobem (bardzo cennym), dzięki któremu można stworzyć określony 
strumień korzyści lub w sposób istotny przyczynić się do ich wygenerowania. In-
westycje w ten kapitał są więc opłacalne. „Inwestycje w kapitał ludzki – informuje 
„Dictionary of Economics” – zwiększają produktywność pracy w ten sam sposób 
jak inwestycje w maszyny”9. 
 Powołując się na słowa Jana Pawła II z encykliki Laborem exercens z 1981 
roku, „praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”. Autor uważa, że każde 
przedsiębiorstwo powinno stworzyć pracownikom takie warunki pracy, aby czuli 
się oni w nim dobrze, wykazywali chęć i zadowolenie z bycia jego członkami oraz 
identyfikowali się z nim10. 
 

                                                 
8  Z.J. Stańczyk, Dwa rodzaje kapitału społecznego, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr  

1–2.  
9  G. Bannock, R.E. Baxter, E. Davis, Dictionary of Economics, Pinguin Books, London 

2003, s. 58. 
10  B. Rzeźnik, Empowerment i jego wpływ na zaangażowanie pracowników w przedsiębior-

stwie, w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, red. J. Bieliński, R. Płoska, Fundacja Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s. 346. 
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2. Kapitał ludzki jako wartość przedsiębiorstwa 
 
 Wartość przedsiębiorstwa zaczęto kojarzyć z przewagą przedsiębiorstwa nad 
konkurencją na rynku. Definicje wartości firmy określono na podstawie czynników 
(źródeł) wpływających na tę wartość. I tak wartość firmy jest określana jako każda 
korzyść osiągnięta przez przedsiębiorstwo w trakcie prowadzenia działalności. 
Wartość firmy jest sumą wszelkich specjalnych korzyści, niedających się w wiary-
godny sposób zidentyfikować, odnoszących się do przedsiębiorstwa. Składa się ona 
z takich elementów, jak: dobre imię, uzdolniony zarząd i pracownicy, dobre warun-
ki kredytowe, reputacja produktu lub usługi i korzyści lokalizacyjne11. 
 Całkowita wartość przedsiębiorstwa składa się z kapitału materialnego (rze-
czowego i finansowego) oraz kapitału intelektualnego (rysunek 2). 
 

 
 

Rys. 2.  Drzewo wartości przedsiębiorstwa 

Źródło:  Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Wydawnictwo 
Poltext, Warszawa 2003, s. 36. 

 
 Wśród gałęzi zarządzania wartością przedsiębiorstwa wyróżniamy m.in.12: 

 zarządzanie innowacyjne i inwestycyjne – tworzenie warunków sprzyjają-
cych wykorzystaniu możliwości pracowników w rozwijaniu innowacji, 

 zarządzanie zasobami ludzkimi – wykorzystywanie systemów motywacyj-
nych w celu rozwoju i posiadania najlepszej kadry.  

                                                 
11  M. Bąk, Wewnętrzna wartość firmy jako wartość niematerialna i czynniki ją kształtujące, 

w: Zarządzanie finansami – wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, 
Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca SA, Szczecin 2009, s. 13. 

12  J. Jaworski, Zarządzanie wartością małego przedsiębiorstwa w Polsce w teorii i prakty-
ce, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, red. J. Bieliński, Wydawnic-
two CeDeWu, Warszawa 2004, s. 292. 
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3. Racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich jako element sukcesu przedsię-
biorstwa 

 
 W nowoczesnym przedsiębiorstwie to ludzie realizują cele organizacji, przez 
co budują i umacniają jej przewagę konkurencyjną, stając się tym samym podsta-
wowym źródłem sukcesów w realizacji celów przedsiębiorstw przejawiających się 
w ciągłym doskonaleniu oraz elastycznym dostosowywaniu się do wymagań rynku. 
Zmiany te są naturalnym następstwem zjawisk zachodzących w gospodarce global-
nej, czynnik ludzki stanowi bowiem serce i motor organizacji, bez którego niemoż-
liwy staje się jej dalszy rozwój13. 
 Ze względu na fakt, że strategicznym celem działalności przedsiębiorstwa 
coraz częściej staje się maksymalizacja jego wartości, niezbędne jest w tym celu 
racjonalne gospodarowanie aktywami. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 
rozumiane jest jako zespół działań zorientowanych na korzystną zmianę czynników 
podwyższających aktywa firmy oraz kreujących programy restrukturyzacji, a tym 
samym uzyskanie wysokiej pozycji rynkowej dzięki osiągnięciu przewagi konku-
rencyjnej14. 
 Aby zwiększyć zaangażowanie pracowników, należy poznać jego przejawy, 
do których zalicza się15: 

 gotowość do obrony organizacji i produktu, 
 poczucie lojalności, 
 gotowość do wykonywania pracy na rzecz organizacji przez dłuższy czas, 
 widoczny entuzjazm/zadowolenie z pracy, 
 determinację w pokonywaniu trudności, 
 przyjmowanie odpowiedzialności za podejmowane działania, 
 aktywność w środowisku pracy. 

 Można wyróżnić cztery typy zaangażowania pracowników w cele realizowane 
przez przedsiębiorstwo16: 

 zaangażowanie typu „chcieć” (want to) – są to pracownicy, którzy identy-
fikują się z organizacją, chcą pracować dla niej, są pozytywnie do niej na-
stawieni, są gotowi na przyjmowanie dodatkowych zadań oraz odpowie-
dzialności za ich wykonanie; 

                                                 
13  A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, organizacja – kierowanie – ekonomika, Wydaw-

nictwo Poltext, Warszawa 1999, s. 75. 
14  Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, 

Warszawa 1999, s. 163. 
15  D. Ch. Galunic, E. Anderson, From Security to Mobility: Generalized Investments in 

Human Capital and Agent Commitment, Vol. 11, nr 1, Institute for Operations Research and the 
Management Sciences (INFORMS), Linthicum, Maryland 2000, s. 1–20. 

16  T. Bragg, Improve employee commitment, Industrial Management, July–August 2002,  
s. 18–19. 
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 zaangażowanie typu „musieć” (have to) – pracownicy w tej grupie to „nie-
wolnicy” swojej organizacji – przyczyn jest kilka: nie mogą znaleźć innej 
pracy lub nie nadają się do innej pracy, czy też powiązani są z pracą przez 
różnego rodzaju układy rodzinne bądź są krótko przed emeryturą; 

 zaangażowanie typu „powinienem” (ought to) – taki charakter zaangażo-
wania przyjmują pracownicy, którzy czują się z jakiegoś powodu zobowią-
zani względem pracodawcy bądź uważają, że zaangażowanie jest dobrą 
rzeczą bez względu na jego powody; 

 zaangażowanie typu „brak zaangażowania” (uncommitted) – są to ludzie, 
którzy nie czują się związani z miejscem pracy, a tym samym pozostaniem 
w niej, w związku z czym cały czas poszukują nowej pracy. 

 Należy wskazać na kilka głównych obszarów pozyskania głębszego zaanga-
żowania pracowników17: 

 doskonałość – wymagaj od siebie więcej niż od innych, 
 służenie innym – puść innych przed siebie, zrezygnuj z własnego komfortu, 

aby móc pomóc innym, 
 wzrost – podejmij wspólny wysiłek, aby kontynuować osiągnięcie celu, 
 dawanie – bądź wdzięczny za to co masz, wyrób u siebie nawyk dawania, 

nie pozwalaj na objęcie kontroli nad sobą. 
 Efektywność inwestycji w kapitał ludzki oznacza ich opłacalność, czyli od-
powiednią relację wpływów uzyskanych dzięki nim do poniesionych wydatków, to 
jest18: 
 

Wpływ z inwestycji w kapitał ludzki > Nakłady inwestycyjne 
 
 Opłacalność – ustalana w rachunku opłacalności inwestycji – wynika z tego, 
że kapitał ludzki, zwłaszcza w organizacjach opartych na wiedzy, tworzy podsta-
wowy jej rozwój, ponieważ: „Rdzeniem tzw. gospodarki wiedzy są olbrzymie na-
kłady zarówno na kapitał ludzki, jak i na technologię informacyjną”19. Zdaniem 
czołowych teoretyków zarządzania, inwestycje w aktywa niematerialne (w tym 
kapitał ludzki) przynoszą obecnie znacznie większe korzyści niż inwestycje w ak-
tywa materialne. Umożliwiają one rozwój organizacji, a niezależnie od niego pod-
wyższają wartość kapitału ludzkiego. Stanowią zatem cel sam w sobie (wzbogaca-
jąc kapitał ludzki), ale jednocześnie poza ten cel wykraczają. Uzyskanie korzyści  
z inwestycji w kapitał ludzki w postaci dodatkowej wiedzy pracowników 
i wzbogacenia innych składowych kapitału ludzkiego jest możliwe tylko dzięki 

                                                 
17  J. C. Maxwell, What are you Commited to, Business Credit, April 2005, s. 60. 
18  A. Lipka, Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, 

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 224. 
19  L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2001, s. 17. 
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odpowiedniemu gospodarowaniu tym kapitałem (co nie jest łatwe, gdyż tę kategorię 
aktywów trudno jest kontrolować). Nie występuje zatem automatyzm20: 
 

Inwestycje w kapitał ludzki         Korzyści z inwestycji w kapitał ludzki 
  
 Metodologia PricewaterHouseCoopers – Saratoga Human Capital Benchmar-
king21 umożliwia analizę wskaźników efektywności procesów w różnych obszarach 
zarządzania zasobami ludzkimi. Jednym z takich wskaźników jest wskaźnik HC 
ROI – zwrot z inwestycji w kapitał ludzki. Czynniki, które bierze pod uwagę HC 
ROI, zostały ujęte na rysunku 3. 
 
