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WSTĘP 
 

 Oddawany do rąk Czytelników Zeszyt Naukowy zatytułowany Uwarunkowa-

nia rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. MIKROFIRMA 

2011. Tworzenie i zarządzanie zawiera prace dotyczące tworzenia oraz rozwoju 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacji, podatków i ryzyka 

w nich.  

 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 funkcjonowania sektora mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 Tekst opracowania podzielony został na cztery bloki tematyczne: 

 Strategie tworzenia i rozwoju MŚP na rynku krajowym oraz międzynaro-

dowym, 

 Zarządzanie ryzykiem MŚP, 

 Zarządzanie innowacjami w MŚP, 

 System podatkowy a 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, należy stwier-

dzić, że 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 stanie się inspiracją do dalszych badań nad naturą i specyfi-

ką mikro, małych i średnich 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.  

 

 

                                                                          

Szczecin, luty 2011            Prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska 
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PRAKTYKA LEKARSKA JAKO MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Rozwój rynku usług zdrowotnych, w szczególności sektora prywatnego, po-

woduje coraz większe zainteresowanie lekarzy prowadzeniem prywatnej praktyki 

nie tylko jako źródła dodatkowych dochodów, ale także jako podstawowej formy 

wykonywania zawodu.  

 Celem artykułu jest przedstawienie praktyki lekarskiej jako mikroprzedsię-

biorstwa – poprzez określenie form prawnych wykonywania działalności, form 

opodatkowania i źródeł finansowania.  

 

 

1. Typy praktyk lekarskich i wymagania rejestracyjne 

 

 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-

blicznych1 definiuje świadczeniodawcę między innymi jako: 

 zakład opieki zdrowotnej (ZOZ) wykonujący statutowe działania,  

 grupową praktykę lekarską, 

 grupową praktykę pielęgniarek lub położnych, 

 osobę wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidu-

alnej specjalistycznej praktyki, 

 inną osobę fizyczną, która uzyskała prawo do wykonywania świadczeń 

zdrowotnych i udziela ich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

                                                 

1
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, DzU 2004, nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 
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 Praktykę lekarską (zarówno indywidualną, jak i grupową) mogą prowadzić 

wyłącznie osoby wykonujące zawody medyczne, a więc lekarze (w tym lekarze 

dentyści), pielęgniarki i położne. Osoby wykonujące inne zawody medyczne mają 

możliwość świadczenia usług bądź na bazie umów cywilnoprawnych (średni perso-

nel medyczny), bądź w formie działalności gospodarczej (na przykład fizjoterapeu-

ta, psycholog).  

 Prywatna praktyka lekarska może być prowadzona przez lekarzy i lekarzy 

dentystów w następujących formach:  

 indywidualna praktyka lekarska, 

 indywidualna praktyka lekarska wykonywana wyłącznie w miejscu wezwa-

nia, 

 indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, 

 indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wykonywana wyłącznie 

w miejscu wezwania, 

 grupowa praktyka lekarska. 

 Prowadzenie praktyki lekarskiej jest zawsze związane z rejestracją działalno-

ści gospodarczej (w świetle prawa posiadanie praktyki nie jest prowadzeniem za-

kładu opieki zdrowotnej – ZOZ). W przypadku praktyk grupowych dopuszczalna 

jest forma spółki cywilnej lub spółki partnerskiej.  

 Zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza i dentysty2 rozpoczęcie działalności 

przez prywatną praktykę wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań. Można 

je podzielić na grupy: 

 formalne, 

 dotyczące kwalifikacji, 

 dotyczące infrastruktury. 

 Podstawowym wymogiem formalnym jest uzyskanie wpisu do odpowiedniego 

rejestru praktyk (w zależności od typu praktyki). Warunkiem wpisu do rejestru jest 

wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz uzyskanie wpisu do rejestru praktyk, przy czym wymagane jest spełnienie 

wszystkich wymienionych poniżej wymogów dotyczących kwalifikacji i infrastruk-

tury.  

 Podstawowym wymogiem w zakresie kwalifikacji jest posiadanie prawa wy-

konywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w wyniku odbycia stażu 

podyplomowego i zdania Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub uznania kwali-

fikacji uzyskanych za granicą), co wiąże się z wpisem na listę członków izby lekar-

skiej i do rejestru okręgowej izby lekarskiej. W przypadku praktyki specjalistycznej 

konieczne jest posiadanie specjalizacji I lub II stopnia. 

                                                 
2
  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, DzU 1997, nr 28, 

poz. 152, z późn. zm. 
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 Kolejnym warunkiem jest potwierdzenie prawa do dysponowania pomiesz-

czeniem wyposażonym we wskazane w przepisach3 produkty lecznicze, wyroby 

medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny (w zależności od rodzaju prowadzonej dzia-

łalności). Wyjątkiem jest prowadzenie praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu 

wezwania, w tym przypadku lekarz jest obowiązany zapewnić miejsce przechowy-

wania dokumentacji medycznej (może to być miejsce zamieszkania).  

 

 

2. Opodatkowanie praktyk lekarskich 

 

 Przychody związane z prowadzeniem praktyk lekarskich mogą być opodat-

kowane w formie: 

 karty podatkowej, 

 ryczałtu ewidencjonowanego, 

 opodatkowania na zasadach ogólnych. 

 Opodatkowanie w formie karty podatkowej, zgodnie z Ustawą z dnia 20 listo-

pada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne4, jest dopuszczalne dla osób świadczących usługi 

w zakresie ochrony zdrowia wykonujących wolne zawody, a więc lekarzy, lekarzy 

dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, 

pielęgniarki, pod warunkiem że nie świadczą usług na rzecz osób prawnych, jedno-

stek organizacyjnych bez osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą (w zakresie tej działalności) oraz że wykonują działalność 

osobiście, a więc bez możliwości zatrudnienia osób wykonujących czynności sta-

nowiące istotę zawodu. 

 Opodatkowanie na zasadzie karty podatkowej może mieć wiele zalet z punktu 

widzenia praktykującego lekarza – przede wszystkim w związku z brakiem obo-

wiązku prowadzenia ksiąg handlowych wysokość zobowiązania podatkowego usta-

lana jest na podstawie deklarowanej liczby godzin wykonywania praktyki. Tym 

samym forma ta nie umożliwia odliczania kosztów prowadzenia działalności, 

w związku z tym nie powinna być wybierana przez lekarzy prowadzących praktykę 

w dużym wymiarze czasu, zwłaszcza gdy koszty utrzymania gabinetu (lub dojaz-

dów do pacjenta) są wysokie. 

 Kolejną formą opodatkowania, którą mogą wybrać praktykujący lekarze, jest 

ryczałt ewidencjonowany, który może mieć zastosowanie w przypadku praktyk 

indywidualnych i prowadzonych w formie spółek cywilnych. Za zaletę można 

uznać prostotę rozliczeń – jednak stawka w wysokości 20% przychodu przewidzia-

                                                 
3
  Ibidem. 

4
  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-

rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930. 
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na dla wolnych zawodów sprawia, że ta forma jest zdecydowanie mniej korzystna 

niż inne dostępne formy. 

 
Tabela 1 

Stawki karty podatkowej dla zawodów medycznych 

 

Rodzaj wykonywanego 

zawodu 

Liczba godzin 

na wykonywanie zawodu 

Stawka 

[zł za godz.] 

lekarz i lekarz dentysta 

do 48 11,10 

48-96 
532,80 + 14,90 zł za godz. 

ponad 48 

powyżej 96 1248 

felczer  3,30 

technik dentystyczny 

do 24 9,80 

24-96 
235 + 12,80 za godz.  

ponad 24 

powyżej 96 1156,80 

pielęgniarka, położna  1,30 

 
Źródło: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r.… 

 

 Indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, niezależnie od formy prawnej, 

mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka part-

nerska). Opodatkowanie na zasadach ogólnych nakłada na podatników obowiązek 

prowadzenia ewidencji księgowej, jednak umożliwia: 

 pomniejszenie podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodu; 

dzięki uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu w przypadku praktyki 

lekarskiej (koszty gabinetu, telefonu, dojazdów do pacjentów) możliwe jest 

znaczne zmniejszenie ciężarów podatkowych w stosunku do opodatkowania 

ryczałtem ewidencjonowanym, 

 skorzystanie z ulg i odliczeń, 

 obniżenie zobowiązania podatkowego z innych źródeł (umowa o pracę) 

w przypadku straty z prowadzonej działalności.  

 Osoby prowadzące praktyki lekarskie mogą również skorzystać z preferencyj-

nego opodatkowania podatkiem liniowym 19%, pod warunkiem jednak że świadczą 

usługi na rzecz obecnego lub swojego byłego pracodawcy (umowa o pracę). Doty-

czy to usług tego samego rodzaju i wyłącznie na rzecz pracodawcy, a więc w prak-

tyce nie ogranicza lekarzom swobody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

W przypadku spółki cywilnej lub partnerskiej wszyscy wspólnicy muszą spełnić 

powyższy warunek. 
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3. Praktyki lekarskie w Polsce 

 

 Wśród prywatnych praktyk zarejestrowanych w Polsce w 2008 roku zdecy-

dowanie dominują praktyki lekarskie, stanowiące 68% wszystkich zarejestrowa-

nych praktyk – są to zarówno praktyki indywidualne lekarskie, jak i praktyki gru-

powe oraz świadczone w miejscu wezwania (w tym specjalistyczne). Na drugim 

miejscu znajdują się praktyki stomatologiczne – 19%. Praktyki położnych stanowią 

margines w tej strukturze (rysunek 1).  

68%

19%

12%

1%

lekarskie

dentystyczne

pielęgniarskie

położnicze

 

Rys. 1.  Struktura zarejestrowanych praktyk w Polsce 

Źródło:  Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009. 

  

 Z roku na rok obserwuje się systematyczny wzrost liczby zarejestrowanych 

praktyk lekarskich i dentystycznych. Wśród praktyk lekarskich zdecydowanie do-

minują praktyki specjalistyczne i świadczone w miejscu wezwania – w ostatnich 

latach liczba tych ostatnich rośnie zdecydowanie najszybciej (rysunek 2), co wiąże 

się z minimalnymi nakładami potrzebnymi do uruchomienia tego typu przedsiębior-

stwa. Praktyki lekarskie niespecjalistyczne to przede wszystkim praktyki lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej – w związku z systemem wynagradzania i związa-

nymi z nią obowiązkami zainteresowanie tego typu działalnością jest zdecydowanie 

niższe. 
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Rys. 2.  Praktyki lekarskie w Polsce 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa, 2009; Biuletyn 

Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, Warszawa 2008. 

 

 W przypadku praktyk dentystycznych obserwujemy odmienną strukturę – 

zdecydowanie dominują praktyki indywidualne (59,5%), które łącznie z indywidu-

alnymi praktykami specjalistycznymi tworzą 96,4% przedsiębiorstw. Ze względu 

na specyfikę zawodu praktyki w miejscu wezwania stanowią zaledwie 0,9% (rysu-

nek 3). 

12908

8372

452 5

13115

8149

571 201

indywidualne indywidualne

specjalistyczne

grupowe świadczone w

miejscu wezwania

2007 2008

 

Rys. 3. Praktyki dentystyczne w Polsce 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Biuletyn Statystyczny 2009…; Biuletyn Staty-

styczny 2008… 
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4.  Źródła finansowania praktyk lekarskich i metody wynagradzania praktyku-

jących lekarzy  

 

 W przypadku praktyk lekarskich stosowane są dwa typy wynagradzania: 

 kapitacja (capitation), 

 płatność za wykonaną usługę (fee for service – FFS). 

 Wynagrodzenie w formie kapitacji oznacza jednolitą stawkę za każdego pa-

cjenta zarejestrowanego w danej praktyce. Ogólna wielkość środków jest funkcją 

stawki i liczby pacjentów, którzy wybrali daną placówkę. Stawka za jedną osobę 

jest zwykle ustalana w przetargu w procesie kontraktowania świadczeń i może być 

korygowana regionalnie po uwzględnieniu wskaźników demograficznych i epide-

miologicznych dla danego obszaru, które mogą mieć wpływ na potrzeby zdrowotne 

lokalnych społeczności. Lekarz ponosi ryzyko wynikające z niekorzystnej struktury 

swoich pacjentów (duży udział osób starszych lub cierpiących na przewlekłe scho-

rzenia), którzy korzystają częściej ze świadczeń. W Polsce w ten sposób wynagra-

dzani są w zasadzie wyłącznie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki 

środowiskowe i położne. Kapitacja jest stosowana przez Narodowy Fundusz Zdro-

wia, jednak nie wyklucza to zastosowania tego typu wynagradzania w sektorze 

prywatnym, np. w formie abonamentów zdrowotnych dla pracowników. 

 FFS polega na wnoszeniu określonej wysokości opłaty za każdą zrealizowaną 

usługę zdrowotną. W przypadku gdy są realizowane na podstawie kontraktu, może 

on zawierać limit świadczeń do wykonania w danym okresie. Ten sposób wynagra-

dzania jest stosowany: 

 w przypadku praktyk dentystycznych (finansowanych przez NFZ) w postaci 

punktów rozliczeniowych, 

 w przypadku wszystkich praktyk specjalistycznych (w tym dentystycznych) 

zarówno grupowych, jak i indywidualnych – w zakresie świadczeń finanso-

wanych przez NFZ, 

 w przypadku świadczeń realizowanych na rynku prywatnym – bezpośrednia 

płatność za wykonane świadczenie (porada lekarska, leczenie dentystyczne, 

zabiegi wykonywane ambulatoryjnie). 

 Praktyki lekarskie mogą być więc finansowane zarówno ze źródeł publicz-

nych, jak i prywatnych. Korzystanie ze źródeł publicznych wymaga zawarcia umo-

wy z NFZ – w przypadku praktyk indywidualnych stroną umowy będzie osoba 

prowadząca działalność, natomiast w przypadku praktyk grupowych stroną są bądź 

wszyscy wspólnicy (spółka cywilna), bądź spółka (w przypadku spółki partner-

skiej).  
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Rys. 4.   Praktyki lekarskie i stomatologiczne wykonujące świadczenia finansowane ze 

środków publicznych w Polsce w latach 2001–2008 

Źródło:  Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2008 r., GUS, Warszawa 2009,  

s. 65. 

 

 Kontrakt z NFZ daje świadczeniodawcy stabilizację finansową, jednak nakła-

da dodatkowe obowiązki. Przede wszystkim dotyczą one lekarzy podstawowej 

opieki zdrowotnej wynagradzanych na zasadzie kapitacji w zakresie godzin udzie-

lania świadczeń, zapewnienia pomocy w godzinach nocnych i w dni wolne od pra-

cy, zastępstwa w przypadku nieobecności itp. Powyższe ograniczenia mogą być 

powodem zmniejszającej się liczby praktyk lekarskich wykonujących świadczenia 

finansowane ze środków publicznych, co przy wzrastającej liczbie praktyk oznacza 

przechodzenie coraz większej części lekarzy na wyłącznie prywatne finansowanie. 

Inny problem związany z finansowaniem przez NFZ to limity świadczeń i niska 

(w opinii lekarzy) stawka wynagrodzenia, co zniechęca lekarzy specjalistów, 

zwłaszcza w przypadku bardziej poszukiwanych specjalizacji, do podpisywania 

kontraktów z publicznym płatnikiem. 

 W przeciwieństwie do praktyk lekarskich liczba praktyk dentystycznych wy-

konujących świadczenia finansowane ze środków publicznych systematycznie ro-

śnie (rysunek 4). Jednak w przypadku stomatologii zakres świadczeń finansowa-

nych przez NFZ jest bardzo wąski – w praktyce większość pacjentów i tak dopłaca 

ze środków prywatnych do świadczeń ponadstandardowych (na przykład światło-

utwardzalne wypełnienia), co stanowi dodatkowy przychód lekarza.  
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 Podpisanie kontraktu z NFZ nie wyklucza więc możliwości osiągania dodat-

kowych przychodów ze źródeł niepublicznych związanych z udzielaniem odpłat-

nych świadczeń: 

 charakterze ponadstandardowym lub niefinansowanych ze środków pu-

blicznych, 

 pacjentom, którzy nie są ubezpieczeni, 

 pacjentom, którzy nie chcą czekać na świadczenie, 

 w sytuacji gdy wyczerpał się limit świadczeń określony w umowie z NFZ, 

a świadczeniodawca nie chce narażać się na ryzyko nieuzyskania zapłaty 

za nadwykonania. 

 Mimo stabilizacji wynikającej z umów z NFZ część praktykujących lekarzy 

świadomie nie decyduje się w ogóle na podpisanie kontraktu z publicznym płatni-

kiem. Dzieje się tak zwykle w przypadku praktyk o bardzo wysokim standardzie, 

nastawionych na obsługę pacjentów dobrze sytuowanych (co daje klientowi poczu-

cie korzystania z dobra luksusowego) lub w przypadku lekarzy o unikatowych spe-

cjalizacjach. Motywem jest więc generalnie możliwość uzyskania zdecydowanie 

wyższych stawek za udzielane świadczenia. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Prowadzenie prywatnej praktyki było dotychczas częstym sposobem uzyski-

wania dodatkowych dochodów przez osoby wykonujące zawody medyczne. 

W 2008 roku około 60% lekarzy i dentystów (aktywnie wykonujących zawód) 

miało zarejestrowaną praktykę. Rozwój sektora prywatnego w ochronie zdrowia, 

który osiągnął w 2009 roku 30 mld zł, zachęca lekarzy do rozwoju tego typu dzia-

łalności oraz rezygnacji z pracy w placówkach publicznych na rzecz własnej prak-

tyki5. Praktyka przestaje być komplementarnym źródłem utrzymania i musi być 

traktowana jak „przedsiębiorstwo”, co wymusza bardziej profesjonale podejście 

do zagadnień związanych z prowadzeniem firmy, jak kwestie opodatkowania, fi-

nansowania, planowania inwestycji czy marketingu. Lekarz musi stać się menedże-

rem, a o sukcesie przedsięwzięcia przestają decydować wyłącznie kwalifikacje 

medyczne. 

 

 

 

                                                 
5
  I. Dudzik I., Lekarze odchodzą ze szpitali. „Idą na swoje”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 

7.10.2010. 



Agnieszka Bem 22 

MEDICAL PRACTICE AS A MICRO-ENTERPRISE 

 

 

Summary 

 

 Private medical practice is increasingly more willingly chosen by doctors as 

a form of an occupation. Competition on the market of private health coerces treating 

the practice as a company and a concentration on the elements such as: a choice of 

sources of financing, a taxation, investments and marketing. 

 

Translated by Agnieszka Bem 
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NADZÓR KORPORACYJNY NAD SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI  
 

 
 

Wprowadzenie 

 

 Niezwykle ważne z punktu wiedzenia właściwego funkcjonowania podmio-

tów prawa handlowego w postaci spółek kapitałowych jest ustalenie ich wewnętrz-

nego systemu organizacyjnego, a także określenie wewnętrznego układu ich orga-

nów, przy jednoczesnej konieczności określenia uprawnień przysługujących każ-

demu z nich. Poza tym odpowiednia struktura wewnętrzna spółki pozwala na obsa-

dzenie każdego ze stanowisk przez kompetentne osoby, które chociażby z tego 

powodu są uprawnione do zajmowania się sprawami spółki oraz do reprezentowa-

nia jej w stosunkach zewnętrznych.  

 Wobec tego możliwe jest przyjęcie założenia, że ukształtowana struktura we-

wnętrzna podmiotu umożliwia uprawnionym organom określanie zakresu ich praw  

i obowiązków. Działania te mają sprzyjać przemyślanemu podejmowaniu decyzji 

poprzez składanie oświadczeń woli i wyrażanie jej na zewnątrz.  

 Niedookreślone kompetencje poszczególnych organów, a zwłaszcza brak 

kontroli nad ich działaniami, mogą prowadzić do wielu niepowodzeń o charakterze 

gospodarczym. Ostatni kryzys gospodarczy w latach 2008–2009 wpłynął dość po-

ważnie na kondycję niektórych z nich. Wobec tego należy stwierdzić, że ponownie 

trzeba przeorientować funkcjonujące dotychczas rozmaite zasady czy też kodeksy 

tzw. dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego. 

 Określenie to w sposób nieodparty kojarzy się ze strukturą organizacyjną 

spółki i zbliżone jest swoim przedmiotem do zakresu znaczeniowego pojęcia nad-
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zór korporacyjny lub ład korporacyjny1. Wszystkie one wywodzą się z angielskiego 

słowa corporate governance, które przyjęło się odnosić do norm określających 

dobre i lojalne zarządzanie przedsiębiorstwem, a także do odpowiednich mechani-

zmów kontroli oraz nadzoru. Samo pojęcie corporate governance pojawiło się  

w 1977 roku w Stanach Zjednoczonych i oznacza kodeks dobrych praktyk. System 

nadzoru korporacyjnego obowiązujący w USA ma charakter przymusowo stosowa-

nych reguł, w którym odpowiednie standardy dobrych praktyk dla poszczególnych 

spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych opracowują one same. 

Jednakże w przypadku niezgodności z przyjętym standardem w obrocie giełdowym 

może wziąć udział tylko taka spółka, która uzyska uprzednią zgodę amerykańskiej 

Giełdy Papierów Wartościowych i Giełd (GPWiG). Każda taka niezgodność jest 

oceniana indywidualnie, przy czym brana jest pod uwagę nie tylko sama niezgod-

ność ze standardami, ale również skutki, jakie może ona wywołać.  

 Dość szybko zagadnienie nadzoru korporacyjnego przywędrowało i nabrało 

szczególnego znaczenia pierwotnie w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodar-

czej (EWG), a następnie w krajach Unii Europejskiej, w tym również w nowych jej 

członkach. Przy czym szczególnego znaczenia nadzór korporacyjny nabrał pod 

koniec lat dziewięćdziesiątych, jednak do opracowania jego założeń przystąpiono 

dopiero na przełomie lat 1998–2002. W tym czasie w większości krajów członkow-

skich, przyjęte zostały odpowiednie uregulowania w zakresie „zasad dobrych prak-

tyk zarządzania w spółkach kapitałowych”.  

 Obecnie w większości krajów nie tylko europejskich funkcjonują kodeksy 

dobrych praktyk w takiej czy innej formie. Zasadniczo jednak wykształciły się sys-

temy o charakterze powszechnie obowiązującym, któremu podlegają obowiązkowo 

wszystkie podmioty notowane na giełdzie.  

 Natomiast drugi z funkcjonujących systemów, przyjęty w uregulowaniach 

europejskich, ma charakter dobrowolny, a jego stosowanie uzależnione jest od do-

brej woli organów nadzorczych.  

 Zasady te zostały oparte na wytycznych wypracowanych przez OECD (Orga-

nization for Economic Cooperation and Development), nad którymi prace rozpo-

częły się w pierwszej połowie 1999 roku, kiedy Rada OECD przyjęła do stosowania 

Zasady Nadzoru Korporacyjnego (Corporate Governance Principles). Stanowiły 

one ogólne wytyczne dla ustawodawstw krajowych członkowskich OECD, w tym 

także samych spółek kapitałowych, przy tworzeniu ich wewnętrznych struktur or-

ganizacyjnych. Ostatecznie w 2002 roku po przyjęciu założeń ministrowie OECD 

zwrócili się do Grupy Sterującej OECD ds. Nadzoru Korporacyjnego z zaleceniem 

zmiany przyjętych standardów nadzoru korporacyjnego. W wyniku podjętych dzia-

łań poprawiona wersja standardów została przyjęta 22 kwietnia 2004 roku przez 

wszystkie kraje członkowskie OECD. Następnie przyjęto Zasady Nadzoru Korpo-

                                                 
1
  A. Opalski, Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 4. 
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racyjnego OECD 2004, które składają się z preambuły i dwóch części. Dla prowa-

dzonych rozważań najważniejsza jest pierwsza z nich, odnosi się do sześciu zasad-

niczych kwestii, a mianowicie do zasad zapewniających podstawy skutecznego 

nadzoru korporacyjnego, praw wspólników, najważniejszych funkcji właściciel-

skich, równouprawnień w traktowaniu wspólników, do kwestii zakresu uprawnień 

klientów spółek w procesach nadzoru korporacyjnego, jawności i transparentności, 

zakresu odpowiedzialności organów spółki.  

 Natomiast druga część Zasad OECD zawiera uwagi skierowane do obowiązu-

jących standardów nadzoru korporacyjnego. 

 Niestety dotychczas Komisja europejska nie wypracowała spójnych zasad 

obejmujących swym zakresem przedmiotowym „europejskiego systemu nadzoru 

korporacyjnego”. Brak takiego uregulowania motywuje się niezwykłą złożonością 

poruszanej problematyki2.  

 Niezależnie od poczynionych uwag należy przyznać, że poruszane zagadnie-

nie obejmuje również nowe podmioty o charakterze transgranicznym, a więc spółki 

europejskie (SE3) oraz europejską spółkę prywatną (ESP)4.  

 

 

1. Definicja i zakres nadzoru korporacyjnego  

 

 Na ogół przyjęło się, że pojęcie corporate governance w ujęciu europejskim 

należy rozumieć (niezależnie od istniejącej formy prawnej podmiotu) jako zasady, 

które powinny promować przejrzyste oraz skutecznie działające warunki, oparte na 

odpowiednich regulacjach prawnych, gdzie wyraźnie wskazany zostanie podział 

zakresu obowiązków pomiędzy organami spółki5.  

 Nieco inaczej kwestia ta jest przedstawiana przez T. Kuleszę. Autor ten defi-

niuje problem nadzoru korporacyjnego zdecydowanie, jako pojęcie ekonomiczne 

wskazując, iż jest to „zespół sposobów, jakim dostawcy kapitału do spółki zapew-

niają sobie uzyskanie zwrotu z ich inwestycji, wykraczający poza sferę wyrażania 

interesów akcjonariuszy, czy oddzielenia własności od zarządzania”. Następnie 

wskazuje, iż pojęcie to oznacza również „system mechanizmów (instytucji) odno-

                                                 
2
  J. Okolski, D. Wajda, Corporate governance, w: Prawo handlowe, red. J. Okolski, Wol-

ters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 232–233. 
3
  Rozporządzenie Rady (WE) 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu 

spółki europejskiej (SE), Dz. Urz. UE 10 listopada 2001 r., L 294/1, z późn. zm. 
4
  Propozycja Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej, 

zaakceptowana przez Komisję Europejską, przyjęta w oparciu o stanowisko Parlamentu Europej-
skiego oraz Komisji Gospodarczo-Społecznej Parlamentu Europejskiego, stan z 2008 r. 

5
  Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD 2004, Organizacja Współpracy Gospodarczej  

i Rozwoju 2004, s. 30, http://www.SourceOECD.org. 
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szące się począwszy od rad nadzorczych, poprzez strukturę zarządzania do rynków 

finansowych”6.  

 Gdy tymczasem zasady dotyczące nadzoru powinny odnosić się raczej do 

stworzenia i funkcjonowania przejrzystych procedur w przyjętych do stosowania, 

mające swoje umocowanie w obowiązujących przepisach prawnych.  

 W związku z tym definicja nadzoru korporacyjnego powinna brzmieć, iż jest 

to zwięzły zespół regulacji prawnych zmierzających do zachowania przejrzystych 

relacji pomiędzy organami spółki oraz pomiędzy podmiotem, a jego otoczeniem 

zewnętrznym o charakterze właścicielsko-nadzorczych, zmierzających do uzyska-

nia właściwej jakości zarządzania.  

 Obecne reguły nadzoru korporacyjnego umocowane zostały w przepisach 

kilku podstawowych ustaw. Przede wszystkim jednak w Kodeksie spółek handlo-

wych7 (ksh), ale również w ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospo-

darczych i spółce europejskiej8 (ustawa o SE i EZIG) oraz uchwale Rady Nadzor-

czej Giełdy Papierów Wartościowych SA i zarządzeniu ministra Skarbu Państwa. 

 

 

2. Podstawy regulacji krajowych  

 

 Już w roku 1999 odbyło się pierwsze Forum Corporate Governance. Wyni-

kiem odbytej dyskusji było ustanowienie wzoru „zasad dobrych praktyk nadzor-

czych”, dla którego punktem wyjścia były regulację przyjęte w ramach OECD. 

Tak więc i dla uregulowań polskich określono ramy instytucjonalne odnoszące się 

do tzw. miękkich regulacji kodeksowych. W ramach tych projektów powstał pierw-

szy Kodeks Nadzoru Korporacyjnego już w 2002 roku. Jego przygotowaniem zajął 

się specjalny zespół redakcyjny powołany przez Instytut Badań nad Gospodarką 

Rynkową. Poza tym w niedługim czasie został przygotowany kolejny Kodeks do-

brych praktyk w spółkach publicznych 2002, ten jednak odnosił się do tej kategorii 

spółek, które były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych9.  

 Obecnie kwestie związane z nadzorowaniem spółek Skarbu Państwa regulują 

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa10. Na-

                                                 
6
  T. Kulesza, Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową, Wydawnictwo Lexis 

Nexis, Warszawa 2002, s. 20. 
7
  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 

1037, z późn. zm. 
8
  Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych 

i spółce europejskiej, DzU 2005, nr 62, poz. 551, z późn. zm. 
9
  J. Okolski, D. Wajda, op.cit., s. 233–234. 

10
  Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa weszły w ży-

cie na podstawie Zarządzenia Ministra Skarbu Państwa nr 19 z dnia 19 marca 2010 r.  
w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, 
http://www.MŚP.gov.pl. 



Nadzór korporacyjny nad spółkami kapitałowymi 27 

tomiast to, co odnosi się do ładu korporacyjnego w spółkach notowanych na Gieł-

dzie Papierów Wartościowych i jest jednocześnie kontynuacją poprzedniej regulacji 

w tym zakresie, znane jest jako Dobre praktyki spółek notowanych na GPW11 

i odnosi się w gruncie rzeczy do wszystkich podmiotów wchodzących w skład or-

ganów spółki. 

 Poza tym na kształt i zakres obowiązywania regulacji obowiązujących obecnie 

w Polsce ogromny wpływ miały regulacje europejskie, a w szczególności te odno-

szące się do art. 43–48 Traktatu Wspólnot Europejskich12 (TWE), powstania Unii 

Europejskiej. Tym bardziej że przyjęte rozwiązania z racji akcesji Polski do Unii 

stanowiły punkt odniesienia do ram prawnych o charakterze nadzorczym opisanych 

w ksh oraz pozostałych regulacjach znajdujących się w ustawie o EZIG i SE, 

a w przyszłości także do ESP, uchwale Rady GPW, jak również Zarządzeniu MŚP. 

 

 

3. Mechanizmy wewnętrznego nadzoru  

 

 Nieco inne założenia odnośnie do nadzoru korporacyjnego funkcjonują 

w Niemczech. Reforma, jakiej dokonano tam w 1998 roku, doprowadziła do znacz-

nego usprawnienia i wzmocnienia, a co za tym idzie nowego zdefiniowania roli 

zarządu i rady nadzorczej w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. 

Tym samym na zarząd został nałożony obowiązek regularnego informowania rady 

nadzorczej w formie okresowych raportów o zakresie podjętych zobowiązań, stanie 

budżetu oraz planowanych zamierzeń inwestycyjnych13.  