 Przychody w podziale na jednostki biznesowe  
 Przychody w podziale na regiony i kraje 
 Przychody w podziale na linie produkcyjne 
 Przychody z nowych produktów i usług 

 
 
 
 

 Koszty materiałowe 
 Koszty finansowe 
 Koszty eksploatacyjne 
 Koszty usług zewnętrz-

nych 

 
Przychód – [Koszty – (Wynagrodzenia + Świadczenia dodatkowe)] 

Liczba pracowników pełnoetatowych x Średnie wynagrodzenie (z uwzgl. świadczeń) 

 
 LPP w podziale na jednostki biznesowe 
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 Efektywność nadgodzin 
 Struktura organizacji 
 Przekroczenie poziomu nadgodzin 
 Kontrola nad liczbą zatrudnionych pracowników 

 
 
 
 

 Płace zasadnicze 
 Płace zmienne 
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składniki  
 wynagrodzenia 

 

Rys. 3.  HC ROI (Return On Investment) – Zwrot z inwestycji w kapitał ludzki 

Źródło:  Managing people in a changing world – key trends in human capital a global pers-
pective – 2010, PriceWaterhouseCoopers, 2010, s. 6. 

 
 Badanie zostało przeprowadzone przez PriceWaterhouseCoopers i opubliko-
wane w raporcie Managing people in a changing world – key trends in human capi-
tal a global perspective – 2010. Wskaźnik zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (HC 
Return on Investment) w Polsce wyniósł 1,71 (w 2008 roku), co oznacza, że każda 

                                                 
20  A. Lipka, Inwestycje w kapitał ludzki…, op. cit., s. 225. 
21  Badanie Saratoga Human Capital Benchmarking przeprowadzane jest w ponad 16 tys. 

firm na świecie i mierzy ponad 300 wskaźników. W Polsce w 2007 roku przebadano po raz 
pierwszy 37 przedsiębiorstw z różnych branż, o różnej wielkości zatrudnienia i różnych obrotach. 
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złotówka zainwestowana w pracownika przynosi pracodawcy przeciętnie 1,71 zł 
przychodu. Jest to znaczny (o 27%) spadek tego współczynnika w porównaniu  
z rokiem 2007, kiedy wyniósł on 2,37. Nadal jednak jest to jeden z najlepszych 
wyników w Europie. Należy zauważyć, że ten sam wskaźnik w Stanach Zjednoczo-
nych wynosi 1,57, a w Europie tylko 1,17. Pozostałe wyniki dotyczące kształtowa-
nia współczynnika HC ROI zostały przedstawione w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
Badanie Saratoga HC Benchmarking – przykład wyników z raportu 

 

 2006/07 2007/08 

Polska 2,37 1,71 

Wielka Brytania 1,13 1,14 

Europa Środkowa i Wschodnia  1,25 1,22 

Europa Zachodnia 1,17 1,18 

Cała Europa 1,17 1,20 

Stany Zjednoczone 1,57 1,53 

 
Źródło:  Managing people in a changing world – key trends in human capital a global per-

spective – 2010, PriceWaterhouseCoopers, 2010, s. 7. 
 
 W Polsce spadek wskaźnika HC ROI do poziomu 1,71 (w 2008 roku) można 
tłumaczyć silnym wzrostem wynagrodzeń i brakiem zmian w poziomie produktyw-
ności. 
 
 

IMPORTANCE AND ROLE OF HUMAN CAPITAL IN MICRO AND SMALL 
SIZED ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
 In the article concept and the essence of human capital was presented. Identified 
the factors which influence on human capital value in enterprises. Author pointed out 
the elements of human resources which influence on business success. The development 
of the Human Capital Return On Investment (HC ROI) in Poland in comparison with 
EU and U.S. was presented.  
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ZASOBY LUDZKIE JAKO BARIERA ROZWOJU MAŁYCH FIRM W WIELKOPOLSCE 
 
 
 
1. Zasoby ludzkie na tle innych barier rozwoju małych firm 
 
 Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie można zdefiniować jako zespół ludzi 
pracujących w nim wraz z ich wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, zdolno-
ściami, kwalifikacjami i innymi predyspozycjami do pracy. Z pewnością są one 
jedną z istotnych determinant rozwoju przedsiębiorstw.  
Czynniki ograniczające rozwój firm związane z zasobami ludzkimi można podzielić 
na trzy grupy:  

 koszty pracy, 
 wykształcenie i kwalifikacje zasobów ludzkich,  
 wielkość dostępnych zasobów ludzkich. 

 Biorąc pod uwagę wyniki badań empirycznych, nie wszystkie bariery mają 
takie samo znaczenie dla przedsiębiorców. Z przeprowadzonych przez Instytut 
Gallupa na zlecenie Komisji Europejskiej1 w latach 2005–2006 badań wśród 16 339 
małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w znacznej większości2 na 
terenie Unii Europejskiej wynika, że największe obawy związane są z ograniczo-
nym popytem, regulacjami administracyjnymi oraz trudnościami w pozyskiwaniu 
wykwalifikowanych pracowników (rysunek 1). Ostatnia z wymienionych barier 
związana jest zarówno z kwalifikacjami, jak i dostępnością zasobów ludzkich. 
Przedsiębiorcy oczekują, że te trzy najistotniejsze przeszkody w rozwoju ich firm 

                                                 
1  Survey of the Observatory of European SMEs – analytical report, The Gallup Organiza-

tion Flash EB No 196, May 2007, s. 24–33. 
2  1656 przedsiębiorstw z 16 339 zbadanych to przedsiębiorstwa z Turcji, Norwegii i Islan-

dii. 
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w przyszłości nabiorą znaczenia. Czwartą w kolejności barierą są wysokie koszty 
wynagrodzenia. Znaczną część tych kosztów mogą stanowić obciążenia wynagro-
dzeń podatkami oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, a także 
inne czynniki pozapłacowe. Dla respondentów niewielki problem stanowią kwalifi-
kacje kierownictwa. 
 

 
 

Rys. 1.  Bariery rozwoju MŚP w Unii Europejskiej 

Źródło:  Survey of the Observatory of European SMEs – summary, The Gallup Organization 
Flash EB No 196 May 2007, s. 8. 

 
2. Koszty pracy 
 
 Koszty pracy są istotnym elementem każdej gospodarki. Wiele badań po-
twierdza pozytywny wpływ ich obniżenia na wzrost PKB3. Poza tym tego typu 
posunięcie sugerują Polsce specjaliści z Banku Światowego i PricewaterhouseCo-
opers4. 
 Koszty pracy, zgodnie z metodyką ich zbierania przez Urząd Statystyczny5, 
stanowią sumę: 

                                                 
3  Por: A. Siwy, A. Adamczyk, T. Lubińska, W. Tarczyński, Poziom fiskalizmu a bezrobo-

cie i tempo zmian PKB w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990–2000, „Ekonomi-
sta”, 2004. 

4  Paying Taxes 2010 – The global picture, World Bank and PricewaterhouseCoopers,  
s. 12. 

5  GUS, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2000 r., Warszawa 2001, s. 18. 
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 wynagrodzeń brutto (łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego 
od osób fizycznych i ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie emery-
talne, rentowe i chorobowe płaconymi przez ubezpieczonego pracownika), 

 pozapłacowych wydatków (m. in. składek na ubezpieczenie emerytalne, 
rentowe i wypadkowe opłacanych przez pracodawców), wydatków na do-
skonalenie, kształcenie i przekwalifikowanie kadr) poniesionych w celu 
pozyskania, utrzymania, przekwalifikowania i doskonalenia kadr. 