 Nastąpiły tak duże zmiany, że w ich wyniku na zarządy i rady nadzorcze spół-

ek notowanych na giełdzie nałożono dodatkowo obowiązek składania corocznych 

sprawozdań ministrowi sprawiedliwości. Po ich weryfikacji minister podaje 

do publicznej wiadomości, które z reguł zawartych w niemieckim Kodeksie zasad 

nadzoru korporacyjnego (Deutscher Corporate Governance Kodex) są przestrzega-

ne przez nie, a które z funkcjonujących w Kodeksie zasad nadzorczych wymagają 

podjęcia jeszcze dalszych zmian i ulepszeń, przy jednoczesnym określeniu kierunku 

tych zmian14.  

                                                 
11

  Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Załącznik do uchwały Rady Giełdy 
nr 17/1249/2010, 19.05.2010.  

12
  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. WE 30.04.2004, C nr 90, poz. 

864.2, z późn. zm., zmieniony Traktatem z Lizbony zmieniającym Traktat o Unii Europejskiej 
i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE 17.12.2007, C nr 07, poz. 306.1, 
z późn. zm. 

13
  L. Enriques, P. Volpin, Reformy corporate governance w Europie kontynentalnej, tłum. 

J. Kołacz, Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku 
Kapitałowego 2007, nr 2, s. 215. 

14
  S. Maul, L. Zimmermann, Börsennotierte Gesellschaften, Memento Gesellschaftsrecht 

2009, nr 12.345, s. 632. 
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 Niestety, w polskich regulacjach próżno poszukiwać podobnego rozwiązania. 

Oczywiście mamy tutaj do czynienia z uregulowaniami o charakterze tzw. prawa 

miękkiego. W spółkach notowanych na giełdzie funkcję nadzoru sprawuje Rada 

Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych SA. Przy czym zasady te formułowane 

są jedynie w postaci stosownych uchwał Rady Nadzorczej GPW. Istniejące rozwią-

zania stwarzają systemowe rozwiązanie, które składa się z trzech filarów. 

 Pierwszy z nich zasadza się na podobnych założeniach, jakie funkcjonują 

w regulacjach amerykańskich, a więc na modelu, w którym odpowiednie standardy 

nadzoru opisane zostały w uchwałach Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Warto-

ściowych SA. Regulacjom tym podlegają wszystkie spółki notowane na giełdzie. 

 Drugi filar odnosi się do tej kategorii podmiotów, w których Skarb Państwa 

ma udziały lub akcje albo w których ma pakiety większościowe. Dla tej kategorii 

uczestników obrotu gospodarczego zostały opracowane odpowiednie regulacje, 

których stosowanie wynika z faktu wydania odpowiednich zaleceń w formie zarzą-

dzenia ministra Skarbu Państwa. 

 Trzeci filar odnosi się do pozostałej kategorii podmiotów, a więc tych, które 

nie są notowane na giełdzie ani nie są spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Do 

tego kręgu podmiotów zaliczyć należy przede wszystkim spółki z kapitałem pry-

watnym, dla których odpowiednie źródła regulujące zasady nadzoru korporacyjne-

go znajdują się w przepisach ksh i ustawy o EZIG i SE15. 

 Regulacje te określają wzajemne relacje organów spółki, jak rady nadzorczej 

bądź komisji rewizyjnej lub też rady administracyjnej i zarządu, można je określić 

jako zasady wewnętrznego nadzoru spółek kapitałowych. Przy tej okazji warto 

również dodać, że przedstawione regulacje ustawowe mogą być doprecyzowane 

również w treści statutu lub umowy spółki, wówczas niektórym organom przyznaje 

się na przykład dodatkowe uprawnienia.  

 W niezbędnym minimum zadania te mogą się sprowadzać jedynie do oceny 

sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z dokumentami i stanem fak-

tycznym oraz do dokonywania oceny pracy zarządu oraz składania wniosków przez 

zarząd co do propozycji podziału zysków i pokrycia strat16. Ponadto rada ma obo-

wiązek składania (przynajmniej raz do roku) zgromadzeniu wspólników lub wal-

nemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania z nadzoru i kontroli. W pewnym 

zakresie przyznanym na podstawie umowy rada ma prawo do powoływania i odwo-

ływania członków zarządu17.  

                                                 
15

  Kwestie nadzoru nad prowadzeniem nadzoru w europejskiej spółce prywatnej na etapie 
omawiania zasad nadzoru zostaną pominięte, gdyż Rada Unii nie zajęła się jeszcze ostatecznym 
kształtem jej statutu, a prowadzenie rozważań w tym zakresie jedynie w oparciu o jeszcze nie-
obowiązującą propozycję Komisji Unii Europejskiej wydaje się zadaniem niecelowym. 

16
  T. Kulesza, op.cit., s. 135–136. 

17
  W.J. Katner, Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 

2006, s. 122.  
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 W spółkach akcyjnych powołanie rady nadzorczej jest obligatoryjne. Obowią-

zek ten wynika wprost z art. 381 ksh. Organ ten bowiem ma szczególne znaczenie 

dla właściwego wykonywania zadań z zakresu nadzoru. Do jego kompetencji nale-

ży stały nadzór nad działalnością spółki, w tym przede wszystkim ocena sprawoz-

dań finansowych pod względem zgodności z dokumentami i stanem faktycznym 

(art. 382 ksh). Niezwykle ważnym zadaniem rady jest również możliwość zawie-

szania poszczególnych członków zarządu, a także delegowania ze swojego grona 

członków jednego z nich do czasowego wypełniania funkcji w zarządzie. Z kolei 

z zapisów statutowych może wynikać dodatkowe uprawnienie dla rady w postaci 

obowiązku uzyskania przez zarząd jej zgody na dokonanie zmian w statucie18.  

 Zagadnienie nadzoru korporacyjnego przedstawia się bardziej skomplikowa-

nie, jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie nadzoru zawarte ustawie o EZIG i SE i te 

funkcjonujące w stosownych rozporządzeniach Rady Unii. W tym przypadku ma-

my do czynienia z dwoma systemami funkcjonowania tychże organów i dwoma 

organami uprawnionymi do wykonywania funkcji nadzorczych w ramach jednej 

organizacji. Otóż przy założeniu, że będziemy mieli do czynienia z systemem du-

alizmu organów zarządzających – pojawi się rada nadzorcza i zarząd, natomiast 

w systemie monistycznym wystąpi już jeden organ w postaci rady administracyjnej 

w podwójnej roli, jako organ zarządzająco-nadzorujący i jako rada administracyjna. 

 W przypadku spółki europejskiej w systemie dualistycznym rada nadzorcza 

wykonuje nadzór w zakresie prowadzenia spraw spółki (art. 40 ust. 1 rozporządze-

nia SE), a ponadto ma prawo do prowadzenia kontroli organu zarządzającego 

w zakresie prawidłowości wykonywania nałożonych na niego obowiązków. 

W niezbędnym zakresie rada może również zażądać każdego rodzaju informacji 

niezbędnych do właściwego wykonywania nadzoru (art. 41 ust. 3 i 4 rozporządze-

nia SE). Na zarządzie natomiast ciąży obowiązek informowania o stanie spraw 

spółki i podjętych działaniach przynajmniej cztery razy do roku19. 

 Natomiast w systemie monistycznym działania rady administracyjnej (zwanej 

także radą dyrektorów) zostały podzielone na zadania z zakresu uprawnień zarząd-

czych z jednej strony i nadzorczych z drugiej20. Sami natomiast dyrektorzy nadzor-

czy, co wynika z art. 32 ust. 2 rozporządzenia SE, dysponują uprawnieniami o cha-

rakterze nadzorczym, a w związku z tym mają prawo do badania dokumentów 

spółki oraz mogą żądać od dyrektorów wykonawczych i pracowników spółki spra-

wozdań lub wyjaśnień, w tym oczywiście mogą sprawdzać aktywa i pasywa spół-

ki21, a więc uprawnienie to w gruncie rzeczy sprowadza się do badania kondycji 

finansowej przedsiębiorstwa, poprzez wgląd do ksiąg i dokumentów spółki.  

                                                 
18

  Ibidem, s. 133–134. 
19

  K. Oplustil, Spółka Europejska i Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, 
Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. 47–48. 

20
  Ibidem, s. 50. 

21
  Ibidem, s. 53. 
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 Nieco dyskusyjna jest rola organów nadzorczych europejskiej spółki prywat-

nej, gdyż zasady nadzoru korporacyjnego ustalone w projekcie statutu mają znaleźć 

swoje oparcie głównie w zgromadzeniu wspólników22. Poza tym bieżący nadzór – 

w zależności od przyjętej formy organizacyjnej określonej w statucie spółki23 (opar-

tym na systemie dualistycznym lub monistycznym) – przypada albo radzie nadzor-

czej, albo radzie administracyjnej (radzie dyrektorów). 

 

 

Podsumowanie 

 

 Właściwie wiele podmiotów gospodarczych prowadzonych w formie spółek 

kapitałowych w celu zachowania rzetelności i transparentności prowadzonych dzia-

łań wymaga stworzenia ogólnych ram nadzorczych o charakterze prawnym.  

 Obecnie funkcjonujące w USA regulacje prawne mają charakter przymusowy 

i zawarte są nie w określonym kodeksie, lecz w rozwiązaniach o charakterze syste-

mowym, gdzie standardy dobrych praktyk opracowują same zainteresowane pod-

mioty, zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania. Jeżeli jednak podmiot 

taki nie przestrzega przyjętych dla swoich potrzeb regulacji wewnętrznych odno-

szących się do nadzoru korporacyjnego, wykluczony zostaje z obrotu giełdowego.  

 Natomiast w regulacjach kontynentalnych wypracowane modele nadzoru 

korporacyjnego oparto na prawie miękkim, którego stosowanie uzależniono od woli 

samych zainteresowanych podmiotów. Założenie te również stanowiło podstawy 

do stworzenia w Polsce systemowego modelu nadzoru, opartego na trzech filarach.  

 Dopiero tak funkcjonujący system ma szanse zapewnić i jednocześnie zapo-

biec nieuczciwym praktykom funkcjonowania niewłaściwych praktyk z zakresu 

nadzoru właścicielskiego, przyczyniając się niejednokrotnie do zapewnienia uczci-

wości i pewności w obrocie gospodarczym, co w obecnej dobie ma szczególne 

znaczenie. 

 

 

                                                 
22

  A. Zakrzewska, Die Europäische Privatgesellschaft, Die SPE im Vergleich zur GmbH 
des deutschen und polnischen Rechts im Hinblick auf die Expansion von KMU nach Polen, 
Diplomatica Verlag, Hamburg 2010, s. 60–62. 

23
  H. Krejci, Societas Privata Europea – SPE, Zum Kommissionsvorschlag einer Europäi-

schen Privatgesellschaft, MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 2008, 
s. 120. 
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CORPORATE GOVERNANCE IN COMMERCIAL COMPANIES 

 

 

Summary 

 

 Establish clear rules of corporate governance, promotes above all the right rela-

tionships between bodies operating inside a company, but also contribute to the estab-

lishment and operation of similar relationships based on regulations adopted with vary-

ing degrees of impact. The present article describes briefly the substantive scope and 

methods of operation of the rules relating to the so-called corporate governance in com-

panies listed, but those who for various reasons, are active participants in the economy, 

but for various reasons, are not involved in the trading game. The author attempted 

to create and describe the principles that lead to the creation of the Polish conditions, 

a uniform system of surveillance, and simultaneously tried to demonstrate that 

it is a solution, albeit constituting a whole in terms of legal terms, although in this re-

gard has many shortcomings, but as a result of undertaken efforts are constantly evolv-

ing and improvements. At the same time these changes are consistent with the adopted 

by Poland in this respect its international obligations, even under the facts of belonging 

to the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). 

 

Translated by Marek Białkowski 
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ZMIANY POKOLENIOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
 

 

 

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zasługują z wielu powodów na 

miano siły napędowej polskiej gospodarki1. Pojedyncze przedsiębiorstwa mają 

zazwyczaj lokalne znaczenie i niewielki wpływ na otoczenie. Siłą tych przedsię-

biorstw jest jednakże ich liczba. Pojęcie przedsiębiorstwa mikro obejmuje bowiem 

1,8 mln podmiotów gospodarczych, małe to 55 tys., a średnie to 16 tys. podmiotów 

(dla porównania: duże to 3,2 tys. podmiotów). Mikroprzedsiębiorstwa wytwarzają 

42% PKB sektora przedsiębiorstw, małe 10%, a średnie 14% (duże: 34%). W mi-

kroprzedsiębiorstwach znajduje zatrudnienie 3,7 mln osób, w małych 1,2 mln, 

a w średnich 1,7 mln (w dużych 2,9 mln)2. 

 Rola MŚP w polskiej gospodarce jest więc nie do przecenienia: w sumie 

przedsiębiorstwa te są największym pracodawcą, a ich udział w tworzeniu PKB jest 

również największy. Przedsiębiorstwa te wykazują wiele cech świadczących o ich 

odrębności wobec dużych przedsiębiorstw. Za najważniejsze uznaje się dwie: toż-

samość właściciela i przedsiębiorstwa – cecha ta manifestuje się w ten sposób, 

że gospodarcza egzystencja właściciela zdeterminowana jest kondycją finansową 

przedsiębiorstwa; a druga cecha to jedność własności i prawa decydowania 

w przedsiębiorstwie. Ponadto te najmniejsze przedsiębiorstwa to najczęściej przed-

siębiorstwa rodzinne. Szacunki dla Polski prezentowane w literaturze wskazują, 

                                                 
1
  A. Żołnierski, Znaczenie sektora MŚP w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, red. A. Żołnierski, PARP, Radom 2009, 
s. 23.   

2
  E. Więcław, Banki uznały małe firmy za bezpiecznego partnera, „Rzeczpospolita” 2010, 

nr 274 (8785), sekcja B. 
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że przedsiębiorstwa rodzinne stanowią ponad 40% ogólnej liczby przedsiębiorstw3. 

Brakuje danych dotyczących udziału przedsiębiorstw rodzinnych w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw najmniejszych, można jednak przypuszczać, że udział ten jest 

znacznie wyższy. Rola tych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, a jednocześnie 

uzależnienie ich rozwoju od osoby właściciela powoduje, że problem zmiany gene-

racji w tych przedsiębiorstwach zasługuje na wnikliwe studia badawcze.  

 Fakt, że rozwój najmniejszych przedsiębiorstw zdeterminowany jest osobo-

wością właściciela powoduje, że położenie przedsiębiorstwa uzależnione jest od 

sytuacji właściciela, od jego zdrowia, wieku, problemów rodzinnych. Kłopoty ze 

zdrowiem, zmęczenie spowodowane wiekiem, pogarszająca się pozycja przedsię-

biorstwa na rynku, a czasami również konflikty wewnątrzrodzinne powodują, że 

właściciel decyduje się na przekazanie przedsiębiorstwa i prawa do zarządzania nim 

innej osobie. W praktyce przedsiębiorstwa rodzinne wypracowały wiele sposobów 

zmiany warty4. Zmiana właściciela to zawsze przełomowy moment w historii 

przedsiębiorstwa rodzinnego.  

 Problem sukcesji pojawia się z reguły w przedsiębiorstwie znajdującym się 

w fazie dojrzałości zarówno właściciela, jak i przedsiębiorstwa, konieczne jest 

wówczas podjęcie decyzji dotyczącej przyszłości przedsiębiorstwa. W zależności 

od sposobu rozstrzygania kwestii zmiany pokoleniowej możliwe są skrajne sytu-

acje: od utraty rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa po utratę zdolności prze-

trwania. 

 Zmiana właściciela w jednym przedsiębiorstwie różni się – pod wieloma 

względami – od zmiany w innym przedsiębiorstwie. Proces przejęcia własności 

i zarządzania przebiega w każdym przedsiębiorstwie odmiennie; zależy on od róż-

nych czynników: od istnienia odpowiedniego następcy w rodzinie właściciela lub 

w przedsiębiorstwie i ewentualnie od konieczności znalezienia nabywcy, od czasu 

niezbędnego do przyuczenia następcy, sposobu zabezpieczenia finansowego do-

tychczasowego właściciela, w szczególności w przypadku jego nagłej rezygnacji  

i – co jest kwestią o dużym znaczeniu – w zależności od obowiązującego prawa 

w zakresie podatku od spadków i darowizn.  

 Efektem zmiany pokoleniowej w przedsiębiorstwie jest powstanie nowego, 

a dokładniej mówiąc, innego przedsiębiorstwa. Fakt oczekiwanej zmiany właścicie-

la i zarządzającego oddziałuje na istniejące przedsiębiorstwo już wiele lat przed 

dokonaniem sukcesji. Charakter nowego przedsiębiorstwa oraz sposób zarządzania 

nim uzależnione są od tego, czy następca jest członkiem rodziny dotychczasowego 

                                                 
3
  Wyjaśnienie pojęcia przedsiębiorstwa rodzinne i charakterystyka tych przedsiębiorstw 

zawarte są w: K. Safin, Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007, s. 46. 

4
  K. Safin, op.cit., s. 142 i cytowana tam literatura. 
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właściciela, pracownikiem przejętego przedsiębiorstwa, czy też jest osobą obcą, 

wcześniej w żaden sposób niezwiązaną z przedsiębiorstwem5. 

 Celem opracowania jest charakterystyka form sukcesji przedsiębiorstwa 

i ocena wpływu pochodzenia następcy na rozwój przedsiębiorstwa po sukcesji.  

 

 

1. Pochodzenie następcy właściciela  

 

 Następcy właściciela (sukcesorzy) mogą być różnicowani w zależności od 

tego, skąd się wywodzą: w przypadku następców wywodzących się z rodziny do-

tychczasowego właściciela zarząd przedsiębiorstwa i cały majątek, bądź tylko 

udział w majątku przedsiębiorstwa, zostają przekazane jednemu następcy lub kilku 

osobom z rodziny. W przypadku sukcesora wywodzącego się spośród pracowników 

przedsiębiorstwa majątek przekazywany jest jednemu lub kilku współpracownikom 

przedsiębiorstwa nienależącym do rodziny wcześniejszego właściciela (w literatu-

rze ekonomicznej taki tryb przekazywania przedsiębiorstwa określany jest jako 

management buy-out – MBO)6. O zewnętrznym następcy mówi się wówczas, gdy 

majątek przedsiębiorstwa przekazywany jest jednej osobie lub kilku osobom, które 

dotychczas nie były związane z przedsiębiorstwem (w literaturze ekonomicznej taki 

tryb przekazywania przedsiębiorstwa określany jest jako management buy-in – 

MBI). W przypadku przejęcia zarządu przedsiębiorstwem przez kilka osób może 

wystąpić sytuacja, że następcy będą mieli różne pochodzenie.  

 Badania prowadzone od 2005 roku w Szwajcarii wskazują, że w ciągu kolej-

nych pięciu lat problem sukcesji staje się udziałem od 18 do 25% przedsiębiorców7. 

Podobnie wygląda problem zmiany warty w Austrii, Lichtensteinie i Niemczech. 

Badania przeprowadzone w roku 2009 przez Credit Suisse i Center for Family Bu-

siness Uniwersytetu w St. Gallen w przedsiębiorstwach szwajcarskich pokazały, że 

zaledwie 39% badanych przekaże przedsiębiorstwo następcom pochodzącym z 

rodziny. Podobne badania przeprowadzone w roku 2005 wykazały, że aż 58% 

przedsiębiorców uczestniczących w badaniach zamierzało przekazać przedsiębior-

stwo osobom pochodzącym z rodziny wcześniejszego właściciela. Badania prowa-

dzone przez Institut für Mittelstandsforschung (IfM) w Bonn wykazały, że w prze-

szłości sukcesorzy prawie w 50% pochodzili z rodziny dotychczasowego właścicie-

                                                 
5
  N. Schlömer, R. Kay, Familienexterne Nachfolge – Das Zusammenfinden von überge-

bern und übernehmern, IfM Bonn, Bonn 2008, nr 181. 
6
  A. Bielawska, Finansowanie procesu powstawania oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw  

i małych przedsiębiorstw, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsię-
biorczości, red. T. Łuczka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 119–132. 

7
  F. Halter, R. Schröder, Unternehmensnachfolge in der Theorie und Praxis, Das St. Galler 

Nachfolge Modell, Bern 2010.  
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la, a w 50% spoza rodziny8. Przewiduje się, że w przyszłości – ze względu na sta-

rzenie się społeczeństwa – sukcesja następców pochodzących z rodziny właściciela 

nadal będzie traciła na znaczeniu; zastępowana będzie przez sprzedaż albo MBO. 

Wielu właścicieli preferuje przejęcie przedsiębiorstwa przez członków rodziny 

lub osoby wywodzące się z przedsiębiorstwa. Życzeniem wielu – w szczególności 

jeżeli są oni założycielami przedsiębiorstwa – jest zatrzymanie przedsiębiorstwa 

w rękach rodziny i zapewnienie w długim czasie bezpieczeństwa majątku. Ścisły 

związek z przedsiębiorstwem członka rodziny lub osoby wywodzącej się z przed-

siębiorstwa implikuje duże zaangażowanie w zarządzanie przedsiębiorstwem. Inte-

resy rodziny, poprzedniego właściciela, a także innych współpracowników 

są w większym stopniu uwzględniane w strategii rozwoju przejętego przedsiębior-

stwa. Stabilność dotychczasowych struktur odgrywa istotną rolę w sytuacji we-

wnętrznej zmiany warty, nadrzędnym celem jest zabezpieczenie długoterminowe-

go rozwoju przedsiębiorstwa. Znajomość organizacji przedsiębiorstwa przez na-

stępcę stanowi, przynajmniej w pierwszych latach sprawowania przez niego zarzą-

du, kolejną zaletę takiego przejęcia przedsiębiorstwa.  

 Ścisły związek z rodziną dotychczasowego właściciela może mieć jednakże 

również niekorzystny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Jeżeli interesy rodziny 

i przedsiębiorstwa kolidują ze sobą, to rozwój przedsiębiorstwa może na tym ucier-

pieć. Zagrożeniem dla procesu efektywnego przeprowadzenia zmiany pokoleniowej 

i niebezpieczeństwem dla dalszego istnienia przedsiębiorstwa jest powszechne 

w przedsiębiorstwach rodzinnych zjawisko nepotyzmu. Zasada powierzania funkcji 

zarządczych w przedsiębiorstwie członkom rodziny jest korzystna tak długo, jak 

długo w rodzinie są osoby odpowiednie pod względem kompetencji, predyspozycji 

i gotowości do przejęcia tych zadań. Niekorzystne skutki wystąpią wówczas, gdy 

w wyniku nepotyzmu majątek i zarząd przedsiębiorstwa powierzone zostaną osobie 

nieprzygotowanej do tego9. Źródłem wielu konfliktów może być również sposób 

przejmowania władzy w przedsiębiorstwie przez następcę. Kolejnym argumentem 

przemawiającym za powierzeniem zarządu przedsiębiorstwem następcy niezwiąza-

nemu wcześniej z przedsiębiorstwem jest coraz większa liczba utalentowanych 

przedsiębiorców znajdujących się na rynku pracy. Przeciwstawiany jest im ograni-

czony wybór potencjalnych następców wewnętrznych. Poszukując menedżera dys-

ponującego odpowiednimi przymiotami, większe szanse na znalezienie utalentowa-

nego przedsiębiorcy istnieją wówczas, gdy nie ma ograniczeń odnośnie do kręgu 

uwzględnianych osób.  

 W Niemczech w latach 2002–2008 ponad jedna piąta przedsiębiorstw średnich 

przejmowana była przez jednego lub kilku zewnętrznych następców. Prawie trzy 

                                                 
8
  E. Schröer, W. Freund, Neue Entwicklungen auf dem Markt für die übertragung Mittel-

ständischer Unternehmen, IfM Bonn, Bonn 1999, s. 136. 
9
  K. Safin, op.cit., s. 144. 
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piąte przedsiębiorstw pozostało w rękach rodziny, 20% przedsiębiorstw przejmo-

wanych jest przez jednego lub kilku następców, którzy już wcześniej pracowali 

w przedsiębiorstwie10. Prawie dziewięciu z dziesięciu przedsiębiorców wywodzą-

cych się z rodziny wcześniejszego właściciela nawet nie rozważa możliwości prze-

kazania przedsiębiorstwa osobie spoza rodziny.  

 Większość zmian pokoleniowych jest planowana. Badania prowadzone  

w 1989 roku przez H. Albacha i W. Freunda wskazały, że tylko w 9% przedsię-

biorstw zmiana właściciela była skutkiem śmierci lub choroby wcześniejszego wła-

ściciela. W takich przypadkach najczęściej zarządzanie przedsiębiorstwem powie-

rzane jest następcy wywodzącemu się z przedsiębiorstwa. Wyniki badań prezento-

wane w literaturze wskazują, że w przypadku nieplanowanego przejęcia przedsię-

biorstwa, w porównaniu z przewidywaną sukcesją, zdecydowanie częściej następcą 

zostaje osoba pochodząca z rodziny właściciela lub osoba związana z przedsiębior-

stwem niż osoba z zewnątrz. Wyniki badań H. Albacha i W. Freunda wskazują 

również na to, że w przypadku wielu takich nieplanowych wewnętrznych przejęć 

właściciel deklarował chęć zatrudnienia menedżera z zewnątrz, ale nie zrealizował 

tego pomysłu w odpowiednim czasie11.  

 Badania przeprowadzone przez W. Freunda12 wykazały natomiast, że udział 

nieoczekiwanych zmian pokoleniowych, jakie nastąpiły w niemieckich przedsię-

biorstwach w latach 2005–2009, w ogólnej liczbie zmian wyniósł 26%.  

 

 

2. Następcy w przedsiębiorstwie 

 

 Badania przeprowadzone przez Institut für Mittelstandsforschung w Mannhe-

im wykazały, że prawie trzy piąte przedsiębiorstw, które stają się własnością jedne-

go następcy, przejmowane są przez członka rodziny właściciela. Jeżeli sukcesorami 

jest kilku nowych wspólników, udział członków rodziny właściciela w sukcesji jest 

skromniejszy, wynosi zazwyczaj około 52%. Badania prowadzone przez IfM  

w Mannheim wykazały, że w 27% przypadków zmiany generacji sukcesorami było 

kilka osób.  

 

 

                                                 
10

  B. Günterberg, G. Kayser, SMEs In Germany – Facts and Figures 2004, IfM Bonn, Bonn 
2004, z. 161.  

11
  H. Albach, W. Freund, Generationswechsel und Unternehmenskontinuität – Chancen, 

Risiken, Maβnahmen, Eine empirische Untersuchung gefordert von der Bertelsmann Stiftung, 
Gütersloh 1989, s. 83. 

12
  W. Freund, Unternehmensnachfolgen in Deutschland, w: Institut für Mittelstands-

forschung Bonn, „Jahrbuch zur Mittelstandsforschung” 2010, „Schriften zur Mittelstands-
forschung”, Wiesbaden 2010, nr 106 NF, s. 57–88.   
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3. Rozwój przedsiębiorstwa po zmianie warty 

 

 Zmiana właściciela przedsiębiorstwa rodzinnego jest zawsze krytycznym 

momentem w rozwoju przedsiębiorstwa. Nawet jeżeli zmiana jest dobrze przygo-

towana, następca potrzebuje czasu, aby oswoić się ze swoją nową rolą. Zazwyczaj 

zmiana właściciela pociąga za sobą zmiany w organizacji, we współpracy z kontra-

hentami i zmianę strategii, co w niektórych przypadkach powoduje trudności finan-

sowe. Problem zmiany pokoleń właścicieli w przedsiębiorstwie rodzinnym jest 

zjawiskiem złożonym; efektem tej zmiany może być zarówno rozwój, wzmocnienie 

pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, jak i wycofanie przedsiębiorstwa z rynku. 

W Institut für Mittelstandsforschung w Mannheim we współpracy z Baden-

Württembergische Bank przeprowadzono panelowe badania dotyczące zmiany 

pokoleń w przedsiębiorstwach13. Ustalono między innymi, że w latach 2002–2008 

nastąpiła zmiana właścicieli w 8600 małych i średnich przedsiębiorstwach rodzin-

nych zarządzanych jednoosobowo. Zmiany te dotyczyły około 23% ogółu przedsię-

biorstw rodzinnych zarządzanych jednoosobowo w Niemczech. Autorzy badań 

konstatują, że jeżeli taki trend utrzyma się w kolejnych latach, to w ciągu 30 lat 

we wszystkich małych i średnich przedsiębiorstwach nastąpi zmiana pokoleń. Ba-

dania prowadzono w formie wywiadu telefonicznego z przedsiębiorcami sukceso-

rami z terenu całego kraju. Wyniki badań zaprezentowane w tabeli 1 zostały za-

czerpnięte z opracowania sporządzonego w Institut für Mittelstandsforschung 

w Mannheim.  

 Dane przedstawione w tabeli 1 charakteryzują przedsiębiorstwa – podzielone 

według pochodzenia sukcesora – w roku sukcesji, a następnie w roku 2009 i obra-

zują zmiany, jakie nastąpiły w międzyczasie. W roku sukcesji między badanymi 

przedsiębiorstwami nie było istotniejszych różnic w wielkości obrotu i liczbie za-

trudnionych.  

 Znaczące różnice występowały natomiast przy porównaniu rentowności obro-

tu; rentowność przedsiębiorstw przejmowanych przez osoby z zewnątrz jest zna-

cząco niższa w porównaniu z rentownością przedsiębiorstw przejętych przez na-

stępców wewnętrznych. Zmiana właściciela we wszystkich przedsiębiorstwach 

wpłynęła pozytywnie na ich rozwój. Najmocniej rozwinęły się przedsiębiorstwa 

przejęte przez sukcesorów zewnętrznych. Wzrost zatrudnienia w tych przedsiębior-

stwach był znacząco wyższy w porównaniu z przedsiębiorstwami przejętymi przez 

następców wewnętrznych. Rentowność obrotu wzrosła w tych przedsiębiorstwach 

również w znacząco wyższym stopniu. Wyniki badań prezentowane w cytowanym 

opracowaniu wskazują wyraźnie, że przedsiębiorstwa przejęte przez następców 

                                                 
13

  S. Gottschalk i in., Generationenwechsel im Mittelstand Herausforderungen und Er-
folgsfaktoren aus der Perspektive der Nachfolger, Baden-Württembergische Bank, IfM, Mann-
heim 2010, s. 83.  
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zewnętrznych rozwijają się szybciej, niż ma to miejsce w przedsiębiorstwach prze-

jętych przez sukcesorów wewnętrznych. Przeprowadzona analiza wskazała rów-

nież, że w przedsiębiorstwach, w których po sukcesji dokonano zmiany w zakresie 

organizacji sprzedaży, ewidencji i controllingu, zatrudniono nowych pracowników 

na stanowiskach kierowniczych, pozyskano nowe źródła finansowania lub wprowa-

dzono innowacje produktowe, rozwój był relatywnie szybszy.  

 
Tabela 1 

Wskaźniki charakteryzujące rozwój przedsiębiorstw przejętych przez sukcesorów rodzin-

nych, następców wywodzących się z przedsiębiorstwa i następców zewnętrznych 

 

 
Członkowie 

rodziny 

Następcy  

z przedsię-

biorstwa 

Następcy 

zewnętrzni 
Przeciętna 

Wskaźniki w roku przejęcia przedsiębiorstwa  

Obrót [mln euro] 9,2 8,2 8,5 8,7 

Zatrudnienie  77 73 77 75 

Rentowność obrotu [%] 6,7 6,2 4,9 6,2 

Wskaźniki w roku 2009  

Obrót [mln euro] 10,8 10,3 10,2 10,4 

Zatrudnienie 88 86 91 87 

Rentowność obrotu [%] 6,6 6,4 5,6 6,3 

Rozwój od czasu przejęcia przedsiębiorstwa (roczne wartości przeciętne)  

Wzrost obrotu [%] 4,3 5,6 5,9 5,0 

Wzrost zatrudnienia [%]  3,1 4,3 6,7 4,2 

Zmiana rentowności 

obrotu [pkt proc.] 
-0,1 0,1 0,3 0,1 

 
Źródło: S. Gottschalk i in., op.cit., s. 83.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Zmiana właściciela przedsiębiorstwa rodzinnego powoduje zawsze zmiany  

w działalności przedsiębiorstwa i w egzystencji rodziny. Często efektem zmiany 

pokoleń w przedsiębiorstwie są konflikty wewnątrzrodzinne, niepokój i wątpliwości 

dotyczące przyszłości rodziny, głębokie zmiany w zasadach funkcjonowania rodzi-

ny. Szczególnie wiele obaw budzi sukcesja przedsiębiorstwa rodzinnego przez oso-

bę z zewnątrz. Badania przeprowadzone w Niemczech wykazały jednak, że przed-

siębiorstwa przejęte przez sukcesorów zewnętrznych rozwijają się szybciej niż 

przedsiębiorstwa przejęte przez następców pochodzących z rodziny lub z przedsię-

biorstwa.  



Zmiany pokoleniowe w przedsiębiorstwach 39 

GENERATIONENWECHSEL IM MITTELSTAND 

 

 

Zusammenfassung 

 

 Mit dieser Studie wurde die quantitative Bedeutung von Unternehmensnachfolgen 

bei Familienunternehmen untersucht. Die Übernahme eines Familienunternehmens 

verursacht immer Befürchtungen im Unternehmen selbst und auch in der Familie des 

Besitzers. Die Ergebnisse der Untersuchungen, die vom IfM Mannheim durchgeführt 

wurden zeigte, dass alle Unternehmen in den Jahren nach der Übernahme im Durch-

schnitt ein positives Wachstum aufweisen. Am stärksten wuchsen Unternehmen mit 

externen Nachfolgern.  

 

Übersetzt von Aurelia Bielawska  
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BADANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH 

ZWIĄZANYCH Z ZAKŁADANIEM MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

W POLSCE WŚRÓD STUDENTÓW KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH  
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Przedsiębiorczość w ujęciu ekonomicznym jest definiowana jako sposób dzia-

łania, który polega na skłonności do podejmowania nowych, często niekonwencjo-

nalnych i ryzykownych przedsięwzięć oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich po-

szukiwaniu i wdrażaniu w życie. W Polsce postawy przedsiębiorcze kojarzone są 

głównie z chęcią zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, acz-

kolwiek jest to pojęcie mocno uproszczone. Pomimo to w artykule skoncentrowano 

się na analizie przedsiębiorczych postaw studentów kierunków ekonomicznych 

dotyczących możliwości i chęci zakładania przez nich własnych mikroprzedsię-

biorstw. W związku z tym przeprowadzono badania ankietowe na próbie 290 stu-

dentów na terenie Poznania. Dobór badanej populacji miał charakter losowy i kon-

centrował się na trzech kierunkach ekonomicznych na trzech różnych uczelniach. 

W celu efektywniejszej prezentacji wyników i przedstawienia szerszych wniosków 

zostaną one przedstawione również w kontekście płci. 

 Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej ze względu na wiele 

definicji i różnic pojęciowych znajdują się informacje na temat współczesnych 

teorii przedsiębiorczości, w drugiej przedstawiono wyniki badań na temat postaw 

przedsiębiorczych wśród studentów. Warto zaznaczyć, że badania dotyczyły wy-

łącznie studiów niestacjonarnych, gdyż w większości uczą się tam osoby pracujące, 

posiadające niejednokrotnie większe doświadczenie życiowe i środki na rozpoczę-

cie własnej działalności. W związku z tym studentów kierunków niestacjonarnych 

powinny cechować w większej mierze postawy przedsiębiorcze. 
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1. Przegląd teorii przedsiębiorczości 

 

 Za prekursorów przedsiębiorczości uznaje się A. Smitha, I.B. Saya oraz 

J. Schumpetera. Po raz pierwszy pojęcie to pojawiło się na przełomie XVIII i XIX 

wieku. Powodów użycia tego terminu należy upatrywać w rewolucji przemysłowej 

i tworzeniu się w tym czasie nowych form zarządzania i gospodarowania. Pierw-

szym, który sprecyzował to pojęcie, był R. Cantillon1, według niego to dostrzeganie 

szans stworzonych przez rynek. 

 Jednak dopiero J.H von Thünen2 sformułował pierwsze adekwatne pojęcie roli 

przedsiębiorcy. W drugim tomie książki „Państwo izolowane” stwierdził, że wyna-

grodzenia przedsiębiorcy są przychodem związanym z ryzykiem, którego nie chce 

pokrywać żadne towarzystwo ubezpieczeniowe, ponieważ jest ono nieprzewidy-

walne. 

 Zdaniem J. Schumpetera3 przedsiębiorczość jest źródłem wszystkich dyna-

micznych zmian w gospodarce. Stwierdził on, że przedsiębiorcą można być wów-

czas, gdy realizuje się jakieś innowacje, natomiast przestaje się nim być wtedy, gdy 

ugruntuje się pozycję swojego przedsiębiorstwa i zacznie nim kierować w sposób 

rutynowy. Koncepcja J. Schumpetera była na tyle istotna, że wielu następnych auto-

rów precyzowało swoje stanowisko w kwestii przedsiębiorczości, odnosząc je do 

jego teorii. 

 Według koncepcji A. Cole’a z 1959 roku przedsiębiorczość to zamierzone 

działanie mające na celu rozpoczęcie oraz rozwój biznesu ściśle zorientowanego na 

osiąganie zysków. Bardzo podobnie pojęcie to rozumiane było przez W.B. Gartne-

ra, zdefiniował je jako umiejętność tworzenia nowych organizacji. Nieco inaczej 

rozumiał pojęcie przedsiębiorczości P. Drucker4, według którego polega ona na 

współzależności działań przedsiębiorczych i innowacyjnych prowadzących do suk-

cesu. Zmiany wprowadzane krok po kroku nie zawsze muszą być planowane, ale 

powinny koncentrować się na danej okazji lub określonej potrzebie. 

 Ciekawie do pojęcia przedsiębiorczości podchodzi jeden z polskich autorów. 

Według B. Wawrzyniaka5 przedsiębiorcze zarządzanie należy łączyć z aktywnym 

reagowaniem na procesy globalizacji, wymagając od menedżerów opanowania 

nowych kwalifikacji i umiejętności. Należy jednak stwierdzić, że w literaturze 

można znaleźć skrajnie odmienne rozumienia tego pojęcia. Dla przykładu K. Janus6 

                                                 
1
  Por. B. Karlof, Strategia biznesu, Biblioteka Menedżera i Bankowa, Warszawa 1992. 

2
  J.H. von Thünen, Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationaloeko-

nomie, cz. 1, Rostock 1850. 
3
  J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 35. 

4
  P. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992, s. 63. 

5
  B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkaniu XXI wieku, PWN, Warsza-

wa 1995. 
6
  http://zadane.pl/zadanie/1261138, 23.11.2010. 
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rozumie je jako poszukiwanie nowoczesnych doznań za pośrednictwem książek 

filozoficzno-kulturowych. Rozumie przez nie także gry i zabawy polegające na 

biegłym rachunku matematyczno-fizycznym. 

 Z tych krótkich, ze względu na ramy artykułu, rozważań wynika, że przedsię-

biorczość można rozpatrywać z różnych punktów widzenia i na różne sposoby. 

Można ją utożsamiać z: (1) wprowadzaniem innowacji, (2) podejmowaniem ryzyka, 

(3) szukaniem nowych okazji i rozwiązań rynkowych oraz (4) wdrażaniem pomy-

słów na własną działalność gospodarczą.  

 W niniejszym artykule przyjęto pojęcie przedsiębiorczości najbliższe czwar-

temu z tych działań. W tym kontekście warto przeprowadzić analizę dotyczącą 

postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród studentów kierunków ekonomicznych, 

którzy z definicji powinni posiadać największą wiedzę dotyczącą zakładania i pro-

wadzenia własnego biznesu. 

 

 

2.  Badanie postaw przedsiębiorczych związanych z zakładaniem własnej dzia-

łalności gospodarczej wśród studentów kierunków ekonomicznych 

 

 Głównym celem badań przeprowadzonych na 290 studentach kierunków eko-

nomicznych poznańskich uczelni było poznanie postaw przedsiębiorczych i chęci 

do zakładania własnej działalności gospodarczej. W celu lepszego zobrazowania 

wyników badań populację podzielono ze względu na płeć. Wśród ankietowanych 

60,7% stanowiły kobiety, a 39,3% mężczyźni. Grupa stanowiąca 22% wszystkich 

ankietowanych wskazała na zależność finansową od innych osób, natomiast 78% 

badanych zdeklarowało się jako niezależni finansowo. 

 Aż 82% badanych oceniło własną osobę jako przedsiębiorczą, przy czym 

większy optymizm w tym zakresie wystąpił u mężczyzn (86%) niż u kobiet 

(79,5%). Nieco gorzej natomiast wypadła ocena własnej wiedzy w zakresie prowa-

dzenia działalności gospodarczej. Wyniki tego badania przedstawiono na rysunku 1. 

 

4,50% 43,20% 46,60% 5,70%

5,30% 49,10% 40,40% 5,20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kobiety

Mężczyźni Bardzo dobra

Dobra

Dostateczna

Niedostateczna

 

Rys. 1.  Stan wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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 Wyniki badań ponownie wskazują na mężczyzn jako grupę, która lepiej oce-

nia swoje możliwości i wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

W kontekście samooceny w grupie tej przeważają wyniki bardzo dobre i dobre, 

natomiast mniejszy odsetek niż u kobiet jest ocen dostatecznych i niedostatecznych. 

 Interesujących wyników dostarczyły badania cech, które w opinii ankietowa-

nych powodują, że osobę można nazwać przedsiębiorczą. Wyniki badań w tym 

zakresie przedstawione zostały na rysunku 2. Poza przedstawionymi cechami osoby 

przedsiębiorczej ankietowani wskazywali na kreatywność, systematyczność, konse-

kwencję w działaniu, spryt, umiejętność rozsądnego wykorzystywania zasobów 

ludzkich, racjonalne podejmowanie decyzji, praktykę, doświadczenie zawodowe 

oraz zaangażowanie. 
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Rys. 2.  Cechy, które powodują, że osobę można nazwać przedsiębiorczą [%] 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 W opinii badanych cechą, która najbardziej świadczy o przedsiębiorczości, 

jest odwaga w podejmowaniu decyzji oraz skłonność do znajdowania nowych roz-

wiązań. W tym zakresie postawy studentów są spójne z przedstawionymi w niniej-

szym artykule koncepcjami J.H von Thünena oraz J. Schumpetera. Na uwagę za-

sługuje również najmniejsza rola wykształcenia wskazana przez ankietowanych. 

W przypadku kobiet, jak i mężczyzn wskazania na wagę wykształcenia były zbli-

żone i kształtowały się odpowiednio na poziomie 23,8% oraz 26,3%. Na kolejne 

pytania odpowiedziano następująco: 95,4% kobiet oraz 77,2% mężczyzn uznało 

odwagę w podejmowaniu decyzji za najważniejszą cechę osoby przedsiębiorczej 

oraz 76,1% kobiet i 70,2% mężczyzn doceniło rolę skłonności do znajdowania 

nowych rozwiązań. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że studenci wskazują 

pracowitość jako bardzo ważną cechę osoby przedsiębiorczej (60,2% kobiet 

i 70,2% mężczyzn). 

 W kontekście przedstawionych cech warto przyjrzeć się rozkładowi odpowie-

dzi na pytanie o status zawodowy. Studia niestacjonarne objęte badaniami charakte-
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ryzują się bowiem dużym odsetkiem osób pracujących. Spośród ankietowanych 

78,6% osób to zatrudnieni, natomiast 21,4% to osoby bezrobotne. Bezrobocie  

w większym stopniu z tej grupy dotyczy kobiet (22,7% badanej populacji) niż męż-

czyzn (19,2%). Wskazując na zatrudnienie, ankietowani wskazywali swoją przyna-

leżność do różnych grup zawodowych, spośród których najczęściej wymieniana 

była grupa związana z handlem i usługami, finansami i bankowością, administracją 

publiczną oraz przemysłem budowlanym. 

 Zaskakująco wysoki odsetek pozytywnych odpowiedzi uzyskano na pytanie 

dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej wśród członków rodziny. Na to 

pytanie aż 73,8% badanych odpowiedziało twierdząco. Odpowiedź ta mogłaby być 

podstawą dużego optymizmu w zakresie chęci założenia i poprowadzenia własnej 

firmy. W tym kontekście ponownie zastanawiające, ale też niepokojące wydają się 

wyniki dotyczące pytania o chęć założenia własnej działalności gospodarczej  

w okresie najbliższych trzech lat. Na to pytanie 45,5% badanych osób odpowiedzia-

ło twierdząco, a 54,5% nie planuje założenia własnego biznesu. W kontekście po-

garszającej się sytuacji na rynku pracy wyniku tego nie można uznać za zadowala-

jący. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że wśród ankietowanych zdecydo-

wana większość osób pracuje zawodowo, można więc sądzić, że brak chęci do za-

kładania własnej działalności związany jest głównie z awersją do ryzyka. Przeczy-

łoby to nieco opinii studentów na własny temat dotyczącej przynależności do osób 

przedsiębiorczych i wskazaniu tej cechy w niniejszych badaniach jako jednej 

z najważniejszych u osoby przedsiębiorczej. 

 Wśród osób, które planują założenie działalności gospodarczej, niemal 

wszystkie (89,4%) deklarują zatrudnienie dodatkowych osób. Może to wskazywać 

na chęć rozwijania ambitnych planów zmierzających do rozwijania i powiększania 

działalności. 

 Interesujących wyników dostarcza też analiza odpowiedzi na pytanie o wiel-

kość miejscowości, w której ankietowani chcieliby założyć przedsiębiorstwo. Wy-

niki badań przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3.  Wielkość obszaru, na którym ankietowani chcieliby założyć firmę 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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 Okazuje się, że najwięcej spośród ankietowanych, którzy chcą założyć własną 

działalność, chciałaby to zrobić na terenie miejscowości liczącej do 100 tys. miesz-

kańców. Co ciekawe, jest to zgodne z charakterystyką miejsca zamieszkania stu-

dentów, z których zdecydowana większość wywodzi się właśnie z miast do 100 tys. 

mieszkańców. Odpowiedzi mogą więc wskazywać na chęć założenia działalności  

w pobliżu miejsca zamieszkania. Część respondentów wyraziła w badaniach chęć 

zaistnienia na większych rynkach, gdyż większe miasto daje możliwości szybszego 

rozwoju firmy oraz dostępu do większych rynków zbytu niż mniejsza miejscowość. 

Nie dziwi w tym kontekście najmniejszy odsetek pozytywnych odpowiedzi doty-

czących zakładania i prowadzenia działalności na terenach wiejskich. 

 W przeprowadzonych badaniach dotyczących postaw przedsiębiorczych 

wśród studentów 54,5% ankietowanych stwierdziło, że ma pomysł na założenie 

własnej działalności. Na uwagę zasługuje wyższy odsetek tej odpowiedzi w stosun-

ku do liczby osób deklarujących w najbliższych trzech latach założenie firmy 

(45,5%). Nie jest to dziwne, zwłaszcza w przypadku analizy odpowiedzi na kolejne 

pytanie, które dotyczy środków na rozwój i założenie przedsiębiorstwa. Tylko 

15,9% wśród ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie dotyczące po-

siadania niezbędnych środków na rozpoczęcie działalności. Widać tu wyraźną dys-

proporcję występującą między kobietami i mężczyznami. Spośród kobiet tylko 

11,4% deklaruje posiadanie odpowiednich środków i odpowiednio 22,8% męż-

czyzn. 

 Ciekawie wypada katalog rodzajów działalności, które planują rozpocząć 

ankietowani. Do najczęściej reprezentowanych należą handel i usługi, branża edu-

kacyjna, budowlana, hotelarstwo i gastronomia oraz bhp. 

 Nieco lepiej natomiast wygląda sytuacja co do znajomości źródeł pozyskiwa-

nia wspomnianych środków. 58,6% badanych osób deklaruje, iż posiada wiedzę, 

jak zdobyć kapitał niezbędny do rozpoczęcia działalności. W tym zakresie to kobie-

ty posiadają większe kompetencje, gdyż 62,5% pań wie, jak ten kapitał pozyskać 

(wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 52,6%). Zbliżona liczba osób (54,5%) twier-

dzi, że posiada wiedzę na temat wysokości środków finansowych, jakie trzeba za-

angażować w planowaną działalność. Orientacja ta wyższa jest wśród mężczyzn 

(61,4%) niż wśród kobiet (50%). 

 Na pytanie, czy sytuacja na rynku pracy skłania do podejmowania własnej 

działalności gospodarczej, 60% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. W więk-

szym stopniu korelację tę zauważają mężczyźni (70,2% pozytywnych odpowiedzi) 

niż kobiety (53,4%). Uzyskane wskaźniki pokazują, że założenie firmy może stać 

się alternatywą dla wielu osób w przypadku trudności związanych z zatrudnieniem  

i poszukiwaniem pracy. 

 Nawiązując do odpowiedzi dotyczącej chęci założenia własnej działalności, 

można postawić hipotezę, że wiele osób chciałoby założyć firmę, niemniej jednak 

uniemożliwiają to bariery związane z jej prowadzeniem. Spośród barier zidentyfi-
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kowanych przez PARP7 ankietowani najczęściej wskazywali barierę ekonomiczną 

związaną z konsekwencjami braku długofalowej i spójnej polityki państwa wobec 

sektora MŚP, z niestabilną polityką fiskalną (w tym ze stosunkiem urzędów skar-

bowych do przedsiębiorców), trudnościami w pozyskiwaniu i powiększaniu kapita-

łu oraz z problemami z dostosowaniem firm do funkcjonowania w strukturach Unii 

Europejskiej. Odpowiedzi w zakresie barier rozwoju mikroprzedsiębiorstw zostały 

przedstawione na rysunku 4. 

0

20

40

60

80

100

120

Prawna Zarządzania Społeczna Ekonomiczna Edukacyjna

Rys. 4.  Bariery związane z zakładaniem działalności gospodarczej według ankietowanych 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 Jak widać, studenci w swoich odpowiedziach zwrócili uwagę na istnienie 

dwóch barier. Aż 204 osoby wskazały na istnienie bariery ekonomicznej, a 140 

osób na istnienie bariery prawnej. Bariera prawna rozumiana jest najczęściej jako 

trudne i niestabilne przepisy prawne, utrudniające zarówno bieżącą działalność, jak 

i próby jej planowania. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył barier związanych  

z zarządzaniem i edukacją (po około 8%).  

 Podjęcie inicjatywy założenia własnej działalności gospodarczej wymaga 

umiejętności i kompetencji, które powinny być przedmiotem programów nauczania. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że uczelnie nie do końca potrafią sprostać tym 

oczekiwaniom. Na rysunku 5 przedstawiono odpowiedzi na pytanie, na ile progra-

my studiów realizowane w badanych uczelniach sprzyjają założeniu firmy. 

                                                 
7
  T. Łuczka, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Małe i śred-

nie przedsiębiorstwa – szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, Wyd. Politech-
niki Poznańskiej, Poznań 2005. 
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Rys. 5.  Opinia ankietowanych na temat programów studiów 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 Z badań wynika, że znacznie surowiej programy studiów w zakresie kompe-

tencji pozwalających na zakładanie własnego biznesu oceniły kobiety. Dominują tu 

oceny dostateczne. Więcej procentowo pań niż mężczyzn ocenia programy studiów 

na ocenę niedostateczną.  

 Rozwojowi umiejętności i kompetencji zawodowych oraz przedsiębiorczych 

studentów powinny służyć praktyki w różnych instytucjach. Poznanie specyfiki 

funkcjonowania firm i ich bieżącej działalności powinno być uzupełnieniem wiedzy 

wyniesionej ze studiów. Z badań wynika, że uczelnie wychodzą naprzeciw tym 

postulatom. Aż 60,8% ankietowanych stwierdziło, że w trakcie swojej edukacji 

było zmuszonych do odbywania praktyk zawodowych. Odsetek ten wyższy był  

u kobiet (64,8%) niż u mężczyzn (54,5%). 

 W kontekście odpowiedzi na temat nieadekwatnych programów nauczania 

szczególnego znaczenia nabiera pytanie na temat kształcenia poza formalnym sys-

temem edukacji. Całkowicie zrozumiałe jest więc duże zainteresowanie szkolenia-

mi z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Z badań wynika, 

że 79,5% kobiet oraz 54,5% mężczyzn jest zainteresowana taką formą podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Z przeprowadzonych badań na temat postaw przedsiębiorczych wśród studen-

tów kierunków ekonomicznych wynika, iż większość z nich uważa się za osoby 

przedsiębiorcze o dość wysokiej wiedzy na temat prowadzenia działalności gospo-

darczej. Mimo pozytywnej samooceny ankietowane osoby nie przejawiają skłonno-

ści do ryzyka, a o swoich szansach na temat zakładania firmy wypowiadają się 



Arkadiusz Borowiec 48 

bardzo ostrożnie. Największą barierą powodującą ostrożność ankietowanych jest 

bariera związana z brakiem środków i wiedzy w zakresie przepisów prawnych. 

Niestety postawom przedsiębiorczym nie sprzyjają także programy nauczania oraz 

niejednokrotnie brak koncepcji prowadzenia działalności. 

 Podsumowując, należy stwierdzić, że głównymi zadaniami państwa i instytu-

cji edukacyjnych powinno być wspieranie i kreowanie postaw przedsiębiorczych  

w taki sposób, aby w większym stopniu zachęcić młode osoby do wykorzystywania 

szans rynkowych i w konsekwencji do tworzenia własnych mikroprzedsiębiorstw. 

Niezbędne jest przy tym tworzenie klimatu przedsiębiorczości przyczyniającego się 

do rozwoju regionalnego. 
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Summary 

 

 The article focuses on the analysis of entrepreneurial economics students in terms 

of capacity and willingness to establish their own micro-enterprises. Therefore, the 

survey was conducted on a sample of 290 students in the city of Poznań. Selection of 

the study population had a random character and focused on three economic directions 

at three different universities.  
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1. Podejście do marketingu mikro i małych przedsiębiorstw – szanse 

i zagrożenia 

 

 Ekonomiczne znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw jest niepodważalne. 

Z jednej strony stanowią one ważną siłę napędową gospodarki, pełniąc też istotne 

funkcje społeczne, a z drugiej strony odgrywają rolę szczególnego bufora, ponie-

waż mała liczebność ich kadr, szybkość podejmowania decyzji oraz gotowość do 

ograniczania wydatków pozwalają im na najelastyczniejszą adaptację do zmieniają-

cych się warunków gospodarczych. W ostatnim czasie wykazały one stosunkowo 

dużą odporność na wpływ kryzysu, co paradoksalnie wynikało zarówno z ich moc-

nych, jak i słabych stron1.  

 Oprócz pozytywnych aspektów funkcjonowania mikro i małych przedsię-

biorstw należy wskazać ograniczenia, jakie są związane z ich specyfiką. Część 

z nich wynika z faktu, że firmy te odczuwają wiele problemów natury prawnej 

i administracyjnej, mają także utrudniony dostęp do wykwalifikowanych kadr. 

                                                 
1
  Zob. szerzej: I. Steinerowska-Streb, Wybrane czynniki konkurencyjności małych i śred-

nich przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach rynkowych, w: Stymulowanie wzrostu kon-
kurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarzą-
dzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo UG, Sopot 2010, nr 4/1, s. 9 i nast.; A. Kuja-
wińska, E. Więcek-Janka, Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, 
w: Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego nr 595, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010, s. 67; A. Baranowska-Skimina, Sek-
tor MŚP w Polsce w latach 2008–2009, http://www.egospodarka.pl/58234, Sektor-MŚP-w-
Polsce-w-latach-2008-2009,1,39,1.html, 20.11.2010. 

http://www.egospodarka.pl/58234,Sektor-MSP-w-Polsce-w-latach-2008-2009,1,39,1.html
http://www.egospodarka.pl/58234,Sektor-MSP-w-Polsce-w-latach-2008-2009,1,39,1.html
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Ich słabością może być również niska innowacyjność i niewielka skłonność do 

wykorzystywania nowych technologii oraz innowacji nietechnologicznych, co 

z kolei ogranicza ich konkurencyjność w dłuższej perspektywie. Jednak kluczowa 

bariera to przeważnie finanse. Ze względu na charakter i formy prawne działalności 

mikro i małe przedsiębiorstwa mają ograniczone możliwości pozyskiwania środ-

ków zarówno z wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł. Tego typu przeszkody 

odczuwane są tym dotkliwiej, im mniejsze jest przedsiębiorstwo2. Wspomniane 

czynniki nie tylko utrudniają bieżącą działalność tych firm, ale przede wszystkim 

hamują ich rozwój, determinując między innymi styl, formy i zakres prowadzenia 

działań marketingowych.  

 Z obserwacji3 wynika, że wiedza przedsiębiorców dotycząca dostępnych dla 

małych firm rozwiązań marketingowych jest dość ograniczona, szczególnie jeśli 

chodzi o nietypowe i innowacyjne narzędzia. Marketing dla wielu z nich sprowadza 

się do reklamy w lokalnych gazetach, ulotek, ewentualnie pewnej obecności 

w Internecie, polegającej na założeniu firmowej strony, będącej jednak bardziej  

e-wizytówką niż prawdziwym kanałem komunikacji z klientami. W związku 

z niewłaściwym podejściem, brakiem kwalifikacji oraz doświadczenia wśród kadry 

małych firm podmioty te bardzo często wcale nie korzystają z marketingu lub robią 

to niewłaściwie, popełniając błędy, które utwierdzają je w przekonaniu 

o nieskuteczności działań marketingowych. Pewna część właścicieli mikro i małych 

przedsiębiorstw nie decyduje się na żadne systematyczne akcje promocyjne, zakła-

dając z góry, że i tak nie stać ich na kosztowną reklamę w mediach o większym 

zasięgu, innych instrumentów promocji nie znają, a poza tym „przecież dobry towar 

sprzeda się sam”. Jeszcze inni mikroprzedsiębiorcy wykorzystują mało kreatywne, 

niesystematyczne i/lub błędnie zaprojektowane rozwiązania marketingowe, które 

w żaden sposób nie pozwalają im się odróżnić od konkurencji, a nie widząc pożą-

danych skutków takich doraźnych akcji, rezygnują z nich po pewnym czasie.  

 Tymczasem niemal truizmem jest stwierdzenie, że małe i mikroprzedsiębior-

stwa nie powinny rezygnować z działań marketingowych, a jedynie dobrać właści-

we sposoby i instrumenty oddziaływania na rynek. Z kolei te podmioty, które wy-

korzystują marketing, ale rezultaty tych działań nie są dla nich satysfakcjonujące, 

powinny w pierwszej kolejności zidentyfikować błędy w swoim podejściu, zamiast 

angażować się we wciąż nowe pomysły. 

                                                 
2
  A. Baranowska-Skimina, op.cit. 

3
  Przedstawione dalej wnioski są w znacznym stopniu wynikiem nieformalnych rozmów 

z przedsiębiorcami i obserwacji ich zachowań prowadzonych przez autorkę w trakcie szkoleń 
i konsultacji realizowanych dla sektora MŚP, organizowanych przez Śląską Fundację Wspierania 
Przedsiębiorczości w Gliwicach oraz Fundację na rzecz Rozwoju Miasta Knurowa w latach 
2001–2010. Jako osobiste spostrzeżenia są obciążone dużą dozą subiektywizmu, wskazano tu 
jednak na najczęściej powtarzające się zjawiska i postawy. 
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 Najczęstsze błędy popełniane przez mikro i małe przedsiębiorstwa w dziedzi-

nie marketingu to: 

 podejmowanie działań ad hoc, traktowanych jako odrębne, pojedyncze ak-

cje, zamiast realizowania systematycznego procesu, zgodnego z szerszą 

wizją i strategią rozwoju działalności firmy; 

 przeprowadzanie najprostszych akcji, ograniczonych co do czasu i zakresu, 

unikanie ciekawszych i innowacyjnych, lecz trudniejszych do wdrożenia 

rozwiązań, bezkrytyczne kopiowanie „udanych” pomysłów konkurencji; 

 niechęć wobec działań wymagających długoterminowego zaangażowania  

i cierpliwości w oczekiwaniu na rezultaty; 

 brak planowania, kontroli oraz pomiaru skuteczności (lub niewłaściwy ich 

charakter) realizowanych działań marketingowych, nieumiejętność doko-

nania realnej oceny skuteczności i efektywności stosowanych rozwiązań; 

 odrzucanie perspektywy klienta w kształtowaniu oraz ocenie działalności  

i oferty.  

 O ile problemy z pierwszych czterech grup wynikają głównie z braku facho-

wej wiedzy, doświadczenia, wystarczających zasobów kadrowych czy finanso-

wych, o tyle ostatni błąd wynika z typowo „ludzkich” skłonności reprezentantów 

small businessu, które dobrze charakteryzuje powiedzenie „punkt widzenia zależy 

od punktu siedzenia”. Zbyt częstym grzechem Polaków angażujących się w działal-

ność gospodarczą jest bowiem fakt, że w momencie uruchomienia firmy zapomina-

ją, że jeszcze niedawno byli klientami narzekającymi na obsługę, poszukującymi 

prawdziwej wartości, zagubionymi w gąszczu nierzetelnych informacji reklamo-

wych. Właściciele przedsiębiorstw (nie tylko małych oczywiście, choć ze względu 

na ich specyfikę wydaje się to bardziej widoczne) często sprawiają wrażenie, jakby 

wraz z rozpoczęciem działalności przeszli na drugą stronę frontu, zamieniając wal-

kę o satysfakcjonujące produkty i usługi świadczone na odpowiednim poziomie na 

walkę o jak najniższe koszty i jak najwyższe (oraz możliwie szybkie) zyski. Pomi-

mo świadomości, że mikro i małe firmy są szczególnie wrażliwe nawet na drobne 

zachwiania płynności finansowej i muszą rygorystycznie kontrolować koszty, tak 

drastyczna zmiana perspektywy wydaje się z jednej strony trudna do zaakceptowa-

nia, a z drugiej strony – zasadniczo sprzeczna z jakąkolwiek koncepcją marketingu. 

Przyjmowanie punktu widzenia konsumenta i kształtowanie oferty zgodnej z ocze-

kiwaniami odbiorców ma w związku z tym charakter bardziej deklaracji niż auten-

tycznego nastawienia.  