 Koszty pracy w Polsce są zróżnicowane w poszczególnych województwach. 
Najłatwiej zmierzyć to zróżnicowanie, analizując wysokość przeciętnego wynagro-
dzenia brutto. Można przyjąć, że reszta kosztów, poza tymi, w zakresie których 
przedsiębiorstwo ma pełną swobodę (np. koszty szkoleń, wyjazdów integracyjnych, 
dodatkowego pakietu socjalnego), zmienia się w stałej proporcji do wynagrodzenia. 
Zatem w Wielkopolsce w I półroczu 2010 roku przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie brutto wynosiło 3213,02 zł i było nieco niższe niż przeciętnie w całej gospodar-
ce, gdzie wartość tego parametru osiągnęła poziom 3256,28 zł6. Dostępne dane 
statystyczne pokazują, że wynagrodzenie brutto w Polsce stanowi 78% (76,6%  
w 2000 roku) kosztów pracy. Resztę stanowiły koszty pozapłacowe. Ponad połowa 
z nich, bo 12,7% (12,3% w roku 2000) kosztów pracy to koszty ubezpieczeń opła-
canych przez pracodawcę.  
 Należy również odnotować fakt, że wynagrodzenia wyraźnie maleją wraz ze 
spadkiem wielkości przedsiębiorstwa. I tak w 2007 roku mediana wynagrodzeń  
w mikro i małych firmach wynosiła odpowiednio 2100 zł i 2583 zł, podczas gdy  
w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników parametr ten osiągnął war-
tość 3900 zł7.  
 Z pewnością do kosztów pracy zaliczyć także należy czas poświęcany przez 
przedsiębiorców na podporządkowanie się regulacjom podatkowym oraz regula-
cjom związanym z ubezpieczeniami społecznymi. Okazuje się, że przeciętna polska 
firma poświęca na ten cel 222 godziny8. Według tego kryterium gospodarkę polską 
należałoby sklasyfikować na 166. miejscu pośród 182 gospodarek. Dla przykładu 
czas poświęcany przez przedsiębiorców na podporządkowanie się omawianym 
regulacjom prawno-podatkowym związanym z zatrudnionymi pracownikami  
w Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii, Czechach, na Łotwie i na Ukrainie wynosi 
odpowiednio 123, 70, 45, 300, 165 oraz 364. Przeciętna wartość tego parametru 
w zbadanych 182 gospodarkach wyniosła 105,4 godziny, a mediana 82 godziny.  
 Elementem, który może wzbudzać zainteresowanie, jest relacja między wyna-
grodzeniem netto a kosztami pracy ponoszonymi przez przedsiębiorcę. Większość 

                                                 
6  Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2010 r., Informacje 

i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010, s. 40 i 46. 
7  Internetowe badanie wynagrodzeń 2007, Sedlak & Sedlak, (n=7211). 
8  Paying Taxes 2010 – The global picture, World Bank and PricewaterhouseCoopers, 

appendix 1.3. 
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pracowników wartościuje bowiem swoje wynagrodzenie przez pryzmat kwot netto, 
a przedsiębiorców interesuje łączny wydatek ponoszony w związku z zatrudnie-
niem. Biorąc pod uwagę skalę podatkową w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, trzeba by stwierdzić, że obciążenia fiskalne wynagrodzeń są progresywne. 
Mając z kolei na względzie przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, stwier-
dzenie takie niekoniecznie ma uzasadnienie. Okazuje się, że roczna podstawa wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzo-
wym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok 
kalendarzowy9. W roku 2009 kwota ta wynosi 95 790 zł10. W efekcie można poku-
sić się o stwierdzenie, że – mając na względzie relacje kosztów płacowych razem ze 
składkami opłacanymi przez pracodawców do wynagrodzenia netto – progresja 
obciążeń wynagrodzeń w Polsce nie występuje (rysunek 2).  

 
 

Rys. 2.  Struktura łącznego kosztu wynagrodzenia dla różnych poziomów wynagrodzenia 
brutto w 2009 roku 

Źródło:  opracowanie własne przy zastosowaniu kalkulatora wynagrodzeń, protokół dostę-
pu: http://www.wynagrodzenia.pl/kalkulator_oblicz.php (12.10.2010). 

                                                 
9  Art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU 

1998 nr 137 poz. 887). 
10  M. Stec, Ograniczenie wymiaru podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe, protokół dostępu: http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/ograniczenie_wymiaru_ 
podstawy_skladek_na_ubezpieczenia_emerytalne_i_rentowe-a_114.htm (15.10.2010). 
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 Najbardziej obciążenia swoich wynagrodzeń odczują pracownicy mający 
podstawę opodatkowania na poziomie 90 tys. zł rocznie. W ich przypadku wyna-
grodzenie netto stanowi 59,5% (54,0% w 2006 roku) łącznych kosztów wynagro-
dzenia. W najlepszej sytuacji będą ci, u których roczna podstawa opodatkowania 
wyniesie 18 tys. zł rocznie. Wówczas udział wynagrodzenia netto w łącznych kosz-
tach wynagrodzeń osiąga wartość 62,5% (57,3% w 2006 roku). Należy zaznaczyć, 
że obciążenia wynagrodzeń zmniejszyły się w ciągu ostatnich lat o kilka procent.  
 Spoglądając na konkurencyjność polskich (wielkopolskich) przedsiębiorstw 
na rynkach zagranicznych, warto przeanalizować zagadnienie kosztów pracy  
w ujęciu międzynarodowym (rysunek 3). Koszty pracy w Polsce cały czas są sto-
sunkowo niewysokie, choć nieco wyższe niż koszty pracy wśród większości państw 
członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2004 roku. 
 

  
1) Przedsiębiorstwa zatrudniające 10 lub więcej pracowników; z wyłączeniem rolnictwa, 
rybołówstwa, administracji publicznej, gospodarstw domowych oraz organizacji eksteryto-
rialnych 
2) 2006, NACE Rev.1.1 Sections C to K 
3) 2005, NACE Rev.1.1 Sections C to K 
4) 2007, NACE Rev.1.1 Sections C to K 

 

Rys. 3.  Przeciętny koszt pracy jednej godziny w sektorze przedsiębiorstw dotyczący pra-
cowników zatrudnionych na całym etacie w 2008 roku1) 

Źródło:  Eurostat (tps00173), protokół dostępu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00173 
(29.11.2010). 

 
 
3. Wykształcenie i kwalifikacje zasobów ludzkich w Wielkopolsce 
 
 Analizę potencjału zasobów ludzkich w Wielkopolsce można rozpocząć od 
kształcącej się młodzieży. Okazuje się, że udział studentów studiów wyższych  
i doktoranckich w grupie wiekowej 20–24 lata w Wielkopolsce przewyższa średnią 
unijną wynoszącą 59% i w 2007 roku osiągnął poziom 64,9% (tabela 1).  
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Tabela 1 
Odsetek studentów studiów wyższych i studiów doktoranckich  

w grupie wiekowej 20–24 lata 
 

Rok UE27 CZ DE LT HU PL WLKP FI 
2002 52,9 35,1 45,4 63,0 45,3 60,6 55,0 87,2 
2007 59,0 52,2 47,0 74,7 65,2 65,3 64,9 93,1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 
 
 Poziom ten jest nieznacznie niższy od wartości odnotowanej dla całej gospo-
darki Polski (65,3%). Wśród naszych sąsiadów będących także w Unii Europejskiej 
tylko w gospodarce litewskiej liczba studentów w grupie wiekowej 20–24 lata jest 
wyższa. Liderem w Unii Europejskiej, jeśli idzie o tę kwestię, jest Finlandia. Tam 
odsetek studentów w badanej grupie wiekowej wyniósł w 2007 roku 93,1%.  
 Oceniając skłonność do poszerzania wiedzy w społeczeństwie, stwierdzić 
należy, że w Wielkopolsce zdecydowanie gorzej prezentują się statystyki w zakre-
sie tzw. uczenia się przez całe życie (tabela 2). W 2008 roku odsetek dorosłych  
w wieku 25–64 uczestniczących w studiach i szkoleniach osiągnął w województwie 
wielkopolskim najniższy poziom spośród wszystkich badanych obszarów i wyniósł 
4,1%. Zaobserwowana tendencja rozwoju badanego wskaźnika jest rosnąca, ale 
niska dynamika zmian w tym zakresie nie pozwala zbyt optymistycznie patrzeć  
w przyszłość. Dla porównania w Polsce w 2008 roku odsetek „uczących się przez 
całe życie” wyniósł 4,7%, podczas gdy w państwach UE15 osiągnął pułap 10,7%. 
 