 Tymczasem spojrzenie na działalność z perspektywy nabywcy oznacza do-

strzeżenie tego, co naprawdę ma dla niego znaczenie, aby produkt i sposób jego 

dostarczenia spełniły jego oczekiwania w większym stopniu lub by uzyskał większą 

satysfakcję ze świadczonej usługi. Istotne jest uwzględnienie wszystkich, nawet 

najdrobniejszych aspektów oferty (na przykład takich jak odpowiednie środki hi-

gieny w firmowej toalecie czy wygodne krzesła w poczekalni), ponieważ we 
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współczesnym, konkurencyjnym świecie to najczęściej właśnie drobiazgi decydują 

o różnicach i wyższości jednej oferty nad inną.  

 Wielu przedsiębiorców mylnie interpretuje wagę poszczególnych atrybutów 

oferty dla klienta. Zakładają na przykład, że przyciągną odbiorców poprzez znaczne 

inwestycje w materialne elementy, takie jak wystrój wnętrz firmowych, a potem już 

nie wystarcza im kreatywności, sił, a najczęściej środków, aby uzupełnić ofertę  

o niezbędne dodatki, zadbać o komunikację czy zatroszczyć się o właściwą obsługę 

klienta poprzez motywowanie i szkolenie pracowników. Co gorsze, owe inwestycje 

odbijają się na cenach oferowanych dóbr i usług4.  

 Można zatem wnioskować, że pierwszym krokiem do wykorzystania marke-

tingu w mikro i małych firmach jest po prostu reorientacja marketingowa – przy-

wrócenie klientowi należnego mu miejsca. Choć wydaje się to banalne, właśnie 

najprostsze prawdy są często najtrudniej przyjmowane. Dobrym punktem wyjścia 

do realizacji jakiejkolwiek działalności marketingowej w małych firmach powinna 

być też zmiana podejścia z typowego dla projektowania i sprzedaży produktu  

w kierunku tworzenia i dostarczania wartości klientom5.  

 W tym zakresie warto wykorzystać naturalne atuty tych małych podmiotów. 

Otóż podstawą kreowania wartości powinna być niedostępna dla dużych organizacji 

bliskość, wręcz zażyłość z klientem i zdecydowanie lepsze, bo bezpośrednie od-

krywanie jego oczekiwań w ramach osobistej komunikacji. Tym bardziej że odbior-

cy małych firm często sami, z własnej inicjatywy zgłaszają im swoje potrzeby, 

zwracając się z propozycjami i wątpliwościami nie tylko wtedy, gdy są wywoływa-

ni do odpowiedzi. Personelowi małych firm pozostaje zatem aktywnie słuchać, 

wyłapując z wypowiedzi klientów to, czego duże firmy muszą poszukiwać  

w trakcie drogich i czasochłonnych badań marketingowych. Żaden duży punkt 

handlowy nie jest w stanie równie elastycznie zareagować na potrzeby zgłaszane 

przez klientów, jak mały sklep osiedlowy, którego właściciel pytany przez  

klientów o taki, a nie inny gatunek chleba może wprowadzić go do swojej oferty 

niemal z dnia na dzień.  

 

                                                 
4
  Na przykład dla znacznej części klientów pensjonatu bardziej istotna dla ich ogólnego 

poczucia komfortu może być wystarczająca liczba wieszaków w szafach i na ścianach łazienki niż 
błyszczące kafle na podłodze, które – jeśli są przyzwoitej jakości, zostały estetycznie dobrane 
i właściwie położone, a przede wszystkim są czyste – będą atrakcyjne niezależnie od tego, czy 
kosztowały 100, czy 200 zł za m kw. A jednak wybór tych droższych oznacza, że inwestorowi 
często nie wystarcza już środków, aby zawiesić o jedną półkę więcej, a ponadto rezygnacja z tego 
detalu daje złudne poczucie oszczędzania. 

5
  Zob. np. M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości 

dla klienta i przedsiębiorstwa, AE w Katowicach, Katowice 2005; M. Szymura-Tyc, Wartość dla 
klienta w procesie konkurencji, w: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, 
AE w Poznaniu, Poznań 2004; Z. Telakowska, Przewaga konkurencyjna – niełatwo zdobyć, 
jeszcze trudniej zatrzymać, http://www.MSPmarketing.pl/strategia/97-przewaga-konkurencyjna-
nieatwo-zdoby-jeszcze-trudniej-zatrzyma, 15.10.2010. 
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2. Tradycyjne instrumenty marketingu w wersji mikro 

 

 Jak wspomniano, mikro i małe firmy mają ograniczony dostęp do zasobów 

finansowych i z tego powodu nie stać ich na realizację wielomilionowych kampanii 

reklamowych. Nie oznacza to jednak, że tradycyjne działania promocyjne są dla 

nich zupełnie niedostępne – wręcz przeciwnie. Mikroprzedsiębiorstwa powinny 

zwrócić uwagę na tańsze, ale oryginalne formy promocji i kreatywnie wykorzysty-

wać tradycyjne środki komunikacji.  

 Podstawową kwestią jest nie tylko dobór narzędzi komunikacji o odpowied-

nim zakresie i niskich kosztach, ale przede wszystkim ich poprawne zaprojektowa-

nie. Nawet nieco „archaiczne” narzędzia, takie jak ulotki, ogłoszenia prasowe, wi-

zytówki czy szyldy, będące często jedyną dostępną finansowo opcją dla mikro 

i małych firm, mogą być skuteczne, pod warunkiem że są opracowane innowacyjnie 

i z polotem. Ważne jest też wykorzystanie ustaleń psychologów dotyczących proce-

sów postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji. Spoglądając na ulot-

ki czy ogłoszenia small businessu w lokalnej prasie można uznać, że podstawowe 

informacje z zakresu psychologii reklamy pozostają wiedzą tajemną. Tymczasem 

liczne publikacje z tej dziedziny, opracowane w przystępnej formie, stanowią wy-

raźną podpowiedź, jak formułować skuteczne komunikaty6.  

 Jeśli zatem przedsiębiorca i jego kadra nie radzą sobie ze stworzeniem cieka-

wych materiałów promocyjnych, pozostaje im zwrócić się do specjalistów, co 

zresztą wydaje się najrozsądniejsze w odniesieniu do wielu działań. Nawet gdy 

wiąże się to z poniesieniem nieco wyższych kosztów promocji, inwestycja ta jest 

opłacalna, ponieważ opracowanie materiałów firmowych, choćby najmniejszym 

nakładem, które jednak trafiają do kosza, zamiast spełniać swoje funkcje komuni-

kacyjne, w ostatecznym rozrachunku prowadzi do zdecydowanie wyższych strat dla 

firmy. Wynikają one nie tylko z poniesionych już nakładów (finansowych, czasu), 

ale obejmują także koszty utraconych korzyści, to jest czas poświęcony na bezsku-

teczne oczekiwanie na efekty oddziaływań promocyjnych oraz zainteresowanie 

klientów, którego nie udało się wzbudzić, nie wspominając o tym, że można też 

wywrzeć nieodwracalne negatywne wrażenie. 

 Jeśli faktycznie ogłoszenie prasowe czy ulotka są jedynymi formami promo-

cji, na jakie stać właściciela małej firmy, to kwestia zaprojektowania skutecznego 

przekazu nabiera jeszcze większego znaczenia. Tym bardziej że to właśnie te mate-

riały są najczęściej odpowiedzialne za pierwszy kontakt klienta z przedsiębior-

                                                 
6
  Można wymienić jeszcze takie prace, jak: D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy re-

klamy, GWP, Gdańsk 2003; R. Heath, Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność, 
GWP, Gdańsk, 2008; A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, 
Gdańsk 2003; K. Hogan, Psychologia perswazji, Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, 
Warszawa 2005; G. Zaltman, Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Rebis, Poznań 
2008. 
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stwem, a zatem również za jego pierwsze wrażenie dotyczące organizacji. Niestety, 

w przypadku mikro i małych firm niekorzystne pierwsze wrażenie bywa często 

ostatnim, bo niewielu klientów daje im drugą czy trzecią szansę w sytuacji, gdy na 

tej samej stronie gazety reklamuje się 15 podobnych.  

 Innym ważnym elementem działań marketingowych, często pomijanym przez 

reprezentantów small businessu, jest wewnętrzny PR. O ile wydatki na komplekso-

wą kampanię PR prowadzoną przez specjalistyczną agencję mogą sięgać kwot ab-

solutnie niedostępnych dla małych firm, o tyle działania skierowane do wnętrza 

organizacji nie muszą być drogie, bo obejmują nie tylko wynagrodzenia pracowni-

ków. Troska przedsiębiorcy o właściwe relacje z pracownikami, dobra komunikacja 

i pozytywne emocje wewnątrz organizacji, budowanie zaangażowania poszczegól-

nych osób poprzez bodźce niematerialne (na przykład pochwały) są w małych fir-

mach znaczne ułatwione dzięki ich niewielkim rozmiarom, a często także  

rodzinnemu charakterowi. Jak się okazuje, to właśnie te elementy zarządzania per-

sonelem szczególnie pozytywnie wpływają na jego motywację i wydajność pracy7. 

A szczęśliwy pracownik to nie tylko pracownik wydajniejszy, lecz również bardziej 

przyjazny dla klientów, co z kolei przekłada się na zadowolenie tych ostatnich oraz 

zyski firmy8.  

 Należy w tym miejscu podkreślić, że niezależnie od innych wykorzystywa-

nych narzędzi najważniejszymi działaniami marketingowymi, jakie powinna reali-

zować każda mała firma, są dbałość o produkt (czyli jego jakość) oraz oferowanie 

klientom znakomitej obsługi. Zły produkt, obciążony mniej lub bardziej widoczny-

mi wadami, z pewnością pogrąży każdą, nawet najlepszą strategię marketingową.  

Z kolei doskonała obsługa powinna stać się atutem małych przedsiębiorstw, ponie-

waż z jednej strony zależy głównie od zaangażowania i umiejętności interpersonal-

nych personelu, a zatem nie wymaga znacznych nakładów finansowych, a z drugiej 

– wciąż należy do rzadkości9. Okazuje się, że słuchanie i sprawne reagowanie na 

prośby klientów, dotrzymywanie złożonych im obietnic, udzielanie przydatnych 

informacji, a wreszcie okazywanie odbiorcom wsparcia, zrozumienia i troski10  

                                                 
7
  http://komunikat.rrcc.pl/2008/04/doswiadczenia-budujace-zaangazowanie/, 15.11.2010; 

http://www.topemployers.pl/employers/Naszeprzemy%C5%9Blenia/Whitepapers/tabid/1205/artic
leType/ArticleView/articleId/84/Poczucie-szczescia-moze-byc-zyskowne.aspx, 16.11.2010. 

8
  Dowodzą tego np. badania sieci Sears, z których wynika, że gdy zadowolenie pracow-

ników rośnie, wzrasta także satysfakcja klientów. M. Szopa, S. Stodolak, Jak uszczęśliwić pra-
cownika, „Wprost” 2010, nr 14. 

9
  Potwierdzają to wyniki badań, zgodnie z którymi firmy z sektora MŚP rzadko lub spora-

dycznie wykorzystują jakość usług przy- i posprzedażnych jako narzędzie konkurowania. Zob.: 
M. Zastempowski, Instrumenty konkurowania stosowane przez MŚP w dobie kryzysu finansowe-
go, w: Zachowania, op.cit., s. 149–151. 

10
  Wymienione elementy należą do modelu doskonałej obsługi SUPER (RATER), który 

uwzględnia takie czynniki, jak: skuteczność, upewnianie, prezentowanie się, empatia, reakcja. 
Por. szerzej np. R. Zemke, K. Anderson, Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Wolters 
Kluwer Polska, Kraków 2006.  
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to nadal niestandardowe zachowania przedstawicieli firm. Tym łatwiej wyróżnić się 

na tle konkurencji właśnie poprzez dbałość o ten aspekt kontaktów z klientami. 

Niematerialne elementy oferty i procesu zawierania transakcji są nieograniczonym 

źródłem pomysłów na pozytywne zaskoczenie, a nawet zachwycenie klienta.  

 Jednym z nich jest okazywanie wdzięczności za współpracę, na przykład  

w postaci zwyczajnego podziękowania klientom za wybór danej firmy lub przeka-

zania cennej, ale niedostępnej dla innych informacji. W dzisiejszym świecie, gdzie 

niczego nie ma za darmo, a programów lojalnościowych jest tak wiele, że udział  

w nich rzadko oznacza wierność konsumentów, zwykłe ludzkie „dziękujemy” może 

być bardziej docenione, bo – podobnie jak porada znajomego w zestawieniu z in-

formacjami od sprzedawcy – nosi znamiona bezinteresowności, serdeczności, przy-

czyniając się do powstawania prawdziwych, a nie punktowanych więzi pomiędzy 

firmą a klientem11. Z pewnością ideę tę łatwiej wprowadzić w życie w małych fir-

mach niż w gigantycznych korporacjach. 

 

 

3.  Innowacyjne formy działań marketingowych dostępne dla małych przedsię-

biorstw 

 

 Elastyczność i szybkość reagowania to podstawowe zalety małych przedsię-

biorstw w porównaniu z dużymi organizacjami. Niestety, atut ten nie zawsze odnosi 

się do szybkości wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, w tym innowacyjnych 

koncepcji marketingowych czy technologii typowych dla komunikacji z klientem 

XXI wieku.  

 Popularny w ostatnim czasie marketing rekomendacji (szeptany, referencyj-

ny)12 wydaje się idealnym rozwiązaniem dla small businessu. Polecenia przekazane 

przez klientów firmy są doskonałym sposobem na ciągłe rozbudowywanie bazy 

odbiorców i generowanie sprzedaży bez konieczności wydawania pieniędzy na 

reklamę. Dobra opinia o produktach rozpowszechniana przez zadowolonych i od-

powiednio zmotywowanych nabywców wśród ich znajomych jest z kolei sposobem 

na niemal darmowe budowanie wizerunku. Marketing szeptany ma jednak swoje 

prawa – działa tylko w odniesieniu do firm oferujących odpowiednią wartość i ja-

kość, ponieważ żadne bodźce ekonomiczne nie są w stanie zmusić większego grona 

osób do polecania swoim znajomym to, w co nie wierzą.  

                                                 
11

  Coraz częściej podkreśla się konieczność zmiany charakteru programów lojalnościowych 
w kierunku takich, które akcentują więzi emocjonalne i społeczne, nagradzających klientów 
poprzez cenne informacje, przywileje w obsłudze czy specjalne traktowanie. I. Michalska-Dudek, 
Szanse i trudności w budowaniu lojalności polskich konsumentów za pomocą programów lojalno-
ściowych, w: Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 608, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010, s. 64.  

12
  Szerzej na ten temat zob.: E. Rosen, Fama. Anatomia marketingu szeptanego, Media 

Rodzina, Poznań 2003; B. Cates, Powiedz o mnie innym, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009. 
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 Małym firmom potrzebne są kanały pozwalające na dotarcie do klientów sto-

sunkowo niewielkim kosztem. Tego typu możliwości oferuje Internet, w który zde-

cydowanie warto zainwestować, ponieważ konsumenci w coraz większym zakresie 

używają tego medium do poszukiwania informacji o lokalnych dostawcach, ich 

ofertach, porównywania cen, a także do dokonywania zakupów13. Niestety, zbyt 

wielu przedsiębiorców z sektora MŚP niewłaściwie traktuje ten kanał komunikacji 

z klientami – nie doceniają szans, jakie otwiera przed nimi sieć, i bagatelizują nega-

tywne skutki swojej nieobecności w wirtualnym świecie14.  

 Główne sposoby wykorzystania Internetu w działalności mikro i małych firm: 

 prawidłowo skonstruowana i pozycjonowana, stale aktualizowana firmowa 

strona WWW, będąca nie tylko wizytówką, ale centrum komunikacji klien-

ta z firmą,  

 marketing na portalach społecznościowych i marketing afiliacyjny, 

 wirtualna odmiana marketingu szeptanego i marketing wirusowy, 

 wykorzystanie blogów firmowych i filmów reklamowych na YouTube15. 

 Jak widać, istnieje wiele opcji marketingowych dostępnych dla małych przed-

siębiorstw. Z powodu ograniczonych ram artykułu nie ma możliwości omówienia 

wszystkich opcji szczegółowo. Wskazano jedynie te, których implementacja wyda-

je się nie tylko możliwa, ale kluczowa dla mikro i małych firm z punktu widzenia 

ich rozwoju i wzrostu konkurencyjności. 

 

 

Podsumowanie  

 

 Planując działalność, warto pamiętać, że w marketingu wygrywa zazwyczaj 

nie ten, kto używa najnowszych rozwiązań, ale ten, kto używa najbardziej odpo-

wiednich spośród dostępnych narzędzi, i robi to możliwie najskuteczniej. Oznacza 

to, że choć innowacyjne techniki komunikacji powinny być w miarę sprawnie im-

plementowane w małych firmach, to w wielu wypadkach wystarczający, a nawet 

wyróżniający może być powrót do podstaw koncepcji marketingowej, zatem fak-

tyczne, a nie tylko deklarowane zrozumienie potrzeb klientów i dążenie do ich za-

spokojenia.  

 

 

                                                 
13

  Zob. np. wyniki badań prezentowane w: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, 
Warszawa 2010. 

14
  Por. M. Zastempowski, op.cit., s. 149; http://marketingowiec.pl/artykul/wizerunek-

polskich-firm-w-internecie, 16.11.2010. 
15

  Szerzej na temat tych działań zob. np. T. Maciejowski, Narzędzia skutecznej promocji  
w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003; G. Mazurek, Blogi i wirtualne społeczności – 
wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.   
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SPECIFIC CHARACTER OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES  

AS A DETERMINANT OF THEIR ORIENTATION  

AND FORMS OF MARKETING ACTIVITY 

 

 

Summary 

 

 Specific attributes of micro and small enterprises, i.e. limited number of workers, 

elasticity, fast decision processes, limited financial resources and low innovativeness 

are influencing their behavior and competitiveness, and also their market orientation as 

well as an attitude towards marketing tools. The paper presents some observations about 

small enterprises’ orientation, their basic mistakes referring to marketing and some 

suggestions about marketing tools and actions which are applicable in the specific situa-

tion of such organizations.  
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STRATEGIA ROZWOJU W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

– DYLEMATY POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW  
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Działanie spontaniczne, kierowane intuicją, aczkolwiek w niektórych sytu-

acjach korzystne, nie zapewni współcześnie przedsiębiorstwu długofalowego suk-

cesu. Każdy menedżer powinien zarządzać firmą z punktu widzenia przeszłości, 

czyli rozumienia tego, co się już wydarzyło, teraźniejszości – związanej z wykony-

waniem bieżących analiz i ich interpretacją, oraz przyszłości, czyli planowania 

różnych wydarzeń, które mogą się wydarzyć. W efektywnym zarządzaniu firmą 

konieczne jest określenie misji, wyznaczenie celów, jak również wielofalowych 

planów. Dobry menedżer powinien być przede wszystkim dobrym analitykiem  

i strategiem. Aby dobrze zarządzać biznesem i zapewnić mu przetrwanie, powinien 

zadać sobie jedno fundamentalne pytanie: jak zarządzać przedsiębiorstwem długo-

falowo? Tym właśnie zajmuje się strategia.  

 Zasygnalizowana problematyka ukierunkowała niniejsze opracowanie na za-

prezentowanie pewnym refleksji i spostrzeżeń autorki wyłaniających się z przepro-

wadzonych badań i audytów, a dotyczących podejścia do strategii i jej roli w życiu 

polskiego przedsiębiorstwa. Aby zrealizować zamierzenie, po pierwsze, przedsta-

wione zostaną trzy filary każdego przedsiębiorstwa – misja, cele i strategia jako 

koncepcja działania w ujęciu teoretyczno-praktycznym, po drugie, w części końco-

wej zostaną zawarte konkluzje niniejszego opracowania. 
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1. Filary przedsiębiorstwa – misja, cele i strategia działania 

 

 W procedurze budowy strategii przedsiębiorstwa naczelne miejsce zajmuje 

określenie misji i celów działania. Niektórzy autorzy określają te dwa elementy 

jako główne filary firmy. Jednak jak pokazuje rzeczywistość i praktyka, przedsię-

biorcy regionu bielsko-bialskiego mają ogromne problemy z właściwym definio-

waniem swojej misji, jak i celów działania. Taki oto obraz wyłania się z przepro-

wadzanych przez autorkę niniejszego opracowania audytów strategicznych. Prze-

badano około 25 przedsiębiorstw i w żadnym z nich ani misja, ani cele nie stanowią 

głównego filaru firmy. 

 Misja to szczególny powód istnienia przedsiębiorstwa, wyróżniający go od 

wszystkich innych, to jego tożsamość i jego wizerunek, to wyrażenie dalekosięż-

nych zamierzeń i aspiracji firmy1. Sformułowanie misji jest ważnym zadaniem 

menedżera przedsiębiorstwa, ponieważ wyznacza ona główne kierunki i sposoby 

działania przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do integrowania z nim wszystkich 

zainteresowanych i związanych z jego rozwojem. Misja powinna być oparta na 

realistycznej, lecz jednocześnie perspektywicznie sformułowanej wizji i dążeniach 

do jej osiągnięcia. Wydawać by się mogło, że kiedy firma już pojęła, czym się 

przede wszystkim wyróżnia na rynku, nie ma nic prostszego, niż usiąść i na tej 

podstawie sformułować misję. Skoro Volvo jest synonimem bezpieczeństwa, jego 

misja powinna brzmieć mniej więcej tak: „Domeną Volvo jest produkcja najbez-

pieczniejszych samochodów na świecie”. W rzeczywistości misja Volvo składa się 

ze 130 słów, a „bezpieczeństwo” pojawia się tam dopiero na 126. miejscu2.  

 Z punktu widzenia praktycznego błędy w tworzeniu misji firmy – zdaniem 

autorki – wynikają z utożsamiania misji, po pierwsze, z celami firmy, po drugie,  

z poematem na całą stronę A4 (a z założenia misja ma być krótka, zwięzła i reali-

styczna) i po trzecie, z hasłem reklamowym w stylu „zdrowa woda życia doda”. 

Żadna audytowana firma nie posiada dobrze zdefiniowanej misji swojego działania. 

We wcześniejszych badaniach prowadzonych przez autorkę w ramach rozprawy 

doktorskiej tylko około pięciu firm na sto posiadało dobrze sformułowaną misję. 

Jakie elementy powinna zatem zawierać misja firmy? Należą do nich zaliczyć: 

nazwę firmy, produkt, klienta/rynek i kompetencje wyróżniające firmę na rynku 

(np. terminowość dostaw, najwyższa jakość, długoletnia tradycja). Wymienione 

elementy należy zawrzeć w jednym, góra dwóch zdaniach sformułowanych w cza-

sie teraźniejszym. Jeżeli chodzi o kompetencje wyróżniające firmę na rynku,  

                                                 
1
  Por. K. Obłój, Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 

PWE, Warszawa 2006; Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998; J. Penc, 
Strategiczny system zarządzania: holistyczne myślenie o przyszłości, formułowanie misji i strate-
gii, Wyd. Placet, Warszawa 2001; J. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997. 

2
  I. Dudzik-Lewicka, Proces zarządzania strategicznego, w: Tendencje w zarządzaniu or-

ganizacjami przyszłości, red. A. Barcik, R. Barcik, ATH, Bielsko-Biała 2006, s. 142–168. 



Irena Dudzik-Lewicka 60 

to przesadne jest wskazywanie jak najwięcej cech wyróżniających firmę. Według  

J. Trouta misja pełna sentymentalnych ogólników świadczy o tym, że firma nie ma 

pojęcia, dokąd zmierza3. A poza tym istniej jeszcze prosta zależność, jeżeli ktoś 

pisze bądź mówi nam, że jest dobry we wszystkim, to świadczy to o tym, że tak 

naprawdę nie jest dobry w niczym! Należy zatem, tworząc misję, wskazać dwie, 

najwyżej trzy kluczowe kompetencje firmy, ale nich to będą rzeczywiście te umie-

jętności, w których firma jest najlepsza.  

 Cele działania firmy powinny zawsze wynikać z misji i stanowić jej uszcze-

gółowienie. Według Webstera cel jest zakończeniem, ku któremu jest skierowany 

wysiłek. To dotyczące przyszłości zamiary i dążenie działania znanego, mającego 

przynieść cenione zmiany i wartości. Cele wyznaczają kierunki, dążenia i efekty, 

jakie zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo. Mają one zatem kluczowe znaczenie dla 

skuteczności organizacji i spełniają szereg funkcji. Po pierwsze, stanowią wska-

zówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi pracujących w organizacji. Cele 

pozwalają wszystkim zrozumieć, dokąd organizacja zmierza. Po drugie, praktyka 

ustalania celów wpływa na planowanie. Skuteczne wytyczenie celów sprzyja do-

bremu planowaniu, a to z kolei ułatwia ustalanie celów w przyszłości. Po trzecie, 

cele mogą być źródłem motywacji dla pracowników, zwłaszcza jeśli osiągnięcie 

celu może zostać nagrodzone. I po czwarte, sprzyjają ocenie i kontroli. Oznacza to, 

że przyszłe wyniki będzie można ocenić na podstawie stopnia realizacji wytyczo-

nych dziś celów4. 

 Organizacja powinna ustalać wiele różnych rodzajów celów. Cele te powinny 

być ustalane na różnych szczeblach i dla różnych szczebli w ramach organizacji. 

Jeden z podstawowych podziałów funkcjonujący w literaturze przedmiotu wyróżnia 

cele strategiczne – są one ustalone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kie-

rownictwa organizacji (pięć i więcej lat), cele taktyczne – ustalone na średnim 

szczeblu i dla menedżerów średniego szczebla organizacji (od jednego roku do 

pięciu lat), oraz cele operacyjne – ustalone na najniższym szczeblu i dla menedże-

rów niższego szczebla organizacji (do jednego roku)5. 

 Horyzont czasowy w ujęciu teoretycznym nie zawsze znajduje odniesienie do 

działań praktycznych kadry zarządzającej. Badania autorki w ramach pracy doktor-

skiej wykazały, że czynnik czasu w projektowaniu celów czy też strategii jest trak-

towany w sposób elastyczny, w zależności od relacji między przedsiębiorstwem  

a jego otoczeniem. Ponieważ relacje te praktycznie mają charakter zmienny, to  

i horyzont planowania ulega odpowiedniemu do sytuacji skróceniu lub wydłużeniu. 

W rzeczywistości większość menedżerów za dłuższą perspektywę czasową przyj-

                                                 
3
  Por. J. Trout, Biznes to nie bajka, Prószyński i S-ka SA, Warszawa 2000. 

4
  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2008, s. 200–203. 

5
  Por. R. Krupski, Zarządzanie strategiczne, koncepcje – metody, Wyd. AE we Wrocławiu, 

Wrocław 2007; M. Moszkowicz, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 
2000. 
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muje okres powyżej czterech lat (i to rozwiązanie jest zbliżone do założeń teore-

tycznych), ale dużą grupę stanowią ci menedżerowie, którzy za podstawę podej-

mowanych przez przedsiębiorstwo działań przyjmują okres do dwóch lat6. 

 Odnosząc się do doświadczeń praktycznych autorki, należy podkreślić, że 

jeżeli chodzi o cele działania, to większość polskich firm je posiada. Jednak mene-

dżerowie mają problemy z właściwą konstrukcją celów. W większości przypadków 

sformułowane są one lakonicznie, w postaci hasła, które nie jest mierzalne i trudno 

egzekwowalne, na przykład wzrost sprzedaży, wzrost zatrudnienia, poprawa jakości 

itd. To, co odróżnia cele od misji, to forma czasu przyszłego, gdyż cel wyraża dzia-

łanie, do którego dążymy, coś, czego jeszcze nie osiągnęliśmy. Dodatkowo cel, 

zgodnie z modelem SMART, musi być konkretny (określony możliwie konkretnie), 

mierzalny (musi mieć swój wskaźnik, na podstawie którego będzie oceniana jego 

realizacja), akceptowalny (pracownicy, którzy będą realizować cel, muszą go ak-

ceptować, inaczej nie zechcą go realizować), realistyczny (posiadane zasoby muszą 

być wystarczające dla realizacji celu) oraz terminowy (powinien posiadać termin 

wykonania).  

 W praktyce funkcjonuje jeszcze inny problem. Nawet jeżeli firma posiada 

dobrze sformułowane cele swojego działania (w przypadku prowadzonych audytów 

ta grupa firm stanowi, niestety, mniejszość, i to zdecydowaną!), to przedsiębiorcy ci 

tworzą tylko cele dla najbliższej perspektywy rozumianej jako okres do jednego 

roku. Brakuje zatem celów dotyczących dłuższej perspektywy. Szkoda, że tak mało 

jest przedsiębiorców rozumiejących ten problem, stwierdzających, że brak tych 

celów w działaniach firmy przyczynia się do tego, że średnio dwa miesiące w roku 

w firmie jej pracownicy nie wiedzą, co robić. To opinia jednego z badanych przed-

siębiorców.  

 Ostatnim filarem firmy jest jej strategia. Strategia to procedura osiągania 

sukcesu, plan działania, sposób, w jaki przedsiębiorstwo zamierza realizować swoją 

misję, długookresowy program działania określający główne cele organizacji i spo-

soby ich osiągnięcia. Jak widać, istnieją duże rozbieżności w interpretacji pojęcia 

strategia przedsiębiorstwa. Wynikają one z braku jednoznacznych przesłanek, na 

podstawie których można dokonać logicznej strukturyzacji tego pojęcia. Wielość 

interpretacji jest konsekwencją nie tylko odmiennych koncepcji teoretycznych, ale 

jest również pochodną doświadczeń praktycznych firm. W związku z tym istnieją 

duże rozbieżności w praktycznym sposobie rozumienia pojęcia strategia przez 

przedsiębiorstwa7. W praktyce stratedzy rozumieją strategię przede wszystkim jako: 

                                                 
6
  I. Dudzik-Lewicka, A. Peszko, Strategie przedsiębiorstw regionu bielsko-bialskiego  

w warunkach integracji europejskiej – wyniki badań własnych, w: Koncepcje i narzędzia zarzą-
dzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, SGH w Warszawie, Warszawa 
2006, s. 225–228. 

7
  Por. A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa–

Kraków 2007; R. Krupski, Elementy zarządzania strategicznego, Ossolineum, Wrocław 1996. 
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zespół zasad określony przez organ zarządzający przedsiębiorstwem, formalnie 

zatwierdzony plan strategiczny czy formalny dokument przyjęty uchwałą zarządu 

lub dyrekcji. Niestety, zdarzają się również tacy menedżerowie, którzy deklarują, że 

ich firma nie posiada strategii działania8. Takie stwierdzenie przeraża, gdyż wska-

zuje dobitnie na brak wiedzy wśród kadry zarządzającej. Każda firma bowiem po-

siada koncepcję działania, jest ona tylko mniej lub bardziej uświadomiono mene-

dżerom.  