Tabela 2 
Udział dorosłych w wieku 25-64 w studiach i szkoleniach (ang. life long learning) 

 

Rok UE25 UE15 NMS10* PL WLKP 
2002 7,3 7,8 4,5 3,9 3,3 
2008 9,8 10,7 5,3 4,7 4,1 

 
* 10 nowych państw członkowskich, czyli Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, 
Polska, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 
 
 W wycenie potencjału zasobów ludzkich istotne są umiejętności posługiwania 
się komputerem. W przypadku ich braku można z pewnością mówić o wykluczeniu 
jednostki ze społeczeństwa informacyjnego. Analizując sytuację w Wielkopolsce 
pod względem liczby osób, które nigdy nie korzystały z komputera, trzeba stwier-
dzić, że jest źle (tabela 3).  
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Tabela 3 
Osoby, które nigdy nie korzystały z komputera 

 

Rok CZ DE LT HU PL WLKP SK SE 
2006 40 7 17 41 42 40 28 7 
2008 28 10 14 31 38 - 18 6 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 
 
 W tym zakresie Polska nie różni się znacząco od Wielkopolski. W 2008 roku 
jeszcze 38% społeczeństwa polskiego deklarowało, że nigdy nie korzystało z kom-
putera. W państwach ościennych, szczególnie na Litwie i Słowacji, odsetek osób, 
które nigdy nie korzystały z komputera, osiągnął poziom odpowiednio 14% i 18%. 
Najlepiej ocenianym państwem w tym zakresie w Unii Europejskiej jest Szwecja, 
której 94% obywateli deklaruje, że kiedykolwiek używało komputera. 
 Ważnym czynnikiem, który pozwala ocenić potencjał regionu, są zasoby 
ludzkie związane z nauką i technologią (HRST – ang. Human Resources in Science 
and Technology11). W Wielkopolsce w 2007 roku zasoby te stanowiły 26,6% lud-
ności zamieszkującej ten region (tabela 4). Jest to poziom niższy niż przeciętnie  
w Polsce o 4,2% i w ogóle niższy niż na wszystkich badanych obszarach. Do lidera 
w Unii Europejskiej, czyli Belgii, czy do wyróżniającego się w tym zakresie sąsia-
da, jakim jest Litwa, Wielkopolsce brakuje odpowiednio 18,6% oraz 13,1%. 
 

Tabela 4 
Zasoby ludzkie związane z nauką i technologią (HRST) 

 

Rok BE CZ DE LT HU PL WLKP SK 
2002 41,5 30,4 39,6 31,8 28,0 23,4 21,8 26,4 
2007 45,2 35,1 41,3  39,7 30,9 30,8 26,6 30,4 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 
 

                                                 
11  Zasoby te są definiowane albo przez wykształcenie, albo przez wykonywany zawód. Je-

śli chodzi o wykształcenie, to do HRST (ang. Human Resources in Science and Technology) są 
kwalifikowani obywatele z wykształceniem przynajmniej wyższym (ISCED 5-6), również bezro-
botni i nieaktywni, oraz bez wyższego wykształcenia, ale wykonujący zadania wymagające spe-
cjalistycznego lub technicznego wykształcenia wyższego. Szerzej na ten temat w dokumencie, 
protokół dostępu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/hrst_st_sm1_ 
an1.pdf [21.11.2009].  
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4. Wielkość dostępnych zasobów ludzkich w Wielkopolsce 
 
 Istotnym czynnikiem, który może przyspieszyć lub spowolnić rozwój przed-
siębiorstw Wielkopolski, jest wielkość dostępnych zasobów ludzkich. Prognozuje 
się, że ludność tego województwa wzrośnie o 1,49% do roku 2030, podczas gdy 
populacja państw Unii Europejskiej skurczy się o 0,28%, a Polski aż o 4,2% (tabela 
5).  
 

Tabela 5 
Dynamika przyrostu ludności w latach 2005–2030 (2005=100) 

 

Obszar 2005 [mln] 2030 [mln] Wzrost [%] 
UE* 465,16 463,84 -0,28 
PL 38,14 36,54 -4,20 
WLKP 3,36 3,41 1,49 

* dane obejmują następujące państwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, 
Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Węgry, Włochy. 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 
 
 Niepokojącym zjawiskiem w odniesieniu do Wielkopolski jest malejący  
– w minimalnym stopniu, ale jednak – udział pracujących w liczbie mieszkańców 
ogółem (tabela 6). W latach 2004–2007 odsetek pracujących w województwie 
wielkopolskim spadł o 0,1% (z 38,8% do 38,7%), podczas gdy w Polsce odnotowa-
no w tym zakresie poprawę o 4,2% (z 35,7% do 39,9%). Wskutek tego Wielkopol-
ska, która w 2004 roku wyprzedzała Polskę, biorąc pod uwagę omawiany wskaźnik, 
w 2007 roku była już znacznie gorsza. W tym samym czasie także w państwach 
Unii Europejskiej odsetek pracujących w całym społeczeństwie wzrósł o 1,6%  
(z 39,2% do 40,8%) – mimo pogarszającej się w szybszym tempie struktury demo-
graficznej (zobacz dane w tabeli 7).  
 

Tabela 6 
Odsetek pracujących w społeczeństwie 

 

Rok UE27 PL WLKP 
2004 39,2 35,7 38,8 
2007 40,8 39,9 38,7 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 
 
 Ostatni problem, który zostanie opisany, dotyczy starzenia się społeczeństwa. 
Okazuje się, że zgodnie z tendencjami występującymi w państwach bogatych, także 
w Wielkopolsce ten proces będzie postępował. Podobnie sytuacja kształtuje się  
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i będzie się rozwijać w Polsce (tabela 7). Również w państwach UE27 kierunek 
zmian w strukturze wiekowej społeczeństwa będzie podobny, ale ich dynamika 
nieco niższa. Warto także zwrócić uwagę, że struktura wieku społeczeństwa  
w Wielkopolsce w 2030 roku będzie nieco lepsza niż w Polsce i lepsza niż średnio 
w państwach UE27 (szczególnie jeśli chodzi o udział w społeczeństwie osób 
w wieku 60 lat i więcej). 
 

Tabela 7 
Ludność według wieku w Wielkopolsce, Polsce oraz UE27 

 

Obszar 

Ludność w wieku (%) 

0–19 20–59 60 i więcej 

2010 r. 2030 r. zmiana 2010 r. 2030 r. zmiana 2010 r. 2030 r. zmiana 

WLKP 22,4 19,9 -11,2 59,9 53,5 -10,7 17,7 26,6 50,3 

PL 21,4 19,1 -10,7 59,5 52,7 -11,4 19,1 28,2 47,6 

UE27 21,3 19,7 -7,2 55,6 49,9 -10,2 23,2 30,4 31,1 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Bariera związana z zasobami ludzkimi może wynikać z wielu czynników. 
Najważniejszym z pewnością będą koszty zatrudnienia. W małych firmach wyna-
grodzenia są niższe niż w dużych, ale przeważnie w niewielkich podmiotach go-
spodarczych pracują osoby gorzej wykwalifikowane, stąd też niższe płace. W Pol-
sce na tle państw „starej” Unii koszty pracy są stosunkowo niewysokie. Inaczej 
przedstawia się problem, jeśli przyrównać te koszty do osiągnięć w tym zakresie 
państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2004 roku. Warto 
odnotować również fakt, że w Polsce nie występuje progresja obciążeń fiskalnych 
wynagrodzeń. Wynagrodzenie netto stanowi zawsze około 60% łącznych kosztów 
wynagrodzenia.  
 Oceniając sytuację w Wielkopolsce w zakresie zasobów ludzkich, zwraca 
uwagę lepsza pozycja tego regionu w stosunku do Polski i UE w zakresie dynamiki 
przyrostu ludności i struktury ludności według wieku (tabela 8). W Wielkopolsce 
także więcej osób niż w Polsce używa komputera, ale na tle Unii Europejskiej ten 
parametr wygląda bardzo słabo. W Polsce i w Wielkopolsce kształci się wysoki 
odsetek młodzieży. Województwo wielkopolskie wypada gorzej w porównaniu  
z całym obszarem Polski oraz z obszarem UE pod względem liczby dorosłych bio-
rących udział w dokształcaniu, wielkości zasobów ludzkich związanych z nauką  
i technologią oraz odsetka pracujących w społeczeństwie.  
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Tabela 8 
Wielkopolska na tle Polski i Unii Europejskiej 

 

Badany parametr 
Wielkopolski na tle 

Polski UE 
Odsetek studentów w grupie wiekowej 20–24 lata gorsza lepsza 
Udział dorosłych w dokształcaniu gorsza gorsza 
Osoby, które nigdy nie korzystały z komputera lepsza gorsza 
Zasoby ludzkie związane z nauką i technologią gorsza gorsza 
Dynamika przyrostu ludności lepsza lepsza 
Odsetek pracujących w społeczeństwie gorsza gorsza 
Struktura ludności według wieku lepsza lepsza 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

HUMAN RESOURCES AS A BARRIER TO SMALL BUSINESSES 
DEVELOPMENT 

 
 

Summary 
 
 Human resources play a crucial role in a development of every business, also of 
small firms. In this field, factors limiting the development of enterprise can be divided 
into three groups: 

 labour costs, 
 skills and education of human resources,  
 the volume of available human resources. 

 Labour costs in Poland (and also in Wielkopolska) are lower than EU15, while 
applying them to NMS10 countries have to admit that they are mostly higher. Better 
position of Wielkopolska in relation to Poland and EU is easy to notice in terms of dy-
namics of population growth and structure of population by age. In Wielkopolska edu-
cates a greater proportion of young people than in the EU. The weakness of human 
resources in this region compared to the European Union is the number of people using 
computer. The Wielkopolska Voivodship is also worse than Poland and especially than 
EU in terms of long life learning, the size of human resources in science and technology 
and the rate of employees in working-age population. 
 

Translated by Paweł Przepióra 
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FIRMY RODZINNE JAKO SPECYFICZNY RODZAJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW  
W POLSCE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw uznawany jest za istotny element 
gospodarki, a wg P. Druckera nawet za „sól gospodarki rynkowej”. Warto przy tym 
zaznaczyć, że podmioty tej skali mają w Polsce, w odróżnieniu do innych państw 
Europy Środkowo-Wschodniej, dłuższą tradycję działania1. Znaczny udział ilo-
ściowy w sektorze MMŚP (mikro + MŚP) stanowią firmy mikro, zatrudniające do 
10 osób i osiągające obroty do 2 mln euro, które w praktyce zakładane i zarządzane 
są przez jedną lub dwie osoby, a prowadzone również przez członków rodziny.  
 W Polsce gwałtowny rozwój mikroprzedsiębiorstw rodzinnych nastąpił głów-
nie po transformacji ustrojowej. Bezpośrednim impulsem do ich zakładania było 
uchwalenie – jeszcze przez ostatni PRL-owski rząd – liberalnej ustawy o działalno-
ści gospodarczej z 23 grudnia 1988 roku2.  
 W literaturze przedmiotu przedsiębiorstwo rodzinne zwykle traktuje się jako 
jednostki mikro, zależne finansowo, zarządzane przez właścicieli w sposób mało 
profesjonalny. Jeszcze do niedawna polskie firmy rodzinne miały znaczenie margi-
nalne i lokowały się przede wszystkim w dziedzinach działalności prowadzonej na 
niewielką skalę: rzemieślniczej, handlowej czy rolniczej. Obecnie przedsiębiorstwa 

                                                 
1  T. Łuczak, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Nowe pogranicze Euro-

py. Liwa, Łotwa, Estonia, red. E. Reichmann, SGH-PWE, Warszawa 2003, s. 28. 
2  DzU 1988 r., nr 41, poz. 324. 
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rodzinne sytuują się również wśród dużych podmiotów gospodarczych, przykładem 
są: producenci żywności (Roleski, Duda), handlu (Piotr i Paweł, Blikle) czy me-
diów (TVN), a ich znaczenie dla gospodarki rośnie. 
 
 
1. Istota mikroprzedsiębiorczości rodzinnej 
 
 Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią szczególną grupę podmiotów gospodar-
czych, w których większość struktury własności oraz funkcje zarządcze pozostają  
w rękach jednej rodziny. Zatem najbardziej ogólnie pojmując jest to „podmiot  
o dowolnej formie prawnej, którego kapitał w całości lub w decydującej części 
znajduje się w posiadaniu rodziny. Dodatkowo przynajmniej jeden członek rodziny 
wywiera decydujący wpływ na kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowni-
czą z zamiarem trwałego utrzymania przedsięwzięcia w rękach rodziny”3. Takie 
definiowanie dopuszcza różnorodne formy firmy rodzinnej: od małego zakładu 
wytwórczego, w którym pracują tylko członkowie rodziny, poprzez przedsiębior-
stwo średniej wielkości, zarządzane przez właściciela, aż do wielkiego podmiotu,  
w którym rodzina odgrywa jedynie rolę właściciela większościowego, a zarządza-
nie zostało oddane wynajętemu menedżerowi4. Jednak bardzo często przyjmowaną 
definicją jest po prostu uznawanie przez przedsiębiorcę swojej firmy za rodzinną. 
W Polsce badacze mówią nawet o 90% podmiotów wśród przedsiębiorców mikro  
i ok. 60% wśród wszystkich podmiotów5. Dla porównania w USA firmy rodzinne 
to prawie 90% wszystkich przedsiębiorstw, które wytwarzają od kilkunastu do po-
nad 40% PKB6, zaś w Unii Europejskiej udział przedsiębiorstw rodzinnych waha 
się, w zależności od kraju, od 45% do 90%, a wytwarzają one od 45% do 65% 
PKB7.  

                                                 
3  J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowa-

nie i rozwój, Difin, Warszawa 2004, s. 19; P.A. Frishoff, Understanding Family Business: What is 
a Family Business?, Oregon State University, Austin Business Family Program, 15 April 1995, 
www.frishoffbus.orst.edu.  

4  Por. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. K. Safin, Wyd. AE we Wro-
cławiu, Wrocław 2008, s. 42–43. 

5  Por. J. Żukowska, Polskie firmy rodzinne a kryzys, www.firmyrodzinne.pl/index.php. 
polskie-firmy-rodzinne-a-kryzys, s. 1.  

6  Por. M. C. Shaker, J.H. Astrachan, Myths and Realties: Family Businesses’ Contribution 
to the US Economy – A Framework for Assesing Family Business Statistic, „Family Business 
Review” 1996, vol. 9, no. 2, s. 107–119. 

7  Por. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Determinanty przedsiębiorczości w biznesach rodzin-
nych – badania empiryczne, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, 
Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1116, Wrocław 2006, s. 349; K. Safin, Przedsiębiorstwo 
rodzinne – ujęcie modelowe, w: Zarządzanie i marketing 10, Prace Naukowe AE we Wrocławiu 
nr 800, Wrocław 1998, s. 77; Ł. Sułkowski, Przedsiębiorczość w firmach rodzinnych, w: Przed-
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 Przedsiębiorstwa rodzinne występowały w Polsce w okresie PRL-u, ale na 
niewielką skalę. Były powszechnie określane mianem „prywatna inicjatywa”, co 
miało wydźwięk raczej pejoratywny. Pojawiły się (jak wspomniano wcześniej) na 
bardzo dużą skalę w okresie transformacji. Firmy te odegrały niezwykle ważną rolę 
społeczną i polityczną w przemianach gospodarczych, gdyż głównie to dzięki nim 
powstała klasa drobnych właścicieli. Ich funkcjonowanie złagodziło napięcia spo-
łeczne i zmniejszyło wysokie koszty procesu przemian. Podmioty rodzinne umoż-
liwiały pochłanianie nadwyżek siły roboczej na rynku poprzez możliwości samoza-
trudnienia, a także osiągnięcie sukcesu i awansu społecznego poprzez zmianę statu-
su społecznego8.  
 O specyfice przedsiębiorstw rodzinnych decyduje połączenie i przenikanie się 
sfer realizujących odmienne cele, tj. rodziny i przedsiębiorstwa. Sprzężenie tych 
składowych wyznacza ich sposób funkcjonowania, realizowane cele, kultywowane 
wartości oraz politykę finansową, determinuje zatem wszystkie działania podmiotu 
rodzinnego, powodując specyficzne, niespotykane gdzie indziej sprzeczności, za-
grożenia i słabości. Wszystko to jest konsekwencją faktu, że członkowie rodziny 
łączą pracę i własność. Firmy rodzinne uznawane są za unikalny typ przedsię-
biorstw charakteryzujący się cechami, które mogą stanowić o ich istotnej przewa-
dze konkurencyjnej, która w opinii A. Toflera wynika szczególnie z następujących 
cech firm rodzinnych9: 

 są zdolne do szybkiego podejmowania decyzji; 
 w większym stopniu są gotowe do realizowania ryzykownych przedsię-

wzięć; 
 potrafią szybciej się zmieniać i lepiej przystosowywać do nowych potrzeb 

rynkowych; 
 charakteryzują się szybką i efektywną komunikacją dzięki stałym i bliskim 

kontaktom członków kierownictwa; 
 członkowie rodziny mają zazwyczaj głębokie poczucie współwłasności 

firmy, dlatego przejawiają silną motywację w dążeniu do celu, są wyjątko-
wo lojalni i często pracują ponad normę. 