 W procedurze formułowania strategii istotną rolę odgrywa znajomość otocze-

nia firmy, zarówno dalszego, jak i bliższego. Analiza otoczenia dalszego pozwala 

określić pośrednie wpływy zmian w gospodarczym, technicznym, społeczno-

kulturalnym, prawnym, politycznym i ekonomicznym otoczeniu. Natomiast analiza 

otoczenia bliższego skupia się na badaniu bezpośredniego wpływu konkurencji, 

dostawców, odbiorców, agencji rządowych i innych instytucji na organizację. 

Przedsiębiorstwa mają dość znaczny zakres wpływu na swe otoczenie bliższe 

i bardzo ograniczone możliwości zmiany swego otoczenia dalszego, co oznacza 

konieczność dostosowania się do jego warunków i wymagań. Można więc powie-

dzieć, iż analiza otoczenia przedsiębiorstwa polega na ocenie szans i zagrożeń, jakie 

powodują czynniki otoczenia dalszego oraz zdolności oddziaływania na czynniki 

otoczenia bliższego9. Sprawą szczególnie istotną w przeprowadzaniu analizy oto-

czenia jest sporządzenie listy czynników, które uważa się za najważniejsze, i zdo-

bycie odpowiednich informacji. Użytecznymi źródłami informacji mogą być tutaj 

klienci i dostawcy, czasopisma fachowe, wystawy, konferencje naukowe itp. 

 Większość przedsiębiorców nie przywiązuje wagi do analizy swojego otocze-

nia. Podstawowym mankamentem wielu firm jest brak formalnych analiz otoczenia. 

Nie są przeprowadzane analizy stanowiące prognozy przyszłościowe. Firmy nie 

korzystają z pomocy ekspertów zewnętrznych ani nie wykorzystują w tym aspekcie 

swojej wiedzy. Prowadzone są natomiast bieżące analizy nieformalne, choć słowo 

„analizy” jest tutaj na wyrost. Firmy pozyskuj informacje na temat swojego otocze-

nia dalszego z mediów, z prasy codziennej i ze specjalistycznej, od dostawców, 

klientów oraz z Internetu. W ten sposób firmy starają się obserwować otoczenie na 

bieżąco i systematycznie. Jednak te analizy nieformalne nie pozwalają identyfiko-

wać wszystkich czynników, które mają lub mogą mieć wpływ na działalność przed-

siębiorstwa. Widać to wyraźnie, gdy analizuje się odpowiedzi firm dotyczące źródeł 

informacyjnych o poszczególnych elementach otoczenia dalszego.  

 W przypadku otoczenia bliższego firmy w większości potrafią wskazać rynek, 

który obsługują, znają swoich potencjalnych konkurentów, potrafią wskazać ich  

z nazwy, natomiast nie potrafią określić w przybliżeniu ich szacunkowego udziału 

                                                 
8
  I. Dudzik-Lewicka, A. Peszko, Strategie przedsiębiorstw regionu…, s. 225–228. 

9
  I. Dudzik-Lewicka, Tworzenie strategii przedsiębiorstwa, w: START. Przedsiębiorczość 

akademicka. Przewodnik, red. A. Pradela, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 
Gliwice 2009, s. 95–106. 
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w rynku. Zdarzają się również i takie sytuacje, że firma potrafi podać udział w ryn-

ku najważniejszych konkurentów, ale – co ciekawe – nie zna swojego udziału  

w rynku, co z kolei może budzić zastrzeżenia co do prawdziwości danych dotyczą-

cych konkurentów. Klienci i dostawcy zazwyczaj są dobrze znani przedsiębiorcom. 

Również znane im jest ich oddziaływanie na firmę. 

 

 

Podsumowanie  

 

 Przedstawiony w niniejszym opracowaniu materiał wskazuje niską ocenę 

świadomości strategicznej badanych przedsiębiorców. Należy zatem postawić sobie 

pytanie: dlaczego tak się dzieje? Z pewnością powodów takiego stanu rzeczy jest 

wiele. 

 Po pierwsze, dużo do życzenia ma poziom wiedzy i kompetencji kadry zarzą-

dzającej w badanych firmach. Wydaje się, że osoba zarządzająca firmą powinna 

posiadać stosowną wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, a jeżeli nie posiada 

takiej wiedzy, to powinna strać się ją uzupełnić. W rzeczywistości przedsiębiorcy 

nie chcą posiadać wiedzy w tym zakresie lub nie widzą takiej potrzeby. Dużo do 

życzenia ma również poziom nauczania w naszym kraju. Nie chodzi tylko o sam 

system, ale problem tkwi również w tym, że większość osób wykładających ten 

przedmiot posiada tylko wiedzę teoretyczną z tego zakresu, a w tej dziedzinie rów-

nie ważna jest wiedza praktyczna. Przedsiębiorcy wciąż podkreślają, że nie intere-

suje ich sucha wiedza teoretyczna, ich interesuje przełożenie jej na praktykę. Więk-

szość z nich dlatego może ma taki negatywny stosunek do teorii. Większość z nich 

działa intuicyjnie. W tym upatrują przedsiębiorcy swojej szansy i bardzo trudno im 

wytłumaczyć, że najlepszym rozwiązaniem jest kierowanie się zasadą złotego środ-

ka. Połączenie wiedzy teoretycznej z działaniem intuicyjnym wydaje się dobrym 

sposobem na radzenie sobie z piętrzącymi się problemami współczesnego, bardzo 

burzliwego środowiska, w którym przyszło działać wielu przedsiębiorcom. 

 Po drugie, dodatkowym problemem wydaje się wykreślenie przedmiotu za-

rządzanie strategiczne z programów nauczania na studiach pierwszego stopnia. 

Większość osób zakładających swoje firmy to przecież osoby młode, posiadające 

tytuł licencjata. Nie ma przecież obowiązku kontynuowania studiów na studiach 

magisterskich, a dopiero na drugim poziomie studiowania pojawia się przedmiot 

zarządzanie strategiczne. Skąd ci młodzi ludzie mają pozyskać wiedzę i budować  

w sobie świadomość strategiczną? W opinii autorki przedmiot ten powinien poja-

wić się zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Na studiach licen-

cjackich studenci powinni zdobywać wiedzę podstawową z zarządzania strategicz-

nego, a na magisterskich powinno się pogłębiać ich wiedzę z zakresu na przykład 

analiz strategicznych, gdyż jest to wciąż temat tabu dla wielu przedsiębiorców.  

W większości przypadków pytanie o znajomość konkretnych metod służących do 
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analizy otoczenia firmy lub badania jej wewnętrznego potencjału kończy się rozbra-

jającym stwierdzeniem ze strony przedsiębiorców, że nie znają oni takich metod. 

 Po trzecie, brak zainteresowania przedsiębiorców między innymi problematy-

ką strategicznego zarządzania może wynikać z braku odpowiedniej współpracy 

między przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami, 

których priorytetowym zadaniem jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości  

w regionie. Z obserwacji autorki prowadzonych przez lata wyłania się bardzo nie-

korzystny obraz tej „współpracy”. Można odnieść wrażenie, że wymienione powy-

żej podmioty nastawione są bardziej na walkę między sobą niż na współpracę. Śro-

dowisko praktyków podkreśla brak wiedzy praktycznej u naukowców, z kolei na-

ukowcy akcentują braki w wiedzy kadry zarządzającej. Z pewnością jedni i drudzy 

mają swoje racje, ale mimo wszystko z tej walki środowisk nie wypływa nic ko-

rzystnego, wprost przeciwnie, ma to wymierne i negatywne skutki – zwłaszcza dla 

przedsiębiorstw. 

 Problem niskiego poziomu świadomości strategicznej przedsiębiorców istnieje 

i wymaga głębszego zastanowienia się, jak z nim walczyć. Z pewnością nie będzie 

łatwo go rozwiązać, chociażby ze względu na zakorzenione wzajemne uprzedzenia 

środowiska praktyków i teoretyków, niemniej jednak należy próbować, wprowa-

dzać zmiany, przełamywać lody, aby na zasadzie małych kroczków stworzyć sys-

tem nauczania sprzyjający pogłębianiu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Nie-

zmiernie ważna będzie również próba nawiązania współpracy i budowania wza-

jemnego zaufania między wykładowcami oraz przedsiębiorcami.  
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THE DILEMMAS FACED BY POLISH ENTREPRENEURS 

 

 

Summary 

 

 The present study deals with the attitude of Polish entrepreneurs from the Bielsko-

-Biała region towards the notion of a strategy and the role it plays in business activity.  

It includes the author’s observations and reflection drawn on the basis of conducted 

research and audits, referring to three elements essential to all business entities,  

i.e. a mission, goal, and strategy understood as a both theoretical and practical action 

plan. The conclusions drawn emphasize poor strategic activity of the assessed compa-

nies. Therefore, the task that follows is to seek a possible reason of the present state 

of affairs. The final part of the study constitutes the author’s attempt to find an answer 

to this puzzling issue. 
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Wprowadzenie 

 

 Pojęcie strategia pochodzi od greckiego słowa strategos, oznaczającego przy-

wódcę lub dowodzącego, i tak dosłownie pojmowane miało zastosowanie głównie 

w sztuce wojennej – w zręcznym planowaniu bitew. Z czasem zaczęto wykorzy-

stywać to pojęcie także w wielu innych dziedzinach, w tym w ekonomii. Stąd jego 

miejsce w zręcznym planowaniu działań rozwojowych, „bitew” o konkurencyjność, 

innowacyjność oraz znaczące miejsce w gospodarce światowej, Unii Europejskiej 

(UE). W takim też kontekście należy interpretować Strategię Lizbońską i będącą jej 

kontynuacją i rozwinięciem – Strategię Europa 2020.  

 Strategia Lizbońska jest „planowaniem bitew” o miejsce Unii Europejskiej na 

konkurencyjnej mapie świata, przyjętym w trzech głównych obszarach działania: 

gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Plan ten przyjęto na dziesięć lat, wy-

znaczając cele. Cele te syntetycznie ujęto w tabeli 1. 

 Strategia Europa 2020, koncentrując się na gospodarce nowoczesnej i proeko-

logicznej, spowodowała, że priorytetem stała się wiedza i innowacje oraz poziom 

zatrudnienia, które mają ograniczyć wykluczenie społeczne oraz ubóstwo. 

 Głównym instrumentem, za pomocą którego mogą się urzeczywistnić priory-

tety tych strategii, jest szeroko pojęta przedsiębiorczość ze szczególnym jej obsza-

rem – sektorem MŚP, traktowanym jako motor napędowy rozwoju innowacyjności, 

wzrostu zatrudnienia i realizacji wyzwań ekologicznych. Wyrazem tego są zreali-

zowane lub realizowane działania w kończącej się (grudzień 2010) Strategii Li-

zbońskiej oraz planowane w rozpoczynającej się Strategii Europa 2020. 
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Tabela 1 

Cele Strategii Lizbońskiej 

 
Lp. Rodzaj celu Treść celu 

1 gospodarczy 

 budowa rynku wewnętrznego 

 nowoczesne technologie informacyjne i konkurencyjne 

 integracja rynków finansowych 

 rozwój sfery B + R oraz utworzenie Europejskiego Obszaru 

Badawczego 

 rozwój przedsiębiorczości, w tym priorytety dla sektora 

MŚP będącego kręgosłupem gospodarczym ugrupowania 

2 społeczny 

 poprawa sytuacji na rynku pracy w aspekcie wspólnoto-

wym, narodowym i lokalnym 

 zwalczanie marginalizacji społecznej i wykluczenia 

 budowanie gospodarki opartej na wiedzy, człowiek jako 

kreator i „nośnik” tej wiedzy, podniesienie rangi i znaczenia 

edukacji dla gospodarki  

3 

ekologiczny – 

ochrona 

środowiska 

 realizacja założeń z Göteborga (przyjętych w czerwcu 2001) 

 zsynchronizowanie celów gospodarczych i społecznych  

z ochroną środowiska naturalnego i zapobieganie procesom 

degradacyjnym 

 włączenie się do realizacji priorytetów międzynarodowych 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Wspólne działania na rzecz wzrostu i zatrudnie-

nia. Nowy Porządek Strategii Lizbońskiej, Komisja Europejska, COM 2005,  

s. 1–10; www.ec.europa.eu.  

 

 Przedstawione opracowanie poświęcone jest wymienionym zagadnieniom, 

tj. małym i średnim przedsiębiorstwom w tych strategiach, działaniach skierowa-

nych na ten sektor przez Radę Europejską i Komisję Europejską oraz raportowa-

nych w sprawozdawczości unijnej. Właśnie w kontekście lizbońskich priorytetów 

dla przedsiębiorczości powstała m.in. Karta Małych Przedsiębiorstw i Wieloletni 

Program Rozwoju Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości 2001–2005. MŚP znalazły 

się w celach obydwu strategii, w ocenie lizbońskiej i we wnioskach na przyszłość, 

w unijnych programach pomocowych, raportach i pakietach Komisji Europejskiej, 

a także są zbieżne z realizowanymi celami polityki regionalnej UE. 

 

 

1.  Mała i średnia przedsiębiorczość w założeniach i realizacji Strategii  

Lizbońskiej 

 

 Już w samym opracowaniu, a następnie w priorytetach i celach wdrożenio-

wych Strategii Lizbońskiej za nadrzędne uznano tworzenie środowiska sprzyjające-

go rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych 

i średnich. Znalazło to wyraz w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw, którą 

przyjęto podczas szczytu Rady Europejskiej w Feira (czerwiec 2000). Określono 
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w niej główne zasady polityki unijnej wobec małych przedsiębiorstw na najbliższe 

lata, opierając się na wykorzystaniu i usprawnieniu istniejących już instrumentów 

oraz na poprawie stymulacji przedsiębiorczości. Ważnym krokiem było także przy-

jęcie Wieloletniego Programu Rozwoju Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości 2001–

2005.  

 Główne kierunki i cele działań określone w Karcie oraz w Wieloletnim Pro-

gramie zostały przedstawione w tabeli 2.  
 

Tabela 2 

Kierunki i cele działań dla przedsiębiorczości określone w Europejskiej Karcie Małych 

Przedsiębiorstw oraz w Wieloletnim Programie Rozwoju 2001–2005 

 

Rodzaj dokumentu dla 

przedsiębiorczości jako 

efekt założeń Strategii 

Lizbońskiej 

Cele i kierunki działania 

Europejska Karta 

Małych Przedsiębiorstw 

 edukacja i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości 

 ułatwienia w procesie rejestracji przedsiębiorstw, ułatwienia 

prawne 

 poprawa dostępu do usług elektronicznych 

 kształcenie zawodowe i ustawiczne 

 polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstw na Jednolitym 

Rynku 

 uproszczenia podatkowe i ułatwienie dostępu do źródeł 

finansowania 

 poprawa dostępu do nowych technologii 

 zastosowanie e-biznesu i wysokiej jakości systemów wspie-

rania przedsiębiorstw 

 lepsza reprezentacja przedsiębiorców na poziomie krajo-

wym i wspólnotowym 

Wieloletni Program Roz-

woju Przedsiębiorstw 

i Przedsiębiorczości  

2001–2005 

 promowanie przedsiębiorczości jako wartościowej i efek-

tywnej umiejętności życiowej zorientowanej na konsumenta 

i opartej na kulturze świadczenia usług 

 tworzenie otoczenia biznesu oraz ram prawnych umożliwia-

jących rozwój badań, innowacji i przedsiębiorczości 

 poprawa dostępu do źródeł finansowania dla MŚP 

 zwiększenie konkurencyjności MŚP w gospodarce opartej 

na wiedzy 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Strużycki, Małe i średnie przedsiębiorstwa 

w świetle Strategii Lizbońskiej, SGH, Warszawa 2006, s. 45–47; Implementing the 

renewed Lisbon strategy for growth and jobs: a year of delivary: annex, European 

Commission, Luxembourg, OOPEC 2007, s. 19–24.  

 

 Przyjęte przedsięwzięcia mają na celu zarówno ułatwienia techniczne, 

usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorczości, jak i merytoryczne, dotyczące 

dynamizacji sektora MŚP jako siły napędowej rozwoju regionów, krajów i gospo-
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darki opartej na wiedzy. Tak więc wsparcie to ma nie tylko charakter pasywny, ale 

zwraca się w nim szczególną uwagę zwłaszcza na aspekt aktywny. Ten element 

aktywny narasta w toku realizacji Strategii Lizbońskiej, jej kolejnych ocen, wycią-

gania wniosków i reformowania. Można to zaobserwować, zestawiając cele dla 

przedsiębiorczości określone w założeniach Strategii Lizbońskiej oraz cele przyjęte 

po ocenie realizacji strategii wykonanej na półmetku. Informacje z powyższego 

zakresu zestawiono w poniższej tabeli 3. 

 
Tabela 3 

Cele dla przedsiębiorczości przyjęte w Strategii Lizbońskiej i po jej półmetkowej ocenie 

 

Cele dla przedsiębiorczości przyjęte 

w Strategii Lizbońskiej 

Cele dla przedsiębiorczości 

po półmetkowej ocenie 

Strategii Lizbońskiej 

 obniżanie kosztów prowadzenia działalności go-

spodarczej i eliminowanie zbędnej biurokracji 

 promowanie nowo powstałych przedsiębiorstw 

 pobudzanie świadomości społecznej w zakresie 

przedsiębiorczości 

 poprawa dostępu do źródeł finansowania 

 dostęp do nowych technologii, promowanie in-

nowacyjności i badań 

 reforma systemu edukacji i szkoleń zawodowych 

 stymulacja elektronicznych form prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 wspieranie przedsię-

biorczości 

i umiejętności 

 polepszanie dostępu 

MŚP do rynków 

 ograniczanie biurokra-

cji 

 poprawa potencjału 

rozwojowego MŚP 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportów UKIE, http://www.ukie.gov.pl.  

 

 Głównym zadaniem zreformowania celów było wspieranie przedsiębiorczości 

poprzez ułatwienia dla biznesu i eliminowanie negatywnych skutków w tym wzglę-

dzie oraz wspieranie umiejętności przedsiębiorczych kobiet, młodzieży i osób star-

szych. Ważnym elementem wsparcia stało się zwiększenie świadomości i możliwo-

ści w wykorzystaniu rynku wewnętrznego, w lepszym dostępie do zamówień pu-

blicznych, w wykorzystaniu praw własności intelektualnej oraz w budowaniu part-

nerstwa transgranicznego. Konkretnym działaniem, które zapewnia wsparcie finan-

sowe MŚP, jest Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności 

(CIP) oraz 7 Program Ramowy na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego1. 

                                                 
1
  M. Greta, Konkurencyjność regionów UE jako wyzwanie Strategii Lizbońskiej i polityki 

regionalnej na lata 2007–2013, w: Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej  
w polskiej gospodarce, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 
Kard Sp. z o.o., Gdańsk 2007, s. 89 i n. 
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 Gdy analizuje się powyższe przedsięwzięcia, nasuwa się pytanie, w jaki spo-

sób działania wspierające przekładają się na praktykę. Weryfikacji można dokonać 

za pomocą bezpośrednich badań podmiotów. Z uwagi na fakt, iż opracowanie doty-

czy działań i stanowiska UE w zakresie wspierania przedsiębiorczości i nie odnosi 

się do konkretnych beneficjentów i aspektu praktycznego, zostanie przytoczona 

sprawozdawczość unijna, która informuje o realizacji Strategii Lizbońskiej. Reali-

zacja przyjętych zadań i celów jest weryfikowana na podstawie rocznych raportów 

Komisji Europejskiej. Dwa pierwsze dotyczyły: 

 implementacji planu działań w celu promocji przedsiębiorczości i konku-

rencyjności, 

 rezultatów działań z zakresu najlepszych praktyk odnoszących się do poli-

tyki wobec przedsiębiorstw. 

 Wnioski płynące z ich lektury są następujące: stwierdza się dobry postęp  

w kwestiach technicznych i niewystarczający w kwestiach merytorycznych realiza-

cji Strategii Lizbońskiej w odniesieniu do przedsiębiorczości, tj.: 

 postęp w zakresie regulacji prawnoorganizacyjnych, 

 postęp w zakresie rozwoju edukacji i szkoleń dotyczących przedsiębiorczo-

ści, 

 niewielki postęp w sprawie uproszczenia systemu podatkowego, 

 wciąż niewystarczający postęp w dostępie do instrumentów finansowych 

(zwłaszcza funduszy strukturalnych) oraz nowych technologii. 

 Powyższe wnioski stały się podstawą do określenia strategii wobec przedsię-

biorczości po 2005 roku (tabela 3) oraz przyjęcia kolejnych pakietów Komisji Eu-

ropejskiej dotyczących wymienionych zagadnień. W 2006 roku przyjęto pakiet 

określający politykę UE wobec sektora MŚP. Wskazuje się w nim wyraźnie, że do 

osiągnięcia rozwoju i zwiększenia zatrudnienia w zjednoczonej Europie koniecznie 

są między innymi: 

 przyspieszenie rozwoju poprzez inwestycje kapitału ryzyka tak, aby do 

2013 roku potroić inwestycje za pomocą funduszy typu venture capital  

w przedsiębiorstwa w fazie zalążkowej i rozruchu, 

 zwiększenie finansowania innowacji przez banki, 

 ulepszenie ładu administracyjno-regulacyjnego2. 

 Z kolei w „Akcie dodanej przedsiębiorczości w Europie” (grudzień 2008) 

kolejne kraje członkowskie UE, zgodnie z maksymą „Najpierw myśl na małą ska-

lę”, umieściły sektor MŚP na pierwszym planie przy kształtowaniu polityk wspól-

notowych i narodowych. Dokument ten zawiera zasady o równorzędnych warun-

kach rozwojowych dla małej i średniej przedsiębiorczości oraz o poprawie jej oto-

czenia prawno-administracyjnego w UE. Wskazuje się wciąż na rozszerzenia i uła-

                                                 
2
  J. Bizet, Stratégie de Lisbonne : l’Europe peut-elle passer à la vitesse superieure ?, 

Paris, L’Espace Librairie du Sénat, 2006, s. 15. 
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twienia finansowe zwłaszcza na badania i rozwój, które stały się nadrzędnym prio-

rytetem wśród innych. Tak więc wsparcie to ewoluuje od kwestii organizacyjnych, 

instytucjonalnych, administracyjnych ku aspektom technologicznym.  

 Ważnym zagadnieniem jest fakt, iż w krajach beneficjentach funduszy struk-

turalnych UE znaczny odsetek funduszy przewidziane na poszczególne cele polityki 

regionalnej przeznacza się na realizację przedsiębiorczości zgodnie z założeniami 

lizbońskimi. Informacje o tym zawarto w tabeli 4. 

 
Tabela 4 

Zbieżności celów interwencji funduszy strukturalnych z realizacją przedsiębiorczości  

w Strategii Lizbońskiej w latach 2000–2006 (wybrane przykłady) 

 

Kraj/region Cel 

Szacunkowy [%] udział prioryte-

tów przedsiębiorczości Strategii 

Lizbońskiej w realizacji fundu-

szy w celach polityki regionalnej 

Programy krajowe 

Portugalia cel 1 21 

Grecja cel 1 39 

Irlandia cel 1 42 

Programy regionalne 

Niemcy – nowe landy cel 2 i 3 56 

Grecja – Attica cel 1 18 

Włochy – Campania cel 2 i 3 26 

Portugalia – Norte cel 1 28 

Hiszpania – Extremadura cel 1 32 

Niemcy – Sachsen Anhalt cel 2 i 3 67 

Szwecja – Norra Norrland cel 2 i 3 78 

Wielka Brytania – Western Scotland cel 2 68 

Dania – Bornholm cel 2 80 

Finlandia – Satakunta cel 2 85 

Francja – Aguitaine cel 2 83 

Cel 1 – konwergencja. Cel 2 – restrukturyzacja ekonomiczna i społeczna regionów opóźnio-

nych i obszarów z nimi sąsiadujących, w tym z tzw. cofającym się przemysłem. Cel 3 – 

walka z bezrobociem. 

Źródło:  Danish Technological Institute Thematic Evaluation of the Structural Funds Con-

tribution to the Lisbon Strategy, February 2007, s. 117–120. 

 

 Zestawienie kilku wybranych przykładów ze starej UE świadczy o tym, że 

znacząca cześć funduszy strukturalnych przeznaczona jest na przedsiębiorczość  

w regionach konwergencyjnych, a także w regionach pozostałych celów, osiągając 

czasem 80% przeznaczenia. Kierunek popierania przedsiębiorczości dominuje  

w celach z lat 2007–2013, również Strategia Europa 2020 daje priorytet przedsię-
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biorczości w swoich założeniach, w tym zakresie jest ona kompatybilna z celami 

polityki regionalnej UE. 

 

 

2. Mała i średnia przedsiębiorczość w założeniach Strategii Europa 2020 

 

 Strategia Europa 2020 jest uzupełnieniem i przedłużeniem działań Strategii 

Lizbońskiej, mającym na celu wyjście z kryzysu, zapobieganie kryzysom w przy-

szłości oraz przygotowanie europejskiej gospodarki na wyzwania globalne. 

Uwzględniono w niej wnioski z działań określonych w Strategii Lizbońskiej przy-

spieszających postęp i hamujących go oraz dokonano selekcji i umocnienia priory-

tetów w celu uzyskania lepszych efektów praktycznych w warunkach spowolnienia 

gospodarczego, niepewności wśród inwestorów oraz starzenia się społeczeństwa 

europejskiego. Nowa strategia opiera się na trzech filarach współzależnych i wza-

jemnie się uzupełniających oraz konkretnych celach w ramach tych filarów. Prezen-

tację powyższego zagadnienia zawarto w tabeli 5. 

 
Tabela 5 

Filary i cele Strategii Europa 2020 

 
Filar  

Europy 2020 
Treść filara 

Cele  

poszczególnych filarów 

I. Wzrost  

inteligentny  

 zwiększenie roli edukacji, 
wiedzy, innowacji i społe-

czeństwa cyfrowego 

 wzrost do 40% liczby osób kończących studia,  
a ograniczenie do 10% liczby osób przed-

wcześnie kończących naukę 

 poprawa jakości kształcenia w kierunku 
społeczeństwa cyfrowego 

II. Wzrost  

zrównoważony 

 efektywne wykorzystanie 

zasobów przy jednocze-
snym zwiększeniu konku-

rencyjności 

 przeznaczenie 3% PKB na badania i rozwój 

 20-proc. redukcja emisji CO2 

 oszczędność energii oraz zwiększenie o 20% 
udziału energii odnawialnej w ogólnym zuży-

ciu 

III. Wzrost sprzy-

jający integracji 

społecznej 

 zwiększenie aktywności 
zawodowej, podnoszenie 

kwalifikacji i walka z ubó-

stwem 

 osiągnięcie w UE wskaźnika zatrudnienia  
na poziomie 75% 

 skuteczniejsza integracja legalnych imigran-

tów 

 zmniejszenie w skali UE o 20 mln osób 

zagrożonych ubóstwem 

 propagowanie włączenia społecznego  

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego  

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społeczeństwa (tekst w języku 

angielskim), Komisja Europejska, Bruksela 3.03.2010, s. 6. 

 

 Przyjęte cele wyraźnie wskazują na podnoszenie jakości kapitału ludzkiego  

i jego zabezpieczenie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy lub utrzymanie do-

tychczasowych. W przedsięwzięciach tych wskazuje się na małą i średnią przedsię-
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biorczość jako możliwość urzeczywistnienia wymienionych celów. Dlatego też 

kraje członkowskie zostały zobowiązane (do końca 2010 roku) do przedstawienia 

narodowych celów nowej strategii, co wzmocni spójność między Strategią Europa 

2020 a ich programami (w Polsce przygotowano Pakt Stabilności i Wzrostu). Nową 

strategię celów ujęto w wielu inicjatywach, opisano je w tabeli 6. 

 Wśród tych inicjatyw jest wyraźne wskazanie na rozwój małej 

i mikroprzedsiębiorczości, która pośrednio wpisana jest również we wszystkich 

pozostałych inicjatywach. Świadczy to o wadze problemu określonego w polityce 

unijnej. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Celem zaprezentowanego opracowania było przedstawienie ogólnych założeń 

dotyczących przedsiębiorczości w strategiach: Lizbońskiej i Europa 2020. Wpraw-

dzie Strategia Lizbońska w świetle przyjętych zapisów i terminów dobiega końca, 

ale jej misję przejmuje Europa 2020. 

 Gdy powzięte przedsięwzięcia dobiegają końca, zwykle dokonuje się podsu-

mowań i ocen. Nie ominęły one także Strategii Lizbońskiej, ale ocena ta nie jest 

intencją piszących. Niemniej trudno oprzeć się pewnym refleksjom. Strategia Li-

zbońska miała swoje cienie, ale i blaski. Miała być remedium na: 

 postępującą globalizację, 

 niekorzystne zmiany demograficzne w krajach członkowskich UE, 

 marginalizację niektórych grup społecznych, 

 bezrobocia, 

 rozwój nowych technologii. 

 Oczywiście działania lizbońskie nie rozwiązały wszystkich problemów, ale 

rozpoczęto ich rozwiązywanie, a mikro, mała i średnia przedsiębiorczość stała się 

kluczem do pozytywnych ocen. Umieszczenie sektora MŚP w priorytetowych ini-

cjatywach Strategii Europa 2020 świadczy o wiązaniu z nim przyszłości krajów 

członkowskich UE. Świadczy o tym też spójność z programem prac Komisji Euro-

pejskiej. Przyjęte w programie działania (w 2010 roku) dotyczą czterech następują-

cych kwestii: 

 walka z kryzysem, 

 stworzenie programu działań na rzecz obywateli, 

 opracowanie spójnego planu działań zewnętrznych o zasięgu globalnym, 

 unowocześnienie instrumentów i metod działania UE. 

 Bliższa ich analiza świadczy o tym, że dochodzenie do celu w poszczególnych 

działaniach angażuje szczególnie sektor MŚP.  
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Tabela 6 

Inicjatywy umożliwiające realizację Strategii Europa 2020 

 

Lp. 
Rodzaj  

inicjatywy 
Założenia organizacyjne 

1 

Unia innowacji 

 wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej  

i innowacyjnej w rozwoju przedsiębiorczości 

 likwidacja przepaści między światem nauki a ryn-

kiem, aby wynalazki stawały się produktami 

 dokończenie procesu tworzenia Europejskiej Prze-

strzeni Badawczej i swobodny przepływ kadry na-

ukowej w Europie 

2 

Młodzież w dro-

dze 

 poprawa jakości i atrakcyjności europejskiego szkol-

nictwa wyższego na arenie międzynarodowej 

 wspieranie mobilności studentów i młodych specjali-

stów 

 dostępność stanowisk w krajach członkowskich 

 uznawanie dyplomów i kwalifikacji 

3 
Europejska  

Agenda Cyfrowa 

 osiągnięcie szybkich i wymiernych korzyści gospo-

darczo-społecznych z jednolitego rynku cyfrowego 

opartego na szybkim Internecie 

4 

Europa efektyw-

nie korzystająca  

z zasobów 

 wsparcie zmian w kierunku gospodarki niskoemisyj-

nej i efektywnej korzystającej z zasobów 

 dotrzymanie założeń strategii odnośnie do produkcji  

i konsumpcji energii, co do roku 2020 obniżyłoby 

wartość importu ropy naftowej i gazu 

5 

Polityka  

przemysłowa  

na rzecz  

ekologicznego 

rozwoju 

 zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora prze-

mysłu w warunkach pokryzysowych 

 wsparcie zwłaszcza mikro i małej przedsiębiorczości 

oraz rozwój nowych umiejętności 

 dbałość o własny interes w przedsiębiorczości unijnej, 

realizacja polityki protekcjonizmu przedsiębiorczości  

z uwzględnieniem proekologicznego podejścia 

6 
Program na rzecz 

nowych  

umiejętności  

i zatrudnienia 

 stworzenie warunków do unowocześnienia rynków 

pracy 

 zwiększenie zatrudniania 

 zapewnienie trwałości modeli społecznych w obliczu 

odchodzenia na emeryturę wyżu demograficznego 

7 

Europejski  

Program Walki  

z Ubóstwem 

 zapewnienie spójności społeczno-gospodarczej i tery-

torialnej 

 pomoc osobom biednym i wykluczonym społecznie 

 aktywizacja uczestnictwa w życiu gospodarczym  

i społecznym 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Europa 2020… 
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ENTERPRISE IN THE PRESUMPTIONS AND IMPLEMENTATION  

OF LISBON STRATEGY  

AND IN THE PRESUMPTIONS OF STRATEGY EUROPE 2020 

 

 

Summary 
 

 The elaboration concerned about the place of micro, small and medium enterprises 

in strategies: Lisbon’s and Europe 2020. It presents directions of implementation main 

actions that have been taken as a part of Lisbon Strategy and actions that are already 

planned in Strategy Europa 2020. It is necessary to say that the success of fulfilling 

economic and social presumptions depends on developmental, helpfulness and innova-

tive potential of small and medium enterprises sector.  