 
 
2. Znaczenie mikroprzedsiębiorstw rodzinnych w polskiej gospodarce 
 
 Obok wspomnianej już roli społecznej i politycznej sektora MMŚP warto 
podkreślić ich szczególną funkcję gospodarczą. Stymulowanie wzrostu gospo-

                                                                                                                        

siębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, 
Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1030, Wrocław 2004, s. 465. 

8  Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa 1999, s. 65. 
9  J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowa-

nie i rozwój, Difin, Warszawa 2004, s. 19, 21–22, 25–26. 
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darczego odbywa się głównie poprzez innowacyjność przedsiębiorstw mikro, ma-
łych i średnich, a także tworzenie przez nie nowych miejsc pracy. W związku z tym 
pozycja sektora MMŚP z roku na rok jest coraz wyższa, co potwierdzają dane staty-
styczne. Od okresu transformacji zaobserwować można w Polsce w swoisty boom 
mikroprzedsiębiorczości. Ilościowe rozmiary tego zjawiska w ostatnich latach, 
również na tle rozwoju całego sektora prywatnego, przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
Liczba mikroprzedsiębiorstw sektora latach 2004–2010 

 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
30 VI 

2010 

Sektor prywatny 3 442 317 3 478 024 3 497 270 3 546 103 3 632 565 3 622 185 3 709 891 

Mikroprzedsiębiorstwa 

sektora prywatnego 
3 319 007 3 350 628 3 368 066 3 413 903 3 495 633 3 479 763 3 566 780 

Udział  

mikroprzedsiębiorstw  

sektora prywatnego* 

96,4 % 96,3% 96,3% 96,3% 96,2% 96,0% 96,1% 

Zakłady osób fizycz-

nych 
2 763 380 2 776 459 2 765 348 2 787 650 2 845 321 2 815 617 2 887 135 

Udział zakładów osób 

fizycznych** 
83,2% 82,8% 82,1% 81,7% 81,4% 80,9% 80,9% 

*obliczono jako % udział mikroprzedsiębiorstw sektora prywatnego do całego sektora pry-
watnego 
** obliczono jako % udział zakładów osób fizycznych do mikroprzedsiębiorstw sektora 
prywatnego 
 
Źródło:  opracowanie i obliczenia własne na podstawie: Zmiany strukturalne grup podmio-

tów gospodarki narodowej, GUS lata 2004–2010, Warszawa 2004–2010. 
 
 Warto zauważyć, że mikroprzedsiębiorstwa sektora prywatnego stanowiły (na 
koniec I półrocza 2010 roku) aż 98,1% wszystkich mikroprzedsiębiorstw zareje-
strowanych w systemie REGON, a tylko niecałe 2% z nich działało w sektorze 
publicznym.  
 Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, ponad 96% wszystkich podmiotów 
sektora to mikroprzedsiębiorstwa, jedynie ok. 4% firm działa na większą skalę. Ich 
podstawową formą organizacyjno-prawną są (zgodnie z nomenklaturą GUS) zakła-
dy osób fizycznych prowadzące działalność gospodarczą (blisko 81%). W I półro-
czu 2010 roku zarejestrowanych było 2,88 mln takich przedsiębiorstw. Biorąc pod 
uwagę, że w Polsce na koniec 2009 roku zatrudnionych było ok. 13,8 tys. osób10, 

                                                 
10  Mały Rocznik Statystyczny 2010 r., GUS, Warszawa 2010, s. 137.  
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oznacza to, że blisko co czwarta pracująca osoba miała zgłoszoną działalność go-
spodarczą. Taka ogromna liczba jednoosobowych firm niewątpliwie wynika z ini-
cjatywy i postaw przedsiębiorczych Polaków.  
 Mając na względzie typ działalności mikropodmiotów można przyjąć, że 
wszystkie one są firmami rodzinnymi, co potwierdzają również badania PARP 
przeprowadzone w latach 2008–2010 dla tej grupy przedsiębiorstw11. Analizy 
wskazują, że najbardziej popularną formą prawną działalności przedsiębiorstw 
rodzinnych jest działalność gospodarcza osoby fizycznej. W sumie 81% (o 18 pkt 
proc. więcej niż w nierodzinnych) polskich firm rodzinnych działa właśnie w ra-
mach tej formy prawnej, co przekłada się na 37% udziału przedsiębiorstw rodzin-
nych w całej kategorii podmiotów zarejestrowanych jako działalność gospodarcza 
osoby fizycznej12 (rysunek 1). 
 

 
 

Rys. 1. Udział firm rodzinnych ze względu na formę organizacyjno-prawną 

Źródło: Raport PARP, prasa.parp.gov.pl/komunikaty/314FIRMY_RODZINNE.ppt. 

 
 Za najbardziej typową dla firm rodzinnych uznaje się formę własności indy-
widualnej. Jest jednak pewna trudność zaliczenia takich firm do kategorii podmio-
tów rodzinnych. Wynika ona z braku ciągłości działalności, gdyż przedsiębiorstwo 
wraz ze śmiercią właściciela przestaje istnieć. Kontynuacji zatem może podlegać 
substancja, ale nie firma. Jednakże z punktu widzenia firmy rodzinnej najważniej-
sze jest utrzymanie rodzinnego charakteru, czyli nierozproszenie własności i zarzą-
dzania, a także ponoszenie całkowitego ryzyka przez rodzinę. Te elementy wystę-

                                                 
11  Badania PARP przeprowadzone na 1680 podmiotach w latach 2008–2010. Szerzej zo-

bacz: Znaczenie firm rodzinnych dla polskiej gospodarki, PARP, Warszawa 2010, 
www.parp.gov.pl. 

12  Raport PARP, prasa.parp.gov.pl/komunikaty/314FIRMY_RODZINNE.ppt. 
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pują w prostszych formach, jak działalność jednoosobowa oraz spółki osobowa. 
Można w związku z tym założyć, że wszystkie przedsiębiorstwa własności indywi-
dualnej to firmy rodzinne. Dodatkowo można zauważyć, że im bardziej skompli-
kowana forma organizacyjna, tym udział firm rodzinnych jest mniejszy13. 
  Podobna prawidłowość występuje również w odniesieniu do wielkości przed-
siębiorstwa. Poniższy wykres pokazuje, że 90% sektora MMŚP stanowią firmy 
rodzinne. Natomiast wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw udział tych pod-
miotów maleje. 
 

 
 

Rys. 2.  Wykres udział firm rodzinnych z sektora MMŚP ze względu na liczbę zatrudnio-
nych 

Źródło:  Skala i znaczenie firm rodzinnych w Polsce, www.rynekpracy.pl/artykul.php/ 
wpis.176/szukaj.1 data publikacji 16.02.2010. 

   
 Jak wynika z badań PARP, w przeciętnym przedsiębiorstwie rodzinnym pra-
cuje około 5,8 pracowników (w nierodzinnej – 7,7 osoby), z czego 2,7 pracowni-
ków to członkowie rodziny14. 
  Firmy rodzinne, podobnie jak pozostałe przedsiębiorstwa sektora MMŚP, nie 
należą do grupy „rekinów finansowych” (rysunek 3). Większość z nich w ostatnim 
roku osiągnęła obroty poniżej 1 mln zł, przy czym przeważały podmioty o obrotach 
poniżej 500 tys. zł. Szacowana łączna liczba osób zatrudnianych przez firmy ro-
dzinne to nieco ponad 1 milion 300 tysięcy (21 proc. ogółu zatrudnionych przez 
MMŚP), w tym około 850 tysięcy to pracownicy firm mikro, prawie 330 tysięcy  

                                                 
13  Por. K. Safin, Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE 

we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 55–57. 
14  Raport PARP, prasa.parp.gov.pl/komunikaty/314FIRMY_RODZINNE.ppt. 
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– firm małych i 160 tysięcy – firm średnich. Średnia liczba pracowników  
w firmach rodzinnych to 5,8, w tym średnio 2,7 osoby z rodziny15.  
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Rys. 3.  Wielkość obrotów firm rodzinnych w roku 2008 

Źródło:  Skala i znaczenie firm rodzinnych w Polsce, www.rynekpracy.pl/artykul.php/ 
wpis.176/szukaj.1 data publikacji 16.02.2010. 