 

Translated by M. Greta, T. Kostrzewa-Zielińska, J. Otto 
 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  638 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  63 2011 

 

 

 

 

URSZULA GRZEGA 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

 

 

ZMIANY I TRENDY W KONSUMPCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH JAKO 

UWARUNKOWANIE DZIAŁANIA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 
 

 

 

1. Istota relacji między gospodarstwem domowym a małym przedsiębiorstwem 

w Polsce 

 

 Na działalność małych przedsiębiorstw w Polsce wpływa wiele uwarunkowań 

i czynników wyodrębnianych według różnych kryteriów klasyfikacyjnych. Oddzia-

łują one jako pewien zestaw determinant niejednokrotnie zmienny co do siły i kie-

runku oddziaływania. Mogą sprzyjać rozwojowi małych przedsiębiorstw lub ha-

mować go. Istotne zatem jest wyeksponowanie czynników o charakterze stymulują-

cym oraz rozpoznanie czynników ograniczających rozwój. Najogólniej uwarunko-

wania działania małych przedsiębiorstw można podzielić na dwie grupy: wewnętrz-

ne i zewnętrzne. Skupiając się na czynnikach zewnętrznych, podkreślić należy, że 

występują one niezależnie od podmiotów gospodarczych, na które działają, w tym 

przypadku małych przedsiębiorstw, i wynikają na przykład z sytuacji ekonomicznej 

kraju, stanu koniunktury lub trendów politycznych. Wśród czynników zewnętrz-

nych istotnych z punktu widzenia niniejszych rozważań szczególne znaczenie ma 

popyt zgłaszany przez konsumentów.  

 Pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi występują powiązania 

o charakterze sprzężeń zwrotnych. Istotą relacji pomiędzy małym przedsiębior-

stwem a gospodarstwem domowym jest wzajemne świadczenie usług. Z jednej 

strony członkowie gospodarstw domowych, będąc zatrudnionymi w przedsiębior-

stwach, stanowią siłę roboczą – sprzedając niejako własny czas, wiedzę i umiejęt-

ności, z drugiej otrzymują w zamian wynagrodzenie w postaci płacy. Tak więc 

relacje pomiędzy gospodarstwami domowymi a przedsiębiorstwami przyjmują 
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charakter transakcji wymiany pracy na płacę1. Efektem tej wymiany jest możliwość 

wytwarzania określonych towarów i usług konsumpcyjnych ze strony przedsię-

biorstw oraz ich zakup za środki pozyskane w postaci dochodów z pracy najemnej. 

Zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych mają zatem charakter ekwiwalenty. Gospo-

darstwa domowe jako całość lub jego poszczególni członkowie nabywają konkretne 

dobra i usługi w celu zaspokojenia swoich potrzeb, przez co decydują o wielkości 

oraz strukturze popytu na rynku. Układ potrzeb i zapotrzebowanie zgłaszane przez 

konsumentów wpływają ostatecznie na kształtowanie się oferty podażowej. Z dru-

giej strony podaż wyznacza fizyczne ramy konsumpcji oraz umożliwia jej zmiany 

jakościowe. W zależności od wielkości podaży oraz jej wewnętrznej struktury sta-

nowi ona albo czynnik ograniczający spożycie, albo je pobudzający. Podaż może 

być zatem uznana za instrument kształtowania konsumpcji w drodze swobodnie 

podejmowanych przez konsumenta decyzji zakupu
2
. Atrakcyjność oferty podażo-

wej staje się często czynnikiem pobudzającym nie tylko aspiracje konsumpcyjne, 

ale i motywacje do podejmowania pracy zarobkowej, zwiększania dochodów, 

głównie poprzez aktywizację działania.  

 Każda forma aktywności rynkowej gospodarstwa domowego rozpoczyna się 

od uświadomienia potrzeby, dlatego też rozpoznanie i zrozumienie potrzeb konsu-

mentów jest istotnym elementem działań marketingowych każdego przedsiębiorcy, 

a zarazem niezbędnym punktem wyjścia do kształtowania każdej oferty rynkowej. 

W kontekście powyższych rozważań zaznaczyć należy, że charakterystyczną cechą 

małych przedsiębiorstw jest stosunkowo duża elastyczność w dostosowywaniu się 

do zmieniających się rynkowych potrzeb konsumentów. W dużym stopniu fakt ten 

stanowi o atrakcyjności rynkowej małych firm na rynku. Ponadto grają one istotną 

rolę w zaspokajaniu niszowych potrzeb konsumentów, by wspomnieć o tak oczywi-

stym i zarazem pozytywnym działaniu małych przedsiębiorstw, jak wprowadzanie 

konkurencji czy przeciwdziałanie monopolom. Należy dodać, że o rodzaju relacji 

pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem decyduje nie tylko poziom i struktura 

podaży oraz dochodów, ale także sama organizacja i sprawność działania firmy na 

rynku. 

 Oprócz relacji ekonomicznych zachodzących pomiędzy podmiotami kon-

sumpcji a przedsiębiorstwami występują także relacje pozaekonomiczne. Sektor 

małych przedsiębiorstw w Polsce odgrywa ważną rolę społeczną. Funkcje społecz-

ne tego sektora polegają głównie na łagodzeniu napięć społecznych powstających  

w wyniku trwających procesów transformacyjnych i integracyjnych. To właśnie 

małe przedsiębiorstwa z jednej strony były w stanie wchłonąć niejednokrotnie po-

                                                 
1
  C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 2009, s. 29.  
2
  C. Bywalec, L. Rudnicki, L. Strzembicki, Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji, 

Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1985, s. 64. 
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jawiającą się nadwyżkę siły roboczej, z drugiej kreować postawy przedsiębiorcze 

głównie poprzez wskazywanie szans i możliwości samozatrudnienia. 

 Konieczność dostosowywania oferty rynkowej do pożądanego wzorca kon-

sumpcji wywołuje zapotrzebowanie na wiedzę o zmianach, jakie występują w kon-

sumpcji polskich gospodarstw domowych. Konsumpcja bowiem staje się jednym  

z głównych kryteriów rozwoju społeczeństw i w porównaniu z innymi sferami ży-

cia społecznego odgrywa dominująca rolę3. Jest ona obecnie głównym regulatorem 

życia, narzędziem ekonomicznym napędzającym koniunkturę i sterującym mecha-

nizmami rynkowymi. Ponadto stanowi wyróżnik współczesnych społeczeństw kra-

jów wysokorozwiniętych4. 

 

 

2. Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w latach 1989–2009 

 

 Przeobrażenia społeczno-gospodarcze, jakie miały miejsce w Polsce, przeło-

żyły się na zmiany sytuacji dochodowej Polaków. Zmiany w dochodach realnych 

polskich gospodarstw domowych spowodowały natomiast przemiany w konsumpcji 

i w efekcie w poziomie życia Polaków. Na przestrzeni ostatnich 20 lat znacząco 

zmieniły się poziom i struktura wydatków konsumpcyjnych. Po początkowym 

spadku wydatków konsumpcyjnych w ujęciu realnym kolejne lata okresu transfor-

macji przynosiły stopniową stabilizację i poprawę sytuacji podmiotów konsumpcji. 

Generalnie obserwowano dwa istotne kierunki przemian dokonujących się w struk-

turze wydatków Polaków. Pierwszy wiązał się ze spadkiem udziału wydatków na 

żywność, drugi – ze wzrostem udziału wydatków na towary nieżywnościowe  

i usługi. Dokonując pewnego uproszczenia i nie poddając analizie zróżnicowania 

konsumpcji w poszczególnych grupach społeczno-zawodowych gospodarstw, uznać 

można, iż obniżenie wskaźnika żywnościowego świadczy o poprawie poziomu 

życia Polaków. Jeśli chodzi o wydatki nieżywnościowe, to dominującą pozycję w 

tej grupie zajmują środki na utrzymanie mieszkania i nośniki energii oraz wyposa-

żenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego. Szczególnie wysoki 

udział zajmują stałe opłaty mieszkaniowe. Drugie miejsce w wydatkach nieżywno-

ściowych zajmują wydatki na transport i łączność, a następnie zdrowie i higienę. 

Kolejną pozycję w strukturze wydatków konsumpcyjnych zajmują wydatki na 

odzież i obuwie, których udział w ogólnej strukturze wydatków konsumpcyjnych 

zmniejszył się dwukrotnie w analizowanym okresie. Wydatki na rekreację, kulturę  

i edukację zaspokajają ponadpodstawowe potrzeby jednostek oraz ich rodzin i skła-

                                                 

3  W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji, Wyd. Akademii Eko-
nomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 153. 

4
  M. Janoś-Kresło, Konsumpcja jako przesłanka rozwoju współczesnych społeczeństw,  

w: Konsumpcja a rozwój gospodarczy, red. A. Kusińska, Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji  
i Koniunktur, Warszawa 2007, s. 27. 
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dają się na tzw. wydatki swobodnego wyboru. Na przestrzeni ostatnich 20 lat udział 

wydatków swobodnego wyboru zwiększył się prawie dwukrotnie. Dodać jednak 

należy, że udział wydatków na potrzeby dalszego rzędu wynika nie tylko z sytuacji 

dochodowej podmiotów konsumpcji, ale także z przyjętego priorytetu zaspokajania 

potrzeb, wynikającego między innymi z dostępności tych produktów dla większości 

gospodarstw domowych. Ogólnie wydatki na rekreację i kulturę, a także edukację 

cechują się stosunkowo niskim udziałem procentowym w strukturze wydatków 

konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych.  

 

 
 

 
 

Rys. 1.  Wydatki na jedną osobę w pracowniczych gospodarstwach domowych 1990–2009 

Źródło:  Budżety gospodarstw domowych w latach 1990–2009, GUS, Warszawa 1991– 

–2010. 
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 Reasumując, bez względu na tempo przemian, jakie miały miejsce w różnych 

okresach transformacji, a także typ społeczno-zawodowy gospodarstwa, należy 

stwierdzić, że w strukturze wydatków konsumpcyjnych następowało stopniowe 

i systematyczne jej unowocześnianie.  

 Poddając analizie spożycie realne dotyczące wybranych produktów żywno-

ściowych i nieżywnościowych per capita, można zauważyć, że w okresie ostatnich 

dwóch dekad wystąpiły zmiany tak w poziomie, jak i strukturze spożycia żywności 

w Polsce. Odnotowano obniżenie spożycia części artykułów żywnościowych  

(np. ziemniaki, masło, mleko, cukier) oraz wzrost innych (np. mięso, warzywa, 

owoce). We wszystkich grupach gospodarstw domowych odnotowano jednocześnie 

obniżenie wartości energetycznej wyżywienia, co ocenić należy jako przejaw racjo-

nalności w diecie Polaków. Racjonalność spożycia była jednak ściśle skorelowana  

z poziomem dochodów osiąganych w gospodarstwach. W gospodarstwach zamoż-

niejszych obserwowano relatywnie wysokie spożycie droższych, lepszych jako-

ściowo produktów. Natomiast dieta gospodarstw o najniższych dochodach osobi-

stych była uboga, dominowały w niej produkty podstawowe i tanie. W okresie 

transformacji gospodarki miał miejsce istotny postęp w zakresie wyposażenia go-

spodarstw w artykuły trwałego użytku. Często w parze z postępem w poziomie 

wyposażenia szedł postęp w unowocześnianiu gospodarstw w przedmioty trwałego 

użytku. Ogólnie wzrosła liczba sprzętów uznanych za powszednie, jak i tych 

o charakterze luksusowym. Oprócz zmian w spożyciu żywności i artykułów nie-

żywnościowych odnotowano zmiany w zakresie spożycia usług. Obserwowano 

wzrost udziału usług w ogólnej strukturze spożycia indywidualnego gospodarstw. 

Udział wydatków na usługi zwiększył się ponaddwukrotnie. W strukturze wydat-

ków konsumpcyjnych wyraźnie dominują usługi związane z utrzymaniem gospo-

darstwa domowego, a w dalszej kolejności usługi zdrowotne, transportowe, teleko-

munikacyjne, pocztowe5.  

 

 

3. Trendy w konsumpcji i zachowaniach konsumenckich  

 

 Nie bez znaczenia dla przyszłych układów potrzeb polskich gospodarstw do-

mowych są trendy w konsumpcji i zachowaniach konsumenckich w rozwiniętych, 

europejskich gospodarkach rynkowych. Intensywne i głębokie przemiany w zacho-

waniach konsumentów, jakie mają miejsce od końca lat 90. XX wieku, skłaniają 

badaczy do formułowania pojęcia „nowej konsumpcji”6. Wspomniane zmiany do-

                                                 
5
  U. Grzega, Ocena transformacji polskiej gospodarki na podstawie mierników konsump-

cji, w: Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania, red. 
S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 95–112. 

6
  C. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa 2007,  

s. 137. 
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tyczą hierarchii potrzeb, sposobów i środków ich zaspokajania oraz kryteriów do-

konywania wyborów, to jest ogólnie szeroko rozumianej organizacji spożycia. 

Głównym powodem tych zmian jest globalizacja konsumpcji. Globalizacja kon-

sumpcji to proces, w ramach którego upowszechnia się oferta produktów lansowa-

nych na rynkach światowych, co prowadzi do upodobniania się wzorów spożycia i 

zachowań konsumpcyjnych7. Wzorce te zwykle przechodzą z krajów wyżej rozwi-

niętych do krajów niżej rozwiniętych. W takim ujęciu globalizację można pojmo-

wać jako tendencję do upodabniania i ujednolicania. Przyczynia się ona bowiem do 

homogenizacji potrzeb, wymagań i oczekiwań konsumentów, gustów, preferencji 

itd. Mając informację na temat aktualnych preferencji konsumentów w krajach 

Europy Zachodniej, możemy spodziewać się podobnych preferencji w kraju. W 

literaturze wymienia się wiele czynników wyraźnie hamujących globalizację kon-

sumpcji, a wśród nich występuje między innymi etnocentryzm konsumencki.  

 Etnocentryzm konsumencki jako odpowiednik patriotyzmu gospodarczego 

w sferze konsumpcji przejawia się w decyzjach związanych z wyborem, zakupem 

oraz konsumpcją produktów pochodzenia krajowego. Konsumenci zorientowani 

etnocentrycznie przy zakupie kierują się nie tyle względami ekonomicznymi, lecz 

raczej moralnymi, co wynika z rosnącej świadomości rynkowej oraz edukacji kon-

sumentów8. Konsumenci wykazują szczególne przywiązanie do produktów żywno-

ściowych. Ciągłe ścieranie się ze sobą zjawiska globalizacji z etnocentryzmem 

prowadzi między innymi do równoczesnego wystąpienia zjawisk powszechnego 

upodabniania się i powszechnego różnicowania, czyli do tzw. homogenizacji 

i heterogenizacji konsumpcji. Oznacza to sytuację, w której z jednej strony te 

same trendy zaznaczają się jednakowo na całym świecie, z drugiej zaś konsumenci 

oczekują indywidualnego podejścia ze strony producentów. 

 Innym trendem przenikającym do konsumpcji Polaków jest trend świadomego 

ograniczania spożycia do rozmiarów racjonalnych, tzn. wynikających z natural-

nych, indywidualnych, fizycznych i psychicznych cech konsumenta. Jest to tzw. 

dekonsumpcja9.  

 Domocentryzm w konsumpcji polega na przenoszeniu konsumpcji spoza 

domu do domu. Zgodnie z trendem dom nie jest wyłącznie miejscem życia rodzin-

nego, lecz staje się także miejscem zaspokojenia potrzeb wcześniej zaspokajanych 

poza domem. Szybki rozwój techniki umożliwia wykonywanie pracy w domu, do-

konywanie zakupów, komunikowanie się z innymi itd. Z domocentryzmem wiąże 

się wirtualizacja konsumpcji, która polega na zaspokojeniu potrzeb za pośrednic-

                                                 
7
  Ibidem, s. 145; K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje mar-

ketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 33. 
8
  E. Kieżel, Tendencje przemian w zachowaniach konsumentów a marketing, w: Marke-

ting. Przełom wieków, t. 2, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 336.  
9
  J. Senda, Trendy zachowań konsumenckich w rozwiniętych europejskich gospodarkach 

rynkowych, „Handel Wewnętrzny” 2000, nr 2, s. 19. 
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twem elektronicznych środków przekazu. Wirtualizacja konsumpcji przejawia się 

głównie w przenoszeniu się konsumpcji usług kulturalnych, edukacyjnych albo 

medycznych z instytucji publicznych do domu. 

 Idąc za przykładem krajów wysokorozwiniętych, a mając jednocześnie  

na uwadze stan polskiego środowiska, spodziewać się należy nasilania trendu  

ekologizacji konsumpcji10. Zachowania ekologiczne konsumentów obejmują  

między innymi oszczędzanie, racjonalne użytkowanie dóbr konsumpcyjnych,  

alternatywne zakupy, rezygnację z produktów wysoce wyszukanych i inne.  

Ekokonsumenci promują nie tylko przyjazny środowisku sposób konsumpcji, lecz 

także swymi świadomymi wyborami wymuszają na producentach ekologiczne pro-

cesy technologiczne.  

 Wśród nowych trendów w konsumpcji wyróżnia się także prosumpcję, czyli 

połączenie produkcji i konsumpcji. Jest to zjawisko splatania się procesów kon-

sumpcji i produkcji aż do zatarcia różnic między nimi. Może być efektem dwóch 

tendencji. Po pierwsze, gdy konsumpcja „wchodzi” do procesu produkcji i produ-

cent staje się też konsumentem i odwrotnie – gdy produkcja „wchodzi” do procesu 

konsumpcji11. 

 Wśród trendów w konsumpcji wymienia się także serwicyzację oraz demate-

rializację konsumpcji, która polega na szybkim wzroście konsumpcji wartości 

niematerialnych. Zjawisku temu sprzyja rosnąca zamożność gospodarstw domo-

wych, zróżnicowana gama oferty usługowej, relacje cen usług do wynagrodzeń, 

narastające wzajemne uzależnienie ludzi, postęp cywilizacyjny oraz humanizacja  

i intelektualizacja życia12. 

 Na zakończenie należy dodać, że zaprezentowane w opracowaniu trendy sta-

nowią jedynie wycinek tego, co materiałów Komisji Europejskiej można by napisać 

w związku z podjętym tematem, a co niestety, nie zostanie szerzej omówione 

z powodu ograniczonych ram niniejszego artykułu. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Oceniając przydatność powyższych informacji z punktu widzenia małego 

przedsiębiorstwa, należy stwierdzić, że informacje o: 

 ogólnym wzroście zamożności gospodarstw domowych są jednocześnie in-

formacją o stabilizowaniu się wydatków konsumpcyjnych na coraz wyż-

szym poziomie oraz o dalszej zmianie struktury wydatków gospodarstw  

w kierunku zakupów lepszych jakościowo;  

                                                 
10

  C. Bywalec, Konsumpcja…, s. 137. 
11

  Ibidem, s. 150. 
12

  Ibidem, s. 140. 
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 ekologizacji konsumpcji i wzroście świadomości zdrowotnej są informacją 

o tendencji konsumentów do nabywania dóbr bezpiecznych, niezagrażają-

cych zdrowiu ludzkiemu (np. zawierających możliwie najmniej konser-

wantów, barwników i innych substancji szkodliwych);  

 serwicyzacji są informacją o zapotrzebowaniu na nowe usługi w zakresie 

artykułów żywnościowych (np. usługi gastronomiczne) i nieżywnościo-

wych (np. dostarczanie zakupów, przewożenie dzieci do i ze szkoły);  

 domocentryzmie i wirtualizacji są sygnałem o konieczności przygotowy-

wania ofert produktowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

elektronicznych (np. umożliwienie konsumentom zakupów dokonywanych 

przez Internet); 

 etnocentryzmie są informacją o utrzymujących się preferencjach Polaków 

względem produktów żywnościowych pochodzenia polskiego (istotne jest 

zatem eksponowanie polskich marek, szczególnie w sektorze żywności,  

a następnie usług); 

 wzroście znaczenia czasu wolnego są informacją o wzroście zapotrzebo-

wania na różnego rodzaju dobra i usługi służące z jednej strony zaoszczę-

dzeniu czasu (np. żywność szybka, wysoko przetworzona, usługi napraw-

cze, remontowe), z drugiej zagospodarowaniu go (np. poprzez nowe oferty 

wczasów, wyjazdów integracyjnych).  

 Podsumowując, należy podkreślić, że wciąż pojawiają się nowe zjawiska  

w sferze konsumpcji, następują stałe zmiany hierarchii wartości, pojawiają się nowe 

układy potrzeb, większe możliwości wyboru itd. Generalnie wszystko to sprawia, 

że działalność małego przedsiębiorstwa na rynku musi mieć charakter dynamiczny  

i musi ulegać ewolucji. Dlatego ważne jest permanentne śledzenie przemian, jakie 

dokonują się w konsumpcji Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem panujących 

trendów, ponieważ wszystko to razem determinuje działalność podmiotów na rynku 

tak po stronie popytowej, jak i podażowej. 
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CHANGES AND TRENDS IN THE CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS  

AS THE CONDITIONING OF THE POLICIES  

OF SMALL BUSINESSES IN POLAND 

 

 

Summary 

 

 The essence of the relation between a small business and a household is the mu-

tual service benefits. On one hand, the household members, as being employed in firms, 

are the labour, on the other hand, they are paid wages and salaries in turn for their work. 

The effect of this exchange is the opportunity to produce certain goods and provide 

consumption services by small businesses and the purchasing of them for the money 

earned by employees. 

 The necessity of adjusting offers on the market to required pattern of consumption 

arises the need of knowledge about the changes which concern the consumption pat-

terns in Polish households. There are still appearing new phenomena in the matter 

of consumption, there are still appearing changes in the hierarchy of values, there are 

still appearing new needs arrangements, bigger opportunities of choice etc. As a result, 

generally speaking, the policy of a small business on the market must be dynamic and 

must undergo evolution. Thus, it’s very important to indicate the changes which have 

taken place in single areas of consumption as well as trends. Both of them to the large 

extend determine the policies of all business entities. 

 

Translated by Urszula Grzega 
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WPŁYW DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

NA RYNKOWĄ ZNAJOMOŚĆ MARKI 
 

 

 

1. Pojęcie świadomości marki 

 

 Świadomość istnienia marki (brand awareness) to zdolność potencjalnego 

nabywcy do rozpoznania lub przypomnienia sobie marki jako składnika określonej 

kategorii produktu w różnych warunkach i okolicznościach1. Według J. Altkorna  

i T. Kramera świadomość marki jest równoznaczna ze świadomością produktu  

i oznacza2: 

 stopień rozpoznawania i akceptacji produktu przez konsumentów, 

 miarę skuteczności reklamy wyrażoną odsetkiem odbiorców reklamy, któ-

rzy wiedzą o istnieniu na rynku danego produktu. 

 Zasadniczo można wyróżnić cztery poziomy świadomości marki3: 

 nieświadomość istnienia marki, 

 rozpoznawanie marki, 

 przypominanie (pamiętanie) marki, 

 priorytet marki w świadomości konsumenta. 

 Rozpoznawanie marki (brand recognition) występuje wówczas, gdy konsu-

ment rozpoznaje markę dopiero w punkcie sprzedaży. Marka jest wówczas bodź-

cem, a reakcją konsumenta – stwierdzenie istnienia potrzeby. Ten poziom świado-

mości marki porównywany jest ze świadomością wspomaganą (assisted aware-

ness), która przejawia się w deklaracji konsumenta, iż przypomina sobie markę, 

                                                 
1
  D. Aaker, Managing Brand Equity, The Free Press, New York 1991, s. 61. 

2
  J. Altkorn, T. Kramer, Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998, s. 252–253. 

3
  D. Aaker, op.cit., s. 61–63. 
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słysząc jej nazwę lub widząc jej logotyp. Jest to szczególnie ważne, kiedy nabywcy 

wybierają markę właśnie w punkcie sprzedaży.  

 Wyższy poziom świadomości marki to przypominanie (pamiętanie) marki 

(brand recall). Stan ten odnosi się do sytuacji, kiedy najpierw pojawia się potrzeba, 

a potem przywołuje się z pamięci markę, która pozwoliłaby na jej zaspokojenie. 

Jest to świadomość spontaniczna (unaided awareness), przejawiająca się w przywo-

łaniu marki z pamięci w wyniku bodźca, jakim jest wymienienie określonej katego-

rii produktu. 

 Trzeci poziom to tak zwany priorytet marki w umyśle konsumenta (top-of-

mind awareness), czyli nie tylko przypominanie marki, ale jej wymienianie na 

pierwszym miejscu. 

 Rozpoznawanie marki jest pierwszym krokiem w procesie komunikacji przed-

siębiorstwa z rynkiem. Próby komunikacji bez stworzenia marki, z którą wiązane są 

wszystkie informacje, jakie firma chce przekazać potencjalnym konsumentom  

o produkcie lub o niej samej, można nazwać marnotrawstwem. Nazwa marki to coś 

w rodzaju folderu (kotwicy) w umyśle konsumenta, który może być napełniany 

odpowiednimi wartościami, emocjami, skojarzeniami. Bez odpowiedniego zako-

dowania przekazywanych informacji i połączenia ich z nazwą marki późniejsze 

przywoływanie marki z pamięci konsumenta jest niemożliwe. 

 Świadomość marki powoduje wytworzenie się pewnej bliskości pomiędzy 

marką a konsumentem. Marka znana jest bardziej lubiana i częściej wybierana, 

szczególnie w przypadku towarów charakteryzujących się niskim zaangażowaniem 

nabywców w zakup. Znajomość marki może dla tej grupy produktów oznaczać 

wręcz podjęcie decyzji o ich zakupie. Znana marka jest ponadto sygnałem zaanga-

żowania przedsiębiorstwa na rynku, które może być istotne dla nabywców dóbr 

przemysłowych, konsumentów kupujących materiały trwałe czy kupujących na 

kredyt. Włącza też markę do zbioru marek rozważanych, z których dokonywany 

jest wybór produktu.  

 Aby marka była rozpoznawana, muszą być spełnione następujące warunki4: 

 firma powinna się intensywnie promować, 

 firma powinna być w branży od dawna, 

 firma powinna mieć szeroko rozbudowaną sieć dystrybucji, 

 marka powinna osiągnąć sukces, to znaczy inni powinni jej używać. 

 Zrealizowanie szybkiej, bardzo agresywnej kampanii reklamowej skutecznie 

zwraca uwagę na promowaną markę. Do działań, które maksymalizują „widzial-

ność marki” i utrzymują obecność oraz widoczność nazwy, zalicza się także pro-

mocję sprzedaży obejmującą między innymi rozdawanie bezpłatnych próbek (sam-

pling) oraz różnorakich gadżetów, jak długopisy, breloczki, koszulki itp. Możliwym 

do osiągnięcia szczytem świadomości marki jest jej przeistoczenie się w synonim 

                                                 
4
  D. Aaker, op.cit., s. 65. 
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kategorii produktu. Nazwy: ksero, adidasy, są pochodnymi marek, których popular-

ność przekroczyła najśmielsze oczekiwania ich właścicieli. 

 

 

2.  Wpływ rynkowych działań przedsiębiorstw na znajomość marki w świetle 

badań 

 

 Badając związek pomiędzy podejmowanymi przez przedsiębiorstwa działa-

niami a znajomością posiadanych marek na rynku, zastosowano test Chi
2
 Pearsona5.  

 Hipotezę zerową H0 – odpowiedzi są niezależne, odrzucano na korzyść hipo-

tezy alternatywnej H1 – odpowiedzi są zależne, na poziomie istotności p = 0,05. 

 Badaniom poddano między innymi uwzględnianie działań konkurencji przy 

podejmowaniu działań związanych z marką, analizę pozycji marek, deklarowane 

pomiary lojalności konsumentów oraz wizerunku marki. Badania przeprowadzono 

wśród przedsiębiorstw branży piwowarskiej w Polsce. 

 Po przeanalizowaniu związku pomiędzy uwzględnianiem działań konkuren-

tów przy podejmowaniu decyzji związanych z marką oraz sposobem dokonywania  

i uwzględniania tych analiz a znajomością marki na rynku okazało się, że staty-

stycznie istotny związek występuje pomiędzy dokonywaniem analizy docelowego 

segmentu rynku konkurenta a rynkową znajomością marki oraz pomiędzy znajomo-

ścią marki a uwzględnianiem analiz działań konkurencji przy podejmowaniu decy-

zji o repozycjonowaniu produktu. W pierwszym przypadku wartość testu Chi
2
 Pear-

sona = 9,718, przy p = 0,02113, współczynnik kontyngencji = 0,501, w drugim – 

Chi
2
 Pearsona = 10,608, przy p = 0,01405, współczynnik kontyngencji = 0,518. 

 W obu przypadkach p < 0,05, należy więc odrzucić hipotezę o niezależności 

odpowiedzi na korzyść hipotezy alternatywnej, potwierdzającej związek między 

nimi. 

 Przedsiębiorstwa deklarujące wykonywanie analizy docelowego segmentu 

rynku konkurenta w większości wskazują na bardzo dobrą znajomość marki na 

rynku. Te, które jej nie dokonują, wskazują raczej na średnią lub małą znajomość 

marki. Podobna zależność występuje pomiędzy uwzględnianiem działań konkuren-

cji przy podejmowaniu decyzji o repozycjonowaniu marki a rynkową znajomością 

marki. Przedsiębiorstwa, które przy podejmowaniu wymienionej decyzji biorą pod 

uwagę działania konkurenta, znacznie częściej wskazują na wysoką znajomość 

marki. Tymczasem firmy niepodejmujące takich działań częściej udzielały odpo-

wiedzi potwierdzających niską znajomość posiadanych marek. 