 
 Szacuje się, że firmy rodzinne wytwarzają co najmniej 10,4 proc. ogółu pol-
skiego PKB (ponad 121 miliardów złotych), przy czym mikrofirmy rodzinne wy-
twarzają 7 proc. PKB, małe firmy rodzinne 1,9 proc., a średnie firmy rodzinne 1,4 
proc. PKB. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zainteresowanie problematyką przedsiębiorczości rodzinnej na świecie  
i w Polsce wynika z faktu, że podmioty te są ważną częścią systemu gospodarcze-
go, a ich ciągłość funkcjonowania i odniesienie sukcesu ma znaczący wpływ na 
stabilność i efektywność gospodarki.  
 Jak wynika z badań polskich firm rodzinnych, oprócz ich specyfiki łączenia 
funkcji własności i zarządzania charakteryzują się one tym, że niemal wszystkie  
z nich to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób. Inną charakterystyczną 
cechą polskich firm rodzinnych jest fakt, że występują w najprostszej formie orga-
nizacyjno-prawnej, a ich liczba maleje wraz z większym skomplikowaniem formy 

                                                 
15  A. Okrasiński, Elastyczność firm rodzinnych, „Gazeta Bankowa”, http://gb.pl/ gospodar-

ka/ raporty/elastycznosc-firm-rodzinnych.html, stan na 01.02.2010. 
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własności. Ich wielkość generuje również niewielką skalę działania – zdecydowana 
większość firm osiąga obroty roczne do 500 tys. zł. 
 Wszystkie te cechy polskich mikroprzedsiębiorstw rodzinnych tworzą ich 
przewagę na rynku. Mniej sformalizowane organizacje rodzinne są bardziej ela-
styczne, łatwiej dostosowują się do zmian otoczenia i indywidualnych potrzeb 
klienta. Ich płaskie struktury organizacyjne i bezpośrednie relacje między pracow-
nikami powodują większą łatwość podejmowania decyzji, a także ich ewentualną 
zmianę w razie potrzeby.  
 

FAMILY BUSINESS AS THE SPECIFIC TYPE OF POLISH MICRO 
COMPANIES 

 
 

Summary 
 
 Family business is a company owned, controlled, and operated by members of one 
or several families. Most of companies from MicroSME (-enterprises) are family busi-
nesses.  
 The objective of this article is to present and analyse polish micro family compa-
nies; to present their influence on polish economy.  
 

Translated by Malwina Szczepkowska 
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BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH 
RODZINNYCH (WYNIKI BADAŃ) 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Poczucie bezpieczeństwa społecznego w przedsiębiorstwie jest związane  
z aspektami społecznej odpowiedzialności. W literaturze można znaleźć wiele defi-
nicji społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR (z ang. Corporate Social Re-
sponsibility). Jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowa-
nia strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska,  
a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Można także przyjąć ją za efek-
tywną strategię zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na 
poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na 
poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego 
rozwoju społecznego i ekonomicznego. M. Rybak1 traktuje CSR jako obowiązek 
kierownictwa podejmowania decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do 
dbałości o interes przedsiębiorstwa, jak i do ochrony oraz pomnażania dobrobytu 
społecznego. Zjawisko CSR należy rozpatrywać wielowymiarowo i brać pod uwagę 
wiele czynników, w tym globalizację, wzrost konkurencyjności, rozwój mediów 
oraz wzrost świadomości społecznej, stąd kształt CSR w określonej firmie będzie 
uzależniony od kontekstu ekonomicznego, politycznego i społecznego. Problema-
tyka CSR rozumiana jest także jako społeczna odpowiedzialność zbiorowa. W lite-
raturze przedmiotu można było się spotkać z tą problematyką jedynie w kontekście 
funkcjonowania dużych przedsiębiorstw i korporacji. Ostatnio jednak można zna-

                                                 
1  M. Rybak, Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea i rzeczywistość, „Gospodarka Na-

rodowa” 3/2001, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001, s. 28–29. 
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leźć odniesienia CSR do funkcjonowania małych i mikroprzedsiębiorstw2. Analiza 
zagadnień jakościowych w publikacjach z tego zakresu pozwoliła na określenie 
odmiennych cech małych firm w stosunku do korporacji, a dotyczących nieformal-
nych relacji w mikro i małych firmach. Pojawiły się dążenia do wdrażania praktyk 
dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy w organizacji mikro i małych przedsiębiorstw 
mimo braku wymagań i nakazów formalnych. Dodatkowo można odnaleźć w pu-
blikacjach szerszy kontekst strategii działań, dotyczący rozluźnienia dotychczaso-
wych zasad, zmierzający do tworzenia przyjaznego klimatu dla polepszania warun-
ków3. Równość w pracy może zostać zagwarantowana prawem4. Jednak inicjatywy 
pozaprawne związane z jej promowaniem mogą być bardziej korzystne. Przełamy-
wanie stereotypów oraz trwała zmiana sposobu myślenia zatrudnionych i zatrudnia-
jących może okazać się bardziej efektywnym sposobem na równość w miejscu 
pracy5. W koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa przyjęto nastę-
pujące założenia6: 

 społeczeństwo i działalność gospodarcza to dwa kluczowe elementy więk-
szej całości, w której idea wzajemnego szacunku ma znaczenie pierwotne, 
a celem strategicznym działalności przedsiębiorstw jest przyczynianie się 
do wzrostu dobrobytu i poprawy jakości życia pracowników, 

 dynamiczny charakter oddziaływania zachowań społecznych na przedsię-
biorstwa skłania je do zachowań zapobiegawczych i podejmujących ryzyko 
w obszarze społecznym, 

 każde działanie przedsiębiorstwa realizowane jest z różnych punktów wi-
dzenia: potrzeb klienta, troski o sprawy pracownicze, ochronę środowiska 
naturalnego; działania takie wzmacniają pozycję konkurencyjną firmy,  

 konsekwencją przyjętego przez przedsiębiorstwo rodzaju i zakresu odpo-
wiedzialności przed społeczeństwem jest strukturalne i organizacyj-
ne przygotowanie do realizacji celów społecznych. 

 
 

                                                 
2  F.J. Gellert, The relationship between ageing workforces and Corporate Social Respon-

sibility, Understanding Small Enterprises, Copenhagen 2009. 
3  B. Cleal, CSR and the Working Environment in Small Enterprises: A beautiful friends-

hip? Understanding Small Enterprises, Copenhagen 2009. 
4  M. Rojek-Nowosielka, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006. 
5  E. Heckl, C. Enichlmair, I. Pecher, Study on non-legislative initiatives for companies to 

promote gender equality at the workplace, Vienna, March 2010. 
6  E. Grzegorzewska-Ramocka, Cele społeczne przedsiębiorstwa a kierunki inwestowania, 

„Handel Wewnętrzny. Marketing – Rynek – Przedsiębiorstwo” 4–5/2001, Instytut Rynku We-
wnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2001, s. 75–76. 
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1. Przebieg badań 
 
 Oficjalne statystyki podają, że ponad trzecia część spośród wszystkich 3,5 mln 
zarejestrowanych w Polsce firm to przedsiębiorstwa rodzinne. Firmy rodzinne  
w Polsce to grupa o ogromnym potencjale, która ma znaczny (10%) udział w wy-
twarzaniu krajowego PKB. W Unii Europejskiej firmy rodzinne stanowią około 
60% wszystkich działających przedsiębiorstw. Większość z nich to firmy małe. Ale 
zdarza się, że przez rodziny zarządzane są także duże firmy i korporacje. Tych 
ostatnich wiele jest we Francji. W gronie 250 największych spółek na giełdzie  
w Paryżu znajduje się 57% firm uznawanych za rodzinne. Na giełdzie we Frankfur-
cie udział takich przedsiębiorstw także przekracza 50%7. Ważnym zagadnieniem,  
z którym zmagają się firmy rodzinne, jest sposób zatrudniania pracowników oraz 
ich wynagradzania. Istotną kwestią, zwłaszcza wśród młodych firm rodzinnych, jest 
spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy. Przez nowoczesne, jako-
ściowo lepsze zarządzanie bezpieczeństwem autorki rozumieją takie działanie, 
które nastawione jest nie tylko na zredukowanie ryzyka utraty życia i zdrowia, ale 
zapewnienie także bezpieczeństwa psychicznego pozwalającego na realizację przez 
pracowników celów także pozazawodowych. Poniżej zaprezentowano wyniki ba-
dań, których celem była analiza wpływu typu własności oraz wielkości firmy na 
poziom standardów bezpieczeństwa pracy. Badaniami objęto mikroprzedsiębior-
stwa z terenu Wielkopolski. Próba została dobrana metodą kwotową i liczyła 71 
przedsiębiorstw. W każdej firmie zbadano trzy osoby (z rodziny i spoza rodziny). 
Badania przeprowadzono w miesiącach od lutego do czerwca 2010 roku. Głównym 
narzędziem prac badawczych był kwestionariusz ankiety, w którym uwzględniono: 
zagrożenia fizyczne, zagrożenia chemiczne oraz psychologiczne w środowisku 
pracy. Kwestionariusz składał się 20 pytań, z czego dziewięć było pytaniami klasy-
fikacyjnymi. W pozostałych zastosowano skalę nominalną, porządkową oraz pyta-
nia otwarte. Weryfikację postawionych w badaniach hipotez oparto na analizie tabel 
dwudzielczych i teście chi-kwadrat. Dla zmiennych wykazujących istotny związek 
wyznaczono wskaźniki C-Persona oraz V-Cramera. 
 
 
2. Analiza wyników 
 
 Informacje o badanych przedsiębiorstwach rodzinnych zaprezentowano na 
rysunkach 2 i 3. Wśród 71 firm aż 31% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa usługowe, 
23% – produkcyjne, 8% – handlowe, a 38% to firmy zarejestrowane jako przedsię-
biorstwa produkcyjno-handlowo-usługowe. Wśród respondentów 66% to mężczyź-
ni, a 34% – kobiety. Przebadano osoby spośród kadry zarządzającej (16%), pra-

                                                 
7  T. Kapica, Przedsiębiorstwa rodzinne – zalety i wady, www.firmyrodzinne.pl. 
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cowników administracyjnych (32%) oraz, najliczniej, pracowników fizycznych 
(52%). Wśród respondentów były osoby należące do rodziny – 38% badanej grupy 
osób. Niemal 16% firm założono przed 1990 rokiem. Między 1995 a 2000 rokiem 
powstało 16% z nich. Najmniej spośród badanych firm powstało między 2005  
a 2010 rokiem – niespełna 14%. Zdecydowana większość – 70% – mikrofirm ro-
dzinnych nie posiada żadnego certyfikowanego systemu zarządzania. Charaktery-
stykę próby przedstawiono na rysunku 1.  
 

  

 
 

Rys. 1. Rozkład badanych cech w próbie  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Z zebranych danych wynika, że duża część osób pracuje ponad normowany 
czas pracy: 63% badanych powyżej 8 godzin dziennie. 100% osób w tej grupie 
odpowiedziało przecząco na pytanie „Czy jest Pan/Pani członkiem rodziny właści-
cieli firmy?”. Z analizy kwestionariuszy wynika, że aż 15% badanych w ciągu dnia 
pracy nie ma wydzielonego czasu na przerwę. 75% ankietowanych stwierdziło 
możliwość pójścia na przerwę śniadaniową, tylko 10% osób ma przerwę obiadową. 
Zdecydowana większość pracowników mikroprzedsiębiorstw rodzinnych pracuje 
na jedną zmianę – 77,27% ankietowanych. 
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Rys. 2. Analiza wypowiedzi respondentów  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Większość respondentów ocenia, że firma zapewnia zaplecze socjalne. Spo-
śród badanych jednak tylko 32% posiadało specjalnie wydzielone pomieszczenia 
dla osób palących, 63% pracowników otrzymuje od pracodawcy ubranie do pracy,  
a 96% środki czystości. 93% pracowników otrzymuje napoje chłodzące w czasie 
upalnych dni, a tylko 25% spośród badanych firm zapewnia klimatyzowane po-
mieszczenia swoim pracownikom. Warunki bytowe oceniane przez pracowników 
wypadają pozytywnie. Większość zatrudnionych – niemal 97% – zostało przeszko-
lonych w zakresie BHP, zaś ponad połowa (56%) bierze udział w szkoleniach do-
skonalących w zawodzie. Rozkład wyników zaprezentowano na rysunku 2.  
 Główny problem mikroprzedsiębiorstw rodzinnych to brak wyznaczonej 
ścieżki awansu i rozwoju w firmie (75% ankietowanych): 66% pracowników dekla-
ruje otrzymanie podwyżki od pracodawcy w ostatnich dwóch latach, a 36% otrzy-
muje również nagrody za dobrze wykonaną pracę czy nowatorskie pomysły. Pra-
cownicy firm posiadających certyfikowany system zarządzania oceniają swoje sta-
nowiska pracy dobrze lub bardzo dobrze (średnia ocena stanowiska pracy 4,2 pkt), 
co zilustrowano na rysunku 3. Pracownicy firm nieposiadających certyfikowanego 
systemu zarządzania oceniają swoje stanowiska pracy dostatecznie lub dobrze 
(średnia ocena stanowiska pracy 3,67 pkt). Posiadanie przez mikrofirmę rodzinną 
certyfikowanego systemu zarządzania ma więc wpływ na warunki pracy pracowni-
ków. Niestety tylko 30% spośród zbadanych przedsiębiorstw posiada taki system 
zarządzania. Największy problem na stanowiskach pracy stanowi hałas, który uzy-
skał najniższą ocenę wśród badanych cech zarówno w przedsiębiorstwach posiada-
jących certyfikowany system zarządzania, jak i w tych bez wdrożonego systemu.  
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Rys. 3. Rozkład różnic w ocenie badanych z i bez certyfikowanego systemu zarządzania 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Rozkład ocen kilku aspektów funkcjonowania firmy przedstawiono na rysun-
ku 4, a objęte oceną zostały: warunki socjalno-bytowe, warunki stanowiska pracy, 
warunki przeciwpożarowe, dostęp do nowych technologii, atmosfera między pra-
cownikami, atmosfera między pracownikami a kadrą zarządzającą. 
 Analiza wyników wskazuje, że najgorzej oceniono dostęp do nowych techno-
logii. Przyczyn tak niskiej oceny można poszukiwać w braku możliwości inwesto-
wania w nowe maszyny czy innowacyjne metody wytwarzania, co wynika z braku 
dostępu do obcych źródeł finansowania. Na wysokim poziomie oceniona została 
atmosfera w pracy, co potwierdza przypuszczenia, że w małej rodzinnej firmie 
pracuje się dobrze, „bezpiecznie”.  
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Rys. 4. Rozkład ocen wybranych aspektów zarządzania firmą 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Często pomimo niedogodności związanych z warunkami bytowymi przedsię-
biorstwa (brak szatni, miejsca na spożycie posiłku itd.) poczucie dobrego klimatu  
i zrozumienia staje się rekompensatą.  
 Autorki interesowało także, jaki jest rozkład ocen wyrażających poczucie 
bezpieczeństwa wśród pracowników należących do rodziny właścicieli firmy oraz 
pracowników nienależących do niej. Postawiono hipotezy o braku istotnych różnic 
w odczuwaniu:  

 poziomu bezpieczeństwa pomiędzy pracownikami nienależącymi do rodzi-
ny właścicieli przedsiębiorstwa a należącymi do rodziny; 

 równego dostępu do zasobów firmy przez członków rodziny i osoby nie-
spokrewnione. Hipotezy zweryfikowano, analizując zależność pomiędzy 
cechami z wykorzystaniem tabel dwudzielczych oraz wyniku testu chi-
kwadrat. Analizę statystyczną przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1 
Wynik testu chi-kwadrat dla tabel dwudzielczych 

 

 Hipoteza 1 Hipoteza 2 
Wartość statystyki chi-kwadrat 21,34 17,85 
Liczba stopni swobody 9 6 
Wartość p 0,011 0,006 
Wskaźnik C-Pearsona 0,65 0,81 
Wskaźnik V-Cramera 0,73 0,93 

 
 Wartości statystyki chi-kwadrat oraz prawdopodobieństwa „p” pozwalają 
stwierdzić, że istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy faktem przynależ-
ności do rodziny a poziomem odczuwania poczucia bezpieczeństwa w firmie i do-
stępie do zasobów firmy. Siła tych związków jest średnia i wysoka, o czym świad-
czą wyniki wskaźników C-Pearsona oraz V-Cramera. 
 Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że praca w mikroprzedsiębiorstwach ro-
dzinnych zarówno dla osób spokrewnionych, jak i spoza rodziny jest źródłem satys-
fakcji i zadowolenia mimo pewnych luk, które zostały zauważone. Wprowadzenie 
niewielkich zmian w organizacji pozwoli na podniesienie poczucia bezpieczeństwa, 
równości i sprawiedliwego dostępu do zasobów firmy. 
 
 

SOCIAL SAFETY IN FAMILY MICROENTERPRICES  
(THE RESULTS OF RESEARCH) 

 
 

Summary 
 
 There were examined 213 people from family enterprises from Wielkopolska 
district. The results suggest that work in family businesses, for workers from family 
and workers from outside family is a source of satisfaction and contentment. The 
authors noted the differences in perception of: a sense of security and equal access 
to corporate resources. 
 

Translated by Ewa Więcek-Janka, Agnieszka Kujawińska 
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