 Nie wykazano natomiast związku pomiędzy znajomością marki a analizą po-

zycji marek konkurencyjnych, analizą reklamy marki konkurenta, sposobu pozy-

cjonowania marek, promocji sprzedaży czy cen marek konkurencyjnych. Nie ma 

                                                 
5
  Badania wyczerpujące branży piwowarskiej w Polsce. 
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także statystycznie istotnego związku pomiędzy znajomością marki a uwzględnia-

niem działań konkurencji przy podejmowaniu decyzji o nowym produkcie, kształ-

cie reklamy, promocji sprzedaży, dystrybucji produktu oraz cenie produktu. 

 Po przebadaniu występowania związku pomiędzy częstością dokonywania 

oceny pozycji marki i lojalności wobec niej oraz sposobami dokonywania tych 

pomiarów a znajomością marki na rynku okazało się, że istotny związek występuje 

zarówno pomiędzy dokonywaniem analizy pozycji rynkowej marki i jej rynkową 

znajomością, jak również pomiędzy badaniem lojalności wobec marki i jej znajo-

mością na rynku. W pierwszym przypadku wartość testu Chi
2
 Pearsona = 29,783, 

przy p = 0,00048, a zatem p < 0,05, należy więc odrzucić hipotezę o niezależności 

odpowiedzi na korzyść hipotezy alternatywnej, potwierdzającej związek między 

nimi. Współczynnik kontyngencji dla tych odpowiedzi wynosi 0,712, jest więc 

stosunkowo wysoki. Zależność odpowiedzi potwierdza także wartość współczynni-

ka R Spearmana – rS = 0,594, przy p = 0,00068.  

 W przypadku zależności pomiędzy dokonywaniem pomiaru lojalności klien-

tów i znajomością rynkową marki – Chi
2
 Pearsona = 18,083, przy p = 0,03424, 

współczynnik kontyngencji = 0,620, wartość współczynnika R Spearmana rS = 

0,584, przy p = 0,00089. Parametry te wskazują na występowanie statystycznie 

istotnego związku pomiędzy tymi odpowiedziami. Wartość współczynnika kontyn-

gencji wskazuje ponadto na występowanie wysokiego związku pomiędzy odpowie-

dziami, związek ten jest jednak mniejszy niż pomiędzy analizowaniem pozycji 

marki a jej znajomością rynkową. 

 O występowaniu związku z rynkową znajomością marki można mówić także 

w przypadku wykonywania analizy udziału marki w rynku – Chi
2 
Pearsona = 9,521, 

przy p = 0,02312, współczynnik kontyngencji = 0,497, oraz w przypadku badania 

poziomu satysfakcji klienta – Chi
2 

Pearsona = 8,511, przy p = 0,03656, współczyn-

nik kontyngencji = 0,476. W obu przypadkach istnieją stosunkowo wysokie związki 

pomiędzy wyżej wymienionymi odpowiedziami. 

 Zależność pomiędzy częstością dokonywania analizy pozycji rynkowej marki 

lub pomiaru lojalności wobec marki a znajomością marki na rynku jest wprost pro-

porcjonalna. Respondenci wskazujący na częste stosowanie wymienionych analiz 

równie często wskazują, że ich marka ma przodującą pod względem znajomości 

pozycję na rynku, i odwrotnie – przedsiębiorstwa niewskazujące na korzystanie 

z powyższych badań znacznie częściej odpowiadają, że ich marka jest średnio lub 

mało znana. 

 Podobny związek występuje pomiędzy rynkową znajomością marki a doko-

nywaniem analizy udziału marki w rynku oraz badaniem poziomu satysfakcji klien-

ta. Przedsiębiorstwa dokonujące pomiaru pozycji marki na rynku poprzez analizę 

udziału marki w rynku znacznie częściej niż firmy, które takich badań nie robią, 

wskazują na wysoką znajomość marki. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przy-

padku badania poziomu satysfakcji klienta (a raczej jego niezadowolenia). Przed-
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siębiorstwa dokonujące tego pomiaru zdecydowanie częściej legitymują się bardzo 

dobrą znajomością posiadanych marek, a te, które badaniami takimi wydają się 

niezainteresowane, to w większości firmy posiadające mało znane marki. 

 Nie wykazano natomiast statystycznie istotnego związku pomiędzy znajomo-

ścią marki a badaniem wizerunku marki, kompleksową analizą marki, obejmującą 

wewnętrzne środowisko marki, środowisko sprzedażowe i tożsamość marki, oraz 

wyceną wartości marki. Związek taki nie występuje także pomiędzy znajomością 

marki a takimi metodami pomiaru lojalności wobec marki, jak określanie wskaźni-

ka powtarzalności zakupu i udziału procentowego marki w zakupach, jak analiza 

kosztów zmiany marki albo badanie sympatii wobec marki. Warto dodać, 

że w badanych przedsiębiorstwach metody te są stosowane nieczęsto. 

 Oprócz powyższych badań przeprowadzono także takie badania, w których 

przeanalizowano związek między głównym celem działań związanych z marką, 

rodzajem decyzji, w których przedsiębiorstwa uwzględniają pozycję, jaką zajmuje 

marka, oraz rodzajem dostrzeganych przeszkód a znajomością marki na rynku. 

 W przypadku pytania o cel związany z budowaniem marki, jaki jest realizo-

wany w badanym przedsiębiorstwie, ankietowani mieli do wyboru takie odpowie-

dzi, jak: dbałość o to, by marka odróżniała się od marek konkurencyjnych, ułatwie-

nie konsumentowi zakupu marki, podkreślanie wyjątkowości marki, dostarczanie 

konsumentowi dodatkowych, symbolicznych i funkcjonalnych korzyści związanych 

z marką oraz odpowiedź „inne”.  

 Z badań wynika, że zależność występuje tylko pomiędzy znajomością marki  

a dostarczaniem konsumentowi dodatkowych, symbolicznych i funkcjonalnych 

korzyści związanych z marką – wartość testu Chi
2 

Pearsona = 9,240, przy p = 

0,02627, współczynnik kontyngencji = 0,492. Przedsiębiorstwa, które zadeklarowa-

ły realizację takiego celu, znacznie częściej legitymują się wysoką lub przynajmniej 

dobrą znajomością marki w przeciwieństwie do firm, które takiego celu nie traktują 

priorytetowo. 

 Na pytanie o rodzaj decyzji rynkowych podejmowanych przez przedsiębior-

stwo, w których uwzględniana jest pozycja marki, otrzymano odpowiedź, że zależ-

ność występuje tylko pomiędzy znajomością marki a uwzględnianiem pozycji zaj-

mowanej przez markę przy podejmowaniu decyzji o celach promocji – Chi
2 

Pearso-

na = 13,999, przy p = 0,00291, współczynnik kontyngencji = 0,571, oraz podejmo-

waniu decyzji o kształcie reklamy – Chi
2 

Pearsona = 8,625, przy p = 0,03472, 

współczynnik kontyngencji = 0,479. Firmy biorące pod uwagę działania konkuren-

cji w powyższych działaniach znacznie częściej wskazują na bardzo wysoką zna-

jomość posiadanych marek. W pozostałych przypadkach, czyli gdy uwzględnia się 

pozycję marki przy podejmowaniu decyzji o cenie, dystrybucji produktu oraz pro-

mocji sprzedaży, p > 0,05, nie ma więc podstaw do odrzucenia hipotezy o niezależ-

ności odpowiedzi.  
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 Co zaskakujące, statystycznie istotny związek występuje także pomiędzy do-

konywaniem analizy dystrybucji konkurenta a rynkową znajomością marki. War-

tość testu Chi
2 

Pearsona = 8,088, przy p = 0,04424, współczynnik kontyngencji = 

0,467. 

 W tym przypadku jest to jednak zależność odwrotna. Firmy wykonujące ana-

lizę dystrybucji konkurentów posiadają raczej średnio lub mało znane marki, tym-

czasem te, które takiej analizy nie wykonują, to przedsiębiorstwa zdecydowanie 

częściej posiadające marki przodujące lub dobrze znane.  

 Zdumiewający jest także brak związku pomiędzy zaangażowaniem najwyż-

szego kierownictwa w proces budowy marki a znajomością marki na rynku. Chi
2 

Pearsona = 0,727, przy p = 0,99388, a zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipote-

zy o niezależności tych odpowiedzi. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Znana marka jest określoną wartością dla klientów, ale przede wszystkim 

stanowi wartość dla przedsiębiorstw. Nabywcy, podejmując decyzję zakupu, często 

kierują się marką, nie tylko łącząc wysoką znajomość marki z wysoką jakością 

opatrzonych nią produktów, ale w ich percepcji redukują ryzyko związane z miej-

scem i czasem zakupu. Znana marka upraszcza proces decyzyjny i daje gwarancję, 

co w przypadku małych przedsiębiorstw nie może być zlekceważone.  

 Kształtowanie wartości marki poprzez zwiększanie jej świadomości na rynku, 

odpowiedni dobór skojarzeń, które są związane z marką, oraz dbałość o właściwą 

percepcję jej jakości wpływa na wielkość możliwej do realizacji marży. Przedsię-

biorstwa powinny zatem być zainteresowane podejmowaniem działań, które przy-

czyniają się do zwiększania znajomości marki na rynku. Do działań takich, zgodnie 

z wynikami przeprowadzonych badań, należą: 

 przyjęcie za główny cel działań związanych z kreowaniem marki dostar-

czanie konsumentowi dodatkowych, symbolicznych i funkcjonalnych ko-

rzyści związanych z marką, 

 uwzględnianie działań konkurencji przy podejmowaniu decyzji o repozy-

cjonowaniu marki, 

 uwzględnianie pozycji zajmowanej przez markę przy podejmowaniu decy-

zji o celach, promocji oraz kształcie reklam, 

 analiza pozycji rynkowej marki, 

 badanie lojalności wobec marki, 

 analiza udziału marki w rynku, 

 badanie poziomu satysfakcji klienta, 

 dokonywanie analizy docelowego segmentu rynku konkurenta. 
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 Przedsiębiorstwa, które zadeklarowały podejmowanie wymienionych czynno-

ści, wskazywały na posiadanie marek o przodującej pozycji na rynku lub co naj-

mniej dobrze znanych. Oznacza to, że proponowane działania mogą przyczynić się 

do wzrostu znajomości marki na rynku. 

 

 

THE INFLUENCE OF THE ACTIONS OF COMPANIES  

ON THE BRAND AWARENESS 

 

 

Summary 

 

 Brand which is known is a specific value for the customers, but primarily is  

a value for the enterprises. Buyers who deciding to purchase guided a brand very often. 

They seeing its high quality, but also reduction of the risk by brand. Well know brand 

simplifies process of decision-making and guarantees, what in the case of small busi-

nesses can not be discounted. 

 Developing brand value by increasing its awareness in the market, careful selec-

tion of associations that are associated with the brand, and perception of adequate for its 

quality affects on the size of the possible to achieve the margin. Companies should, 

therefore, be interested in taking action that help to increase brand awareness in the 

market. 

 The article presents the results of studies that allow for the initial classification 

of the actions of companies, relevant to the development of brand awareness. 

 

Translated by Honorata Howaniec 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  638 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  63 2011 

 

 

 

 

MARCIN IDZIK  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  

 

 

 

WYBRANE PROBLEMY FINANSOWANIA 

PRZEDSIĘBIORSTW MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Rozwój przedsiębiorstw zdeterminowany jest w dużym stopniu przez swo-

bodny dostęp do kapitałów, a problem barier napotykanych przy pozyskiwaniu ich 

jest jednym z najpoważniejszych czynników ograniczających rozwój polskich 

przedsiębiorstw1. Wybór konkretnego źródła finansowania zależy od formy działa-

nia firmy, stopnia jej rozwoju oraz pożądanej struktury i kosztów kapitału2. Banki 

komercyjne, które miały być motorem przedsiębiorczości3, obawiają się sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności mikroprzedsiębiorstw4. 

 Powstaje zatem pytanie, w jakim stopniu o zakresie i sposobie finansowania 

przedsiębiorstw decydują uwarunkowania po stronie podaży kredytów (bariery po 

stronie banków), a w jakim stopniu uwarunkowania po stronie popytowej (bariery 

po stronie przedsiębiorców)5. Poszukiwano również odpowiedzi na pytania: 

                                                 
1
  Audyt Bankowości Mikroprzedsiębiorstw 2010, Research International Pentor, Warszawa 

2010, s. 4–10. 
2
  M. Siudak, Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 8–10. 
3
  V. Wallace, A. Herrick, What Banking Leeds to Become, Strategy + Business, issue 57, 

Booz & Co, Winter 2009, s. 45. 
4
  Warunki powstawania i działalności oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsię-

biorstw 2005, GUS, Warszawa 2005, s. 16. 
5
  Ch. Skinner, The future of banking in a globalised word, John Wiley & Sons, Ltd., 

Chichester 2007, s. 76–84. 
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Jak szeroki jest obszar niezaspokojonego popytu przedsiębiorstw na produkty kre-

dytowe? Czy banki są partnerami w działalności gospodarczej?6  

 Źródło danych empirycznych stanowiły wyniki niepublikowanych dotąd ba-

dań przeprowadzonych przez Research International Pentor. Badania realizowano 

metodą CAPI – wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo. Badania-

mi objęto próbę przedsiębiorstw liczącą N = 1400, w tym odpowiednio próby liczą-

ce N = 800 mikrofirm oraz N = 600 firm małych i średnich7. Badania zrealizowano  

w okresie kwiecień–maj 2010 roku.  

 

 

1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 

 

 U podstaw decyzji związanych ze sposobem finansowania zarówno bieżącej, 

jak i inwestycyjnej działalności przedsiębiorstwa leżą czynniki obiektywne związa-

ne z potencjałem ekonomicznym przedsiębiorstwa lub przyjętą strategią rozwoju. 

Ważnym aspektem jest również wiedza przedsiębiorcy o możliwości skorzystania  

z różnych źródeł finansowania zewnętrznego oraz ich dostępności, a także ocena 

źródeł jako adekwatnych do potrzeb finansowych przedsiębiorstwa. Dominującym 

w świadomości polskich przedsiębiorców sposobem finansowania działalności 

przedsiębiorstwa są środki własne, wymieniane przez sześciu na dziesięciu przed-

siębiorców. Kredyty bankowe jako źródło finansowania działalności przedsiębior-

stwa są znane mniej niż połowie samozatrudnionych, a w grupie małych i średnich 

firm wskazuje je przynajmniej 60% zarządzających przedsiębiorstwami8. Leasing 

jako sposób finansowania przedsiębiorstwa znany jest ponad 40% samozatrudnio-

nych i mikrofirm, ponad połowie małych przedsiębiorstw i 70% średnich firm. Jako 

możliwe źródło finansowania działalności przedsiębiorstw wskazywane są również 

kredyty konsumpcyjne.  

 

 

                                                 
6
  Kontynuację omawianej problematyki przedstawiono w opracowaniu „Wybrane aspekty 

bankowej obsługi mikro i małych przedsiębiorstw” zawartym w niniejszej publikacji, gdzie po-
szukiwano odpowiedzi na pytania: Jakie są wyobrażenia przedsiębiorców o bankach funkcjonują-
cych w Polsce? Jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec banków, na ile banki zaspokajają te 
potrzeby? Jak oceniana jest relacja przedsiębiorstwo–bank?  

7
  Badaniami objęto reprezentatywną ogólnopolską losowo dobraną próbę kadry zarządza-

jącej 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 – przychody roczne netto 2–10 
mln euro i zatrudnienie 10–45 osób, przedsiębiorstwo średnie – obroty 10–50 mln euro oraz 
zatrudnienie 50–250 osób. 

8
  W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przed-

siębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s. 118–124. 
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Działalność bieżąca [%] Działalność inwestycyjna [%] 

 

 

Rys. 1.  Źródła finansowania działalności bieżącej oraz inwestycyjnej przedsiębiorstwa 

Źródło:  Audyt Bankowości Mikrofirm 2010; Audyt Bankowości MŚP 2010, Pentor. 

 

 Wielkość firmy jest czynnikiem mającym silny wpływ na poziom wiedzy, 

potrzeby i zachowania przedsiębiorstw na rynku finansowym. To znaczy im więk-

sza firma, tym większa znajomość różnych instrumentów finansowych i chęć ko-

rzystania z nich, jednak w polskich warunkach podstawowym źródeł finansowania 

działalności – zarówno w sferze świadomości, jak i faktycznych zachowań – są 

własne zasoby przedsiębiorstwa. Na to źródło wskazuje średnio przeciętnie dwie 

trzecie firm z sektora MŚP.  

 Praktyka finansowania działalności gospodarczej pokazuje, że bez względu na 

to, czy firmy skupiają się na działalności bieżącej, czy też na inwestycjach, dominu-

jącym źródłem finansowania są środki własne (rysunek 1), zaś chęć korzystania  

z jakichkolwiek innych instrumentów finansowych jest niewielka (rysunek 3).  

Z kredytów obrotowych korzysta co piąte przedsiębiorstwo, na leasing decyduje się 

6% mikrofirm, 14% małych i 22% średnich przedsiębiorstw. W przypadku działal-

ności inwestycyjnej na własnych zasobach polega przeszło połowa podmiotów 

gospodarczych. Badania umożliwiły porównanie form finansowania w grupie mi-

krofirm w okresie 2005–2010. W przypadku mikrofirm na przestrzeni lat 2005–

2010 można zauważyć mniejszą skłonność do opierania się na własnych zasobach 

finansowych, zwłaszcza w przypadku działalności inwestycyjnej – spadek z 81%  

o blisko 30 punktów procentowych (rysunek 2), jednak nie idzie za tym zwiększone 

zainteresowanie korzystaniem z innych źródeł finansowania.  
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Działalność bieżąca [%] Działalność inwestycyjna [%] 

 

 

Rys. 2.  Zmiany źródeł finansowania działalności mikrofirm w latach 2005–1010 

Źródło:  Audyt Bankowości Mikrofirm 2005; Audyt Bankowości Mikrofirm 2010, Pentor. 

 

 Ograniczone źródła finansowania działalności są częścią większego problemu, 

firmy w większości nie przejawiają chęci korzystania z nowych usług bankowych. 

Deklarowana chęć skorzystania z jednego z dostępnych produktów nie przekracza 

4% (rysunek 3).  

 

 
 

Rys. 3.  Chęć korzystania z usług bankowych, z których firma nie korzysta w 2010 r.  

Źródło:  Audyt Bankowości Mikrofirm 2010; Audyt Bankowości MŚP 2010, Pentor. 
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 W wąskiej grupie przedsiębiorstw zainteresowanych korzystaniem z nowych 

usług ujawnia się zależność, zgodnie z którą potrzeby oraz chęć skorzystania  

z nowy produktów i usług banków są ściśle związane z wielkością firmy (rysunek 

3). Poziom zainteresowania przedsiębiorstw usługami bankowymi, z których nie 

korzystają, jest stosunkowo niski, co w połączeniu z faktem, iż przedsiębiorstwo  

w Polsce korzysta przeciętnie z trzech produktów, pozostawia ogromny obszar 

do wzrostu rynku usług bankowych.  

 Uzupełnienie uwarunkowań korzystania z kredytów bankowych przez przed-

siębiorstwa stanowią opinie pracowników banków uzyskane w ramach badań Moni-

tor Bankowy realizowanych przez Research International Pentor. Najpowszechniej 

napotykany przez komitety kredytowe banków problem przy analizowaniu wnio-

sków kredytowych podmiotów gospodarczych to brak zabezpieczeń lub zbyt słabe 

zabezpieczenia. Powszechnym problemem jest również brak historii lub zdolności 

kredytowej. Wnioski kredytowe składane głównie przez przedsiębiorców segmentu 

mikrofirm oceniane są przez bankowców przeważnie niekorzystnie. Ich jakość 

zdecydowanie odstaje od tej, jaką reprezentują wnioski składane przez duże firmy 

czy nawet firmy sektora MŚP 9. Mimo to, zdaniem trzech czwartych przedstawicieli 

banków, relacje pomiędzy bankami a firmami mają charakter partnerski (rysunek 

4). Ponad połowa przedstawicieli banków uważa, że warunki przyznawania kredy-

tów firmom w 2010 roku zaostrzyły się. Blisko połowa przedstawicieli banków 

(43%) sądzi jednak, że polityka banków wobec firm jest zbyt restrykcyjna, a co 

trzeci respondent jest zdania, że banki wręcz wykorzystują w kontaktach z firmami 

swoją przewagę nad nimi.  

 

 
 

Rys. 4.  Polityka banków wobec firm w 2010 r. w ocenie reprezentantów banków  

Źródło:  Monitor Bankowy, ZBP/Pentor 2010, [N = 200]. 

                                                 
9
  Monitor Bankowy 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010, s. 6–8. 
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 Banki nie kryją, że z rezerwą podchodzą do finansowania sektora przedsię-

biorstw, a w szczególności mikroprzedsiębiorstw. Trudności z dostępem do kapitału 

obcego w przypadku mikroprzedsiębiorstw spowodowane są kilkoma czynnikami, 

takimi jak: duża podatność na bankructwa, niepełna informacja o małych i średnich 

przedsiębiorstwach, wysokie wymagania odnośnie do gwarancji i zabezpieczeń, 

relatywnie mała skala prowadzonej działalności. 

 Bariera korzystania ze środków finansowych w postaci kredytów bankowych 

leży również częściowo po stronie przedsiębiorców, których poziom wiedzy 

o podstawowych nawet produktach kredytowych w ocenie bankowców jest nie-

wielki. Mimo to około jednej trzeciej badanych uważa, że bardzo dobrze zna wa-

chlarz usług oferowanych przez banki, 60% ocenia poziom znajomości tej oferty 

dość dobrze. Te dane nie znajdują potwierdzenia w praktyce poszukiwania źródeł 

finansowania działalności czy choćby w ogólnej wiedzy o nich.  

 

 

2. Postawy wobec finansowania zewnętrznego 

 

 Uzupełnienie ogólnego obrazy rynku stanowi analiza segmentacyjna, której 

celem było wyłonienie homogenicznych segmentów przedsiębiorców pod wzglę-

dem strategii finansowania przedsiębiorstwa10. W ramach analizy wyłonione zosta-

ły grupy różniące się między sobą w następujących obszarach: postaw wobec finan-

sowania, postawy wobec zarządzania, podejmowania decyzji, oczekiwań wobec 

wsparcia zewnętrznego oraz postaw wobec kryzysu. Segmentacja została zrealizo-

wana w oparciu o analizę klas latentnych (LCA), wykorzystującą do segmentacji 

nie tylko zebrane zmienne, ale również zmienne ukryte. W efekcie wyodrębniono 

i umownie nazywano następujące segmenty11: antyformaliści (stanowiący 41% firm 

mikro, małych i średnich), samowystarczalni (28%), racjonalni zdystansowani (od-

powiednio 19%), bezradni (7%), pesymiści szukający wyjścia (3%) oraz wierzący 

w siebie (2%). 

 Najliczniejszą grupę wśród polskich firm sektora MŚP stanowią te, które 

umownie można nazwać antyformalistami. Co trzeci przedstawiciel tej grupy to 

samozatrudniony, dwie trzecie to mikrofirmy, 42% firm w tym segmencie finansuje 

swoją działalność z własnych środków (tabela 1). Przedsiębiorcy z tego segmentu 

niechętnie zaciągają kredyty, obawiają się trudności w ich spłacie, są jednak dość 

przychylni wobec dotacji, ale rzadko się o nie ubiegają, obawiają się formalności.  

                                                 
10

  Analiza segmentacyjna została wykonana w ramach badań zrealizowanych w projekcie 
Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, 2010. Badania prze-
prowadzono w grudniu 2009 roku na próbie przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce o liczebności 
N = 1206, obejmując przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. Więcej informacji: W. Orłowski  
i in., op.cit., s. 124–148. 

11
  W. Orłowski i in., op.cit., s. 146–148. 
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 Przeszło jedną na cztery firmy w sektorze MŚP zaliczono do segmentu samo-

wystarczalnych. Nadreprezentowane są w nim mikrofirmy (80%). Ich główną cechą 

jest odrzucanie zewnętrznych źródeł finansowania firmy, 60% przedsiębiorstw  

z tego segmentu polega na własnych zasobach. Przedsiębiorcy z tego segmentu są 

zainteresowani zaciąganiem kredytów w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak 

duże inwestycje lub kłopoty finansowe.  

 Segment racjonalnych zdystansowanych obejmuje co piątą firmę MŚP. Ponad 

połowa dobrze ocenia swoją sytuację finansową. Są otwarte na różnorodne źródła 

finansowania. Nie boją się zaciągania kredytów ani ubiegania się o dotacje. Prze-

szło co trzecia firma polega na własnych zasobach, podobny odsetek – na kredytach 

gospodarczych.  

 Relatywnie wąski segment stanowią pesymiści szukający wyjścia. W tej gru-

pie mikrofirmy stanowią blisko 90%, a 60% z nich źle ocenia swoją sytuację finan-

sową. Jako dobrą lub bardzo dobrą sytuację finansową ocenia co dziesiąte przedsię-

biorstwo w tym segmencie. Przeszło dwie trzecie przedsiębiorstw z tego segmentu 

zaciąga kredyty bankowe udzielane na działalność gospodarczą, co trzecia firma 

korzysta z leasingu, co piąta ma otwartą linię kredytową w banku, 8% firm w tym 

segmencie finansuje swoją działalność z kredytów konsumpcyjnych (tabela 1). 

 
Tabela 1 

Wykorzystywane źródła finansowania działalności firmy w podziale na segmenty [%] 
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Liczebność N = 503 N = 332 N = 224 N = 79 N = 37 N = 29 

Własne zasoby finansowe 42 60 36 68 79 33 

Kredyty bankowe dla firm 8 4 37 1 69 58 

Leasing 9 6 19 8 31 11 

Linia kredytowa w banku 11 2 21 0 21 30 

Fundusze unijne 2 2 7 0 0 5 

Kredyty preferencyjne 4 0 4 0 1 7 

Pożyczki od znajomych, rodziny 2 2 1 4 4 0 

Kredyty konsumpcyjne 2 1 2 1 8 1 

 
Źródło:  W. Orłowski i in., op.cit., s. 104. 

 

 Najmniej liczny segment na rynku stanowią wierzący w siebie. Nadreprezen-

towane są w nim mikrofirmy. Trzy czwarte podmiotów w tej grupie dobrze ocenia 

swoją sytuację finansową. Przedsiębiorcy z tego segmentu są bardzo otwarci na 

różne zewnętrzne źródła finansowania działalności. Kredyt jest dla nich normalną 
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formą finansowania, ponad połowa firm korzysta z kredytów na działalność gospo-

darczą.  

 Ostatnią wyodrębnioną grupą, stanowiącą 7% przedsiębiorstw w Polsce, jest 

segment nazwany bezradni. Ponad jedną trzecią segmentu stanowią samozatrudnie-

ni. Przedsiębiorcy tego segmentu są bardzo zdystansowani wobec zewnętrznych 

źródeł finansowania. Więcej niż co trzecia firma w ogóle nie ufa instytucjom oto-

czenia biznesu. 

 

 

Podsumowanie  

 

 Przedsiębiorcy w Polsce mają bardzo ograniczoną wiedzę na temat możliwych 

źródeł finansowania działalności. Powszechnie znane są tylko sposoby najprostsze. 

Niskiej świadomości na temat możliwych źródeł finansowania towarzyszy również 

niewielkie wykorzystanie istniejących możliwości. 

 Wprawdzie szereg barier związanych z korzystaniem z zewnętrznych źródeł 

finansowania tkwi po stronie przedsiębiorców, nie oznacza to jednak, że reprezen-

towana przez banki postawa jest w pełni usprawiedliwiona. Ważne znaczenie ma 

polityka kredytowa banków, która zarówno przez przedsiębiorców, jaki i samych 

bankowców jest oceniana jako zbyt ostra. W skorzystaniu z oferty kredytowej ma-

łym firmom często przeszkadza nieumiejętność sprostania wymaganiom stawianym 

przez banki. 

 Przełamania wymaga również fundamentalna bariera związana z kompeten-

cjami i wiedzą przedsiębiorców o ofercie bankowej oraz innych alternatywnych 

źródłach finansowania działalności firmy. Większość przedsiębiorców mikro nie 

posiada jasno sprecyzowanej strategii działania, co jest również jednym z czynni-

ków niekorzystnie wpływających na konkurencyjność oraz zdolność do korzystania 

z zewnętrznych źródeł finansowania.  

 

 

CHOSEN PROBLEMS OF FUNDED 

THE MICRO, SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES 

 

 

Summary 

 

 The study presented results of the analysis on the circumstances determinants 

considerations of using the external sources of financing companies’ activities. The 

empirical 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. The study analyzed the conditions of using the 
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external sources of financing on the part of the supply of the credits (barriers on the part 

of the banks) and on the part of the demand (barriers on the part of the entrepreneurs). 

Among the factors on the part of the entrepreneurs, the study evaluated the familiarity 

with various methods of external financing, entrepreneurs’ attitudes towards using the 

external sources of financing or the influence of the preferred strategies of company 

development on using bank credits. We conducted a segmentation of enterprises in 

Poland in terms of the adopted development strategies and financing the enterprises. 

The study evaluated also the opinions of the banking milieu as regards the financing and 

serving the enterprises by banks. 

 

Translated by Andrzej Rozanoff 
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STRATEGIA NIEZALEŻNEJ APTEKI W ERZE INTERNETU I SIECI APTEK 
 

 

 

1. Tendencje w dystrybucji farmaceutycznej 

 

 W ciągu zaledwie 20 lat w Polsce dokonała się transformacja ustrojowa. Ry-

nek dystrybucji farmaceutycznej nie stanowi wyjątku. W tabeli 1 przedstawiono 

dane dotyczące wartości polskiego rynku farmaceutycznego i związanej z nim licz-

by aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych. W artykule termin apteka ozna-

cza zarówno aptekę ogólnodostępną, jak i punkt apteczny. 

 
Tabela 1 

Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne w Polsce w latach 1990–2009 

 

 1990 1995 2000 2005 2009 

Apteki 3957 6536 8318 10019 10817 

Punkty apteczne 440 227 271 941 1154 

Razem apteki i punkty apteczne 4397 6763 8589 10960 11971 

Liczba ludności przypadającej na 

statystyczną aptekę i punkt apteczny [tys.] 
7,6 5,7 4,5 3,5 3,2 

 
Źródło:  Mały rocznik statystyczny Polski 2000, Zakład Wydawnictw Statystycznych, War-

szawa 2000, s. 237; Mały rocznik statystyczny Polski 2005, ZWS, Warszawa 2005, 

s. 250; Mały rocznik statystyczny Polski 2010, ZWS, Warszawa 2010, s. 263. 

 

 Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że w latach 1990–2009 liczba 

nowo powstających aptek i punktów aptecznych w Polsce gwałtownie wzrosła  

o 7574 apteki, czyli o 172%, a liczba ludności przepadającej na statystyczną aptekę 
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i punkt apteczny zmalała o 4400 osób. Jeżeli weźmie się pod uwagę wartość rynku 

farmaceutycznego w Polsce, widać, że rentowność apteki i punktu aptecznego  

w czasie będzie spadać, jeśli nie zmniejszy się liczba aptek i punktów aptecznych 

lub nie wzrośnie polski rynek farmaceutyczny. Na podstawie danych PharmaExpert 

w okresie 2009/2010 liczba aptek w Polsce zmniejszyła się o 400. Aby określić 

strategię apteki niezależnej, należy przeanalizować zmiany zachodzące w uwarun-

kowaniach determinujących jej rozwój. Apteka jest częścią łańcucha dostaw pro-

duktów leczniczych. W tym kontekście istotna jest analiza zmian w łańcuchu dys-

trybucji farmaceutycznej, które dotyczą: producentów lub importerów → hurtowni 

farmaceutycznych → aptek. Zmiany w procesach dystrybucji farmaceutycznej, 

które obserwuje się na rynku globalnym, występują również w Polsce. Do czynni-

ków wymuszających proces konsolidacji wśród producentów farmaceutycznych 

zalicza się:  

 wygaśnięcie ochrony patentowej leków oryginalnych i pojawienie się na 

rynku ich tańszych odpowiedników w postaci leków generycznych;  

 wzrost kosztów badań i rozwoju, rejestracji i komercjalizacji nowych far-

maceutyków, z uwagi na rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

produktów leczniczych;  

 zainteresowanie płatnika refundacji leków (Narodowy Fundusz Zdrowia, 

firmy ubezpieczeniowe) obniżeniem cen tych produktów;  

 prawne i ekonomiczne regulacje funkcjonowania dystrybucji farmaceu-

tycznej.  

 Innowacyjne modele dystrybucji farmaceutycznej to:  

 zacieranie się granicy między dystrybucją hurtową a detaliczną, stosowanie 

dystrybucji bezpośredniej,  

 internetowy kanał sprzedaży – e-apteki,  

 uruchomienie przez sieci hipermarketów własnych aptek1,  

 wykorzystanie placówek poczty do uruchamiania w nich sieci aptek2,  

 odejście od prostego procesu sprzedaży farmaceutyków w kierunku dostar-

czania usług związanych z szeroko pojętą opieką farmaceutyczną i ochroną 

zdrowia.  

 Analizując liczbę zarejestrowanych w Głównym Inspektoracie Farmaceutycz-

nym hurtowni farmaceutycznych, dochodzi się do wniosku, że tutaj nie występują 

procesy konsolidacyjne. Tymczasem analiza udziału w rynku pięciu wiodących 

hurtowni pokazuje wysoki stopień koncentracji dystrybucji farmaceutycznej. Do-

wodem tego jest przejęcie w 2009 roku przez Torfarm SA hurtowni farmaceutycz-

nej Prosper SA. Dzięki temu przynależne do NEUCA SA hurtownie kontrolują 

                                                 
1
  B. Sowa, Tesco otwiera własne apteki, „Dziennik Gazeta Prawna”, 7.05.2010, 

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/419207,tesco_otwiera_wlasne_apteki.html. 
2
  A. Stawarska, State pharmacies to operate in post offices, http://www.ceeretail.com-

/82326/State_pharmacies_to_operate_in_post_offices.shtml, 12.11.2010. 
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około jednej trzeciej polskiego rynku dystrybucji farmaceutycznej. Wiodące na 

polskim rynku hurtownie farmaceutyczne tworzą sieci aptek pod własną marką. 

Analiza liczby aptek oraz tych należących do sieci stworzonych przez hurtownie 

farmaceutyczne pokazuje, że w ostatnich latach udział w tej liczbie aptek siecio-

wych wzrasta.  

 W Polsce e-apteki powoli zaczynają być postrzegane jako kanał dystrybucji 

produktów leczniczych. W roku 2007 za pomocą tego kanału sprzedano, według 

szacunków firmy PMR Research, leki za ponad 60 mln zł3. Największe polskie 

hurtownie farmaceutyczne posiadające e-apteki to Polska Grupa Farmaceutyczna 

SA i Farmacol SA. PGF dokonał integracji swojej e-apteki w systemie logistycz-

nym, co daje mu olbrzymią przewagą rynkową. Pacjent zamawia leki na receptę 

przez Internet, a odbiera je i płaci za nie w sieci aptek Dbam o Zdrowie. Leki są 

transportowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi konkretne-

go produktu leczniczego, apteka internetowa oferuje usługę dostawy do domu 

klienta. Ekspertka rynku farmaceutycznego z firmy analitycznej PMR Research  

M. Stefańczyk przewiduje, że „w najbliższych latach Polska ma szansę osiągnąć 

brytyjski, siedmioprocentowy poziom handlu w sieci”4. 

 Wpływ nowych tendencji w dystrybucji farmaceutycznej na podejmowanie 

decyzji oraz działań niezależnych aptek jest wieloaspektowy i wielowymiarowy. 

Do głównych zmian w otoczeniu gospodarczym apteki można zaliczyć: 

 sprzedaż przez Skarb Państwa udziałów w hurtowniach farmaceutycznych 

w latach 2000–2010; 

 starzenie się społeczeństwa – wzrost liczby obywateli powyżej 65. roku ży-

cia;  

 wydłużające się kolejki do lekarzy, dostępność produktów leczniczych  

z grupy OTC (over-the wysoko przetworzona -counter) prowadzi często do 

samoleczenia. W tym przypadku dobrze wykształcony farmaceuta może 

pomóc klientowi i ograniczyć negatywne skutki samoleczenia;  

 dostępność informacji o cenie leków, prowadzi to do ostrej konkurencji ce-

nowej między aptekami. Klient za pośrednictwem Internetu jest w stanie  

w krótkim czasie sprawdzić cenę danego produktu leczniczego w różnych 

aptekach; 

 programy lojalnościowe, podobne do tych stosowanych w sieciach hiper-

marketów, telekomunikacji. Apteki sieciowe i internetowe poprzez ofero-

wanie nowych usług i udogodnień pozyskują klientów tradycyjnym apte-

kom; 

                                                 
3
  W 2007 roku Polacy wydali 60 mln zł na leki z sieci, 19.12.2008, http://www.pmrpublica 

tions.com/pmrinmedia/W-2007-roku-Polacy-wydali-60-mln-z_-na-leki-z-sieci.shtml, 12.11.2010. 
4
  Leki z e-apteki szybko zdobywają rynek, 6.10.2009, http://www.pmrpublications.com 

/pmr_in_media/Leki-z-e_apteki-szybko-zdobywaj_-rynek.shtml, 12.11.2010. 
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 dostępność informacji o lekach generycznych. W warunkach malejących 

dochodów klienci poszukują tańszych produktów leczniczych w postaci le-

ków generycznych.  

 Wymienione tendencje stawiają przed właścicielami oraz kierownikami nieza-

leżnych, rodzinnych aptek konieczność podjęcia decyzji strategicznych.  

 

 

2. Możliwe scenariusze zmian strategii zarządzania  

 

 Aby utrzymać się na rynku, właściciele rodzinnych aptek są zmuszeni do po-

konywania wyzwań zaistniałych w otoczeniu gospodarczym. Do głównych czynni-

ków decydujących o przetrwaniu i rozwoju niezależnej apteki można zaliczyć ren-

towność uzyskiwaną przez obniżenie kosztów lub przekonanie klienta do zapłaty 

wyższej ceny za produkty lecznicze w powiązaniu z dodatkowymi usługami. Zbyt 

małe przychody w stosunku do kosztów prowadzenia działalności powodują, że 

często apteki rodzinne są nie tylko mało rentownie, a wręcz nierentowne. Ich wła-

ściciele muszą podjąć decyzję o ich zamknięciu, sprzedaży do sieci aptek, hurtowni 

lub przystąpieniu do grup zakupowych.  

 Jeżeli niezależne apteki chcą być obecne na rynku, mają kilka możliwych 

obszarów działań:  

 kontrola zadłużenia apteki. Minęły czasy, kiedy zadłużona w jednej hur-

towni apteka mogła dokonywać zakupów w innej. Skrócone terminy płat-

ności w stosunku do okresu 1998–2003 i wymuszanie przez hurtownie 

większych zabezpieczeń powodują, że zadłużona apteka często staje się 

własnością hurtowni farmaceutycznej5; 

 obniżenie cen, zwiększenie obrotu i działanie jak supermarket apteczny: 

liczba czynnych okienek od 4 do 8, w zależności od liczby osób w kolejce, 

wydłużone godziny otwarcia w celu obsługi większej liczby klientów. 

Na przykład sieć aptek Kwiaty Polskie wydłużyła godziny otwarcia apteki  

w Łodzi w listopadzie 2010 roku do 22.00;  

 zachowanie cen, ale proponowanie usług nieoferowanych przez apteki sie-

ciowe i internetowe, lecz poszukiwanych przez klientów. Za te usługi 

klienci są skłonni zapłacić więcej.  

 Przeszkodami w realizacji powyższych celów mogą być:  

 żądanie wyższych wynagrodzeń przez personel apteki;  

 możliwość legalnej pracy w Unii Europejskiej w sektorze dystrybucji far-

maceutycznej, co może doprowadzić do trudności w rekrutacji i zatrzyma-

niu personelu;  

                                                 
5
  M. Szczepaniuk, W 2010 roku rodzinne apteki czeka fala bankructw, „Dziennik Gazeta Prawna”, 

8.03.2010, http://forsal.pl/artykuly/404123,w_2010_roku_rodzinne_apteki_czeka_fala_bankructw.html. 
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 zmiany w nawykach zakupowych społeczeństwa – preferencja zakupów  

w centrach handlowych, gdzie wszystko jest w jednym miejscu. Przykła-

dem tego jest powolne przeniesienie się sklepów ze słynnej ulicy Piotr-

kowskiej w Łodzi do centrów handlowych. Czynsze w tych nowych obiek-

tach handlowych często są wyższe niż dotychczasowe stawki wynajmu 

płacone przez apteki. Problem się nasila, jeżeli właściciel apteki posiada na 

własność lokal, który kiedyś był uważany za atrakcyjne położony, a teraz 

już taki nie jest;  

 pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych emerytów i rencistów. 

Pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych, szczególnie emerytów  

i rencistów, ma bezpośredni wpływ na obroty niezależnej apteki. W skraj-

nych przypadkach klienci ci nie dokonują zakupów produktów leczni-

czych, dlatego też często rezygnują z dotychczasowego miejsca zakupu 

(małej apteki rodzinnej) na rzecz aptek sieciowych. W przypadku tych 

ostatnich przekłada się to nie tylko na niższe ceny produktów leczniczych, 

ale również na większą różnorodność asortymentową. 

 Jakie są możliwe strategie niezależnej apteki? Jest ich kilka, w zależności od 

zachowania swobody decyzji: 

 przystąpienie do programu lojalnościowego hurtowni farmaceutycznej; 

 utworzenie z innymi niezależnymi aptekami grupy zakupowej, podobnie 

grupy tworzą szpitale w Stanach Zjednoczonych6
; 

 oferowanie nowych usług, rozszerzenie istniejących, na przykład: opieka 

farmaceutyczna, analiza przepisanych leków przez różnych lekarzy pod ką-

tem ich interakcji. Usługi te tworzą nową wartość dla klienta, dlatego jest 

on gotów zapłacić więcej za farmaceutyki powiązane z taką dodatkową 

usługą. W tym kontekście pomocna jest obserwacja usług oferowanych 

przez apteki w innych krajach Unii Europejskiej. Na przykład w Holandii 

apteki Red Swan, należące do grupy OPG (w Polsce do niej należy ACP 

PHARMA SA), wspomagają klienta w opiece domowej (home care), 

włącznie z wypisywaniem recept przez lekarzy, refundacją leku przez płat-

nika, zakupem i dostarczeniem go do domu pacjenta7; 

 utworzenie własnej sieci aptek o zasięgu lokalnym lub przystąpienie do ta-

kiej sieci; 

 wybór przez nowo powstające apteki franszyzy jako drogi rozwoju; 

 sprzedaż apteki z powodu jej niskiej rentowności, przejście właściciela na 

emeryturę, zmiana zakresu biznesu. 

                                                 
6
  J. Stasiczek, Grupy zakupowe – czy warto?, http://www.katowice.oia.pl/wpisy-act-

drukuj-id-1826.html, 12.11.2010. 
7
  L. Jakubiak, Dystrybucja leków: szukanie nowych możliwości, 5.11.2010, http://www.ry-

nekaptek.pl/dystrybucja/dystrybucja-lekow-szukanie-nowych-mozliwosci,1254.html, 12.11.2010. 



Strategia niezależnej apteki w erze Internetu i sieci aptek 105 

 Zmiany proponowane w prawie farmaceutycznym dotyczące wysyłkowej 

sprzedaży produktów leczniczych przepisywanych na receptę doprowadzą do 

wzmocnienia pozycji rynkowej aptek internetowych, które należą do hurtowni far-

maceutycznych dysponujących siecią aptek. W ten sposób serwisy typu 

www.doz.pl czy cefarm24.pl jeszcze bardziej zwiększą swój udział na rynku. 

Klient, składając tam zamówienie, może wybrać aptekę należącą do sieci Dbam  

o Zdrowie, która jest najbliższej miejsca zamieszkania. Zamówienie jest dostarcza-

ne razem z pozostałymi zamówionymi przez aptekę produktami samochodami 

przystosowanymi do transportu leków. W wybranej aptece klient odbiera zamówio-

ne produkty lecznicze. Może zapłacić kartą lub gotówką.  

 Planowane wprowadzenie sztywnych, jednakowych dla wszystkich aptek cen 

produktów leczniczych doprowadzi do przeniesienia konkurencji z obszaru ceno-

wego na dodatkowe usługi. Można przewidzieć, że wprowadzenie poprzez rozpo-

rządzenie stałych marż i cen na leki refundowane nie wpłynie na poprawę sytuacji 

finansowej niezależnych aptek, a nawet może ją pogorszyć. Według badań firmy 

PMR Research w Polsce około 35% rynku farmaceutycznego to produkty sprzeda-

wane bez recepty. Na ich cenę wspomniane rozporządzenie nie będzie miało wpły-

wu, co oznacza, że apteki sieciowe i franszyzowe będą miały przewagę.  

 Rozważając różnorodne strategie dla niezależnej apteki, należy przeanalizo-

wać programy lojalnościowe dostępne na rynku. Celem programów lojalnościo-

wych tworzonych przez hurtownie farmaceutyczne jest budowanie trwałych relacji 

jednocześnie z dwoma grupami odbiorców – właścicielami aptek oraz klientami 

apteki. W tabeli 2 przedstawiono wzorzec umożliwiający porównanie oferowanych 

na polskim rynku farmaceutycznym programów lojalnościowych. Na liście elemen-

tów do porównania programów lojalnościowych można umieścić między innymi:  

 liczbę produktów farmaceutycznych w ofercie hurtowni,  

 liczbę aptek uczestniczących w programie,  

 liczbę aptek własnych organizatora programu,  

 wspólne działania marketingowe z producentami,  

 szkolenia marketingowe,  

 szkolenia z obsługi oprogramowania aptecznego,  

 stałe, bezpłatnie łącze internetowe,  

 internetowy serwis informacyjny, 

 magazyn dla klientów apteki.  
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Tabela 2 

Porównanie ofert wybranych programów lojalnościowych 

 

Element programu Program A Program… Program N 

Wspólna wizualizacja i nośniki reklamowe Y Y  

Gazetka promocyjna  Y Y 

 Y  Y 

Konkursy dla klientów apteki jako narzędzie 

wsparcia sprzedaży 
 Y  

 
Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Główne wymagania stawiane przez właścicieli aptek niezależnych strukturom 

sieciowym i programom lojalnościowym to prostota i zrozumiałość dla klientów, 

atrakcyjność nagród oraz to, że organizator programu lojalnościowego nie jest wła-

ścicielem apteki.  

 Właściciele rodzinnych aptek poprzez rozszerzenie listy elementów, które są 

obiektem analizy, mogą stworzyć macierz odzwierciedlającą możliwie wyczerpują-

co wszystkie oferowane w danym czasie programy lojalnościowe. Określenie ob-

szarów programów lojalnościowych, które są istotne dla właścicieli aptek, i nadanie 

im odpowiedniej wagi umożliwi im wybór oferty najlepiej dostosowanej do ich 

potrzeb i preferencji.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Obecnie zachodzą istotne zmiany w zakresie kanałów sprzedaży i regulacji 

cen produktów leczniczych. Właścicielom aptek, którzy rozpoczęli działalność na 

własną ręką w latach 90. XX wieku, dzisiejsze zmiany w zakresie dystrybucji far-

maceutycznej i modele prowadzenia biznesu mogą wydawać się niezrozumiałe. 

Będą oni próbowali zachować niezależność i prowadzić aptekę w możliwie samo-

dzielny sposób. Wprowadzenie nowych narzędzi marketingowych na rynku dystry-

bucji detalicznej produktów leczniczych powoduje, że dotychczasowe modele za-

rządzania szybko się starzeją, nie zapewniają przewagi konkurencyjnej ani nie 

przyciągają klientów. Właściciele aptek niezależnych, widząc efekty ekonomiczne 

osiągane przez apteki należące do sieci oraz ich rosnący udział w rynku zmienią 

swoją strategię. Większość właścicieli aptek niezależnych wcześniej czy później 

wybierze jedną z form uczestnictwa w organizacji typu sieć: grupę zakupową,  

program lojalnościowy, franszyzę. Będą oni musieli szybko rozszerzyć swoją  

wiedzę w takich obszarach, jak marketing farmaceutyczny, analiza finansowa, za-
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rządzanie relacjami z klientem, wykorzystanie nowych technologii informacyjno-

telekomunikacyjnych.  

 

 

THE STRATEGY OF INDEPENDENT PHARMACIES 

IN THE INTERNET ERA AND CHAIN PHARMACIES 

 

 

Summary 

 

 

 This paper presents an analysis of the pharmaceutical distribution in Poland, place 

of family owned drug stores and the problem of their strategic choices and reorientation. 

Changes in the pharmaceutical distribution in Poland, forcing a change of business 

model and strategic reorientation in an family owned pharmacies. Most of the owners of 

independent pharmacies, sooner or later, select one of the possible forms of participa-

tion in an network organization – a group purchases, loyalty program, franchising. They 

will need to expand their knowledge in pharmaceutical marketing, financial analysis, 

customer relationship management, use of information technology.  

 

Translated by Petre Iltchev 
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
 

 

 

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu1 

 

 Powszechnie społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsi-

bility – CSR) utożsamiana jest z dużymi przedsiębiorstwami. Tymczasem tak zwa-

ne dobre praktyki prowadzenia działalności gospodarczej powinny być w obszarze 

zainteresowań także firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw – widomo bo-

wiem, że o sytuacji organizacji w bardzo dużej mierze decydują wartości niemate-

rialne, takie jak reputacja i wizerunek. 

 Za przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie uznaje się takie, które świa-

domie i dobrowolnie przyjmują odpowiedzialność za postęp społeczny, decydują 

się oferować produkty oraz usługi z dziedzin przynoszących mały zysk i jednocze-

śnie odrzucają działania społecznie szkodliwe2.  

 Analiza literatury przedmiotu wykazała, iż nie ma jednoznaczności co do 

charakterystyki pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu. Najczęściej przyta-

czane są następujące definicje: 

 definicja Komisji Europejskiej – przedsiębiorstwa odpowiedzialne spo-

łecznie to takie, które realizując podstawowe cele ekonomiczne firmy, 

uwzględniają aspekty społeczne oraz rolę ekologii; 

 według R.W. Griffina społeczna odpowiedzialność biznesu to „zestaw zo-

bowiązań organizacji do ochrony i umacniania społeczeństwa, w którym 

funkcjonuje3”;  

                                                 
1
  Z uwagi na wymogi edytorskie poruszono tylko wybrane zagadnienia. 

2
  Por. H. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005, s. 54. 

3
  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 144. 
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 J. McGuire twierdzi, iż przedsiębiorstwa oprócz odpowiedzialności eko-

nomicznej i prawnej ponoszą również szeroko rozumianą odpowiedzial-

ność społeczną; 

 K. Davis oraz R. Blomstrom twierdzą, że społeczna odpowiedzialność biz-

nesu obliguje menedżment do dokonywania takich wyborów, które będą 

wpływały na realizację celów ekonomicznych (pomnażanie zysków) 

i jednocześnie będą rozwijały dobrobyt i potencjał społeczny4.  

 Przytoczone definicje wskazują, iż zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością 

biznesu przedsiębiorca/właściciel ma inne oprócz ekonomicznych (zysk) obowiąz-

ki, do których należy dbałość o otoczenie, w którym prowadzi biznes. Stąd też 

mocno akcentuje się konieczność dbania o interesariuszy (stakeholders), czyli in-

stytucje/osoby powiązane z daną firmą. Interesariusze to zazwyczaj dostawcy, 

klienci, samorządy lokalne, związki zawodowe, ale również sami pracownicy. Dla-

tego ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji gospodarczych zachować równo-

wagę pomiędzy korzyściami/ryzykiem przedsiębiorstwa a korzyściami społeczny-

mi/ryzykiem społecznym. Ponadto idea CSR związana jest niewątpliwie z czasem, 

nie może i nie powinna być to akcja jednorazowa, tak więc korzyści z jej wdrożenia 

w przedsiębiorstwie widoczne i odczuwalne są zazwyczaj w długim czasie. 

 W tabeli 1 zaprezentowano model społecznej odpowiedzialności według  

A.B. Carrolla. Autor wyodrębnił cztery rodzaje społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstwa. Za podstawowy i najważniejszy uważany jest obszar ekonomicz-

ny. To on tworzy podwaliny pozostałych trzech, ponieważ tylko wtedy, gdy firma 

osiąga zyski, może zacząć dbać o realizację pozostałych obszarów.  

 Model ten nazywany jest również modelem after profit obligation, gdyż wy-

pracowanie dobrych wskaźników ekonomicznych ma tutaj zasadnicze i fundamen-

talne znaczenie. Natomiast w modelu before profit obligation na pierwszym miej-

scu stawia się wartości moralne, społeczne i etyczne. Powinny one być przestrzega-

ne przez każdą komórkę organizacyjną i na każdym etapie działalności, ponieważ 

bez tego nie można moralnie usprawiedliwić zysku. Stąd też przekonanie, że przed-

siębiorstwa mogą istnieć tak długo, jak długo są w stanie przestrzegać norm moral-

nych.  

 Warto również wspomnieć o Okrągłym Stole z Caux, czyli o spotkaniu repre-

zentantów globalnego biznesu, które odbyło się w 1944 roku. Rezultatem dyskusji 

było zdefiniowanie i scharakteryzowanie zasad prowadzenia działalności gospodar-

czej. Przestrzeganie ich powinno prowadzić do normalizacji stosunków międzyna-

rodowych na całym świecie5. Zasady te przedstawiono i omówiono w kolejnych 

akapitach.  

                                                 
4
  M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa 

2004, s. 28. 
5
  B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Fi-

lantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 14–15. 



Anna Kaczmarek 110 

Tabela 1 

Model społecznej odpowiedzialności według A.B. Carrolla 

 

Rodzaje 

odpowiedzialności 

Społeczne 

oczekiwania 

Przykłady 

Filantropijna Pożądane przez 

społeczeństwo 

Wkład korporacji: 

 programy wspierające społeczeń-

stwo (np. edukację) 

 zaangażowanie za rzecz społeczno-

ści lokalnej 

 różne usprawnienia, świadczenia 

wolontariatu 

Etyczna Oczekiwane przez 

społeczeństwo 

Unikanie niepożądanych zachowań 

Działanie zgodne z duchem prawa 

Przestrzeganie prawa jest standardem 

minimum 

Podejmowanie działań powyżej tego 

minimum 

Zapewnienie etycznego przywództwa 

Prawna Wymagane przez 

społeczeństwo 

Przestrzeganie prawa – trzymanie się 

regulacji 

Ochrona środowiska naturalnego 

Ochrona praw konsumenta 

Przestrzeganie prawa regulującego sto-

sunki pracownicze 

Przestrzeganie prawa antykorupcyjnego 

Dotrzymywanie wszystkich zobowiązań 

kontraktowych 

Ekonomiczna  

(zyskowność 

firmy) 

Wymagane przez 

społeczeństwo 

Bycie zyskownym – maksymalizowanie 

dochodów ze sprzedaży i minimalizo-

wanie kosztów (administracyjnych, pro-

dukcji, marketingu, dystrybucji) 

Podejmowanie mądrych decyzji strate-

gicznych 

Dbanie o politykę podziału 

 
Źródło:  A.B. Carroll, Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, College 

Division South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio 1993 (cyt. za M. Rybak, 

op.cit., s. 29–30). 

 

 Zgodnie z zasadami postępowania wobec klientów należy: 

 traktować klientów uczciwie i z szacunkiem, 

 oferować im produkty i usługi najwyższej jakości, 

 dbać o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, 

 szanować godność ludzką w działaniach marketingowych i reklamie.  
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 Zasada postępowania wobec pracowników wymaga, aby: 

 zapewnić miejsca pracy i wynagrodzenie,  

 tworzyć warunki pracy szanujące zdrowie i godność pracownika,  

 unikać praktyk dyskryminacyjnych, zagwarantować równe szanse,  

 nastawić się na współpracę w celu rozwiązywania problemów spowodo-

wanych bezrobociem.  

 Według zasady postępowania wobec właścicieli i inwestorów należy:  

 rzetelne zarządzać, aby zapewnić uczciwe zyski z poczynionych inwesty-

cji,  

 przekazywać właścicielom i inwestorom istotne informacje,  

 ochraniać i powiększać aktywa. 

 Zasady postępowania wobec dostawców wymagają, aby:  

 rozwijać długoterminowe relacje z dostawcami,  

 udostępniać informację dostawcom oraz włączać ich w proces planowania,  

 regulować płatności terminowo i zgodnie z warunkami umowy,  

 preferować takich dostawców, którzy przestrzegają zasad poszanowania 

ludzkiej godności.  

 Zasady postępowania wobec konkurencji koncentrują się na następujących 

obowiązkach:  

 promowanie takich zachowań konkurencyjnych, które przynoszą korzyści 

społeczeństwu i środowisku,  

 powstrzymywanie się od uzyskiwania nieuczciwych korzyści majątkowych 

oraz przywilejów,  

 respektowanie prawa własności materialnej i intelektualnej,  

 przeciwstawianie się zdobywaniu informacji gospodarczych w sposób nie-

uczciwy.  

 Zasady postępowania wobec społeczności lokalnych nakazują, aby: 

 respektować oraz promować prawa człowieka,  

 współpracować z organizacjami działającymi na rzecz podniesienia pozio-

mu zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa,  

 stymulować zrównoważony rozwoju,  

 wspierać pokój, integralność kultur lokalnych, różnorodność i integrację 

społeczną. 

 Ujęcie zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu może być różne  

w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Firmy duże, najczęściej dysponujące 

większymi środkami finansowymi wykorzystywanymi na działania skierowane do 

szeroko pojętych interesariuszy, działają na znacznie szerszym rynku, dlatego także 

ich działania związane z dobrymi praktykami biznesowymi są rozpoznawalne czę-

ściej. Miejsce i znaczenie CSR w zależności od wielkości organizacji przedstawio-

no w tabeli 2. 
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Tabela 2 

Rozbieżności w realizacji społecznej odpowiedzialności  

wśród MŚP oraz dużych przedsiębiorstw 

 

Odpowiedzialność społeczna dużych 

przedsiębiorstw 

 

Odpowiedzialność społeczna małych  

i średnich przedsiębiorstw 

 

Wobec kogo? Wobec kogo? 

 odpowiedzialność wobec szerokiego 

grona interesariuszy 

 realizowanie zadań wobec szeroko 

rozumianego społeczeństwa 

 wpływ i konieczność uwzględniania 

udziałowców 

 odpowiedzialność wobec mniejsze-

go i/lub odmiennego grona interesa-

riuszy 

 realizowanie zadań wobec społecz-

ności lokalnej 

 małe i średnie przedsiębiorstwa  

z reguły nie mają udziałowców 

 

Jak? Jak? 

 podstawa działania to wartości  

i zasady przyjęte przez przedsiębior-

stwo 

 społeczna odpowiedzialność przed-

siębiorstw ujęta w formalne plany 

strategiczne 

 nacisk na działanie oparte na stan-

dardach i wskaźnikach 

 kluczowa rola ekspertów z dziedziny 

społecznej odpowiedzialności, łago-

dzenie ryzyka 

 podstawą działania są zasady usta-

nowione przez właściciela – mene-

dżera 

 społeczna odpowiedzialność przed-

siębiorstw ujęta w nieformalne plany 

 nacisk na działanie intuicyjne 

 brak wyspecjalizowanych osób 

zajmujących się społeczną odpowie-

dzialnością, unikanie ryzyka 

 

Przykłady Przykłady 

 „widowiskowe” kampanie 

 nagłaśnianie działań związanych ze 

społeczną odpowiedzialnością 

 działania lokalne, na małą skalę (np. 

sponsorowanie lokalnej drużyny pił-

karskiej) 

 podejmowane działania często nie są 

rozpoznawalne jako odpowiedzialne 

społecznie 

 
Źródło:  Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

IBnDiPP, EQUAL 2008, s. 96. 
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 Niezależnie od wielości przedsiębiorstw, długotrwałe i konsekwentne reali-

zowanie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu może przynieść wiele ko-

rzyści6, które są ze sobą ściśle powiązane. Do korzyści ogólnospołecznych najczę-

ściej zalicza się: 

 kreowanie i wspieranie postaw dobroczynności, postaw obywatelskich  

i inicjatyw społecznych; 

 wpływ na rozwój gospodarczy miejscowości lub regionu (na przykład po-

przez zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie albo 

długotrwale bezrobotnych); 

 poprawę warunków życia mieszkańców (poprzez przyciąganie inwestorów 

i tworzenie klimatu przyjaznego inwestycjom); 

 dbanie o środowisko naturalne (na przykład wykorzystywanie odnawial-

nych źródeł energii lub zagospodarowywanie odpadów poprodukcyjnych); 

 promowanie społecznej odpowiedzialności jako koncepcji działania każde-

go człowieka. 

 Natomiast do skutków korzystnych dla przedsiębiorstw zalicza się najczęściej: 

 tworzenie pozytywnego wizerunku firmy i rozpoznawalnej marki na rynku; 

pozyskiwanie nowych klientów, lojalność dotychczasowych (przedsiębior-

stwo poprzez oferowanie produktów i usług wysokiej jakości i/lub niskiej 

cenie (często jako wartościach dodanych) wpływa na lojalność swoich 

klientów, przyciągając zarazem nowych. Jednocześnie w ten sam sposób 

tworzy swój pozytywny wizerunek i wpływa na rozpoznawalność marki. 

Na aspekt ten oddziałują również stosunki z dostawcami – regularne spłaty 

należności długotrwałe kontrakty, kontrola jakości itp.); 

 postrzeganie firmy jako solidnego i atrakcyjnego pracodawcy (taki status 

firmy osiągają najczęściej poprzez: przestrzeganie zasad równouprawnie-

nia pracowników, sprawiedliwy i przejrzysty system płac, szeroką ofertę 

szkoleń, powoływanie rzecznika firmy do spraw etyki, udział pracowników 

w zarządzaniu firmą i w jej rozwoju, szczególna dbałość o higienę pracy, 

przy czym działania często wykraczają poza wymogi prawne); 

 poprawę systemu przebiegu informacji wewnątrz firmy, zwiększenie mo-

tywacji pracowników, polepszenie kultury organizacyjnej (wpływ na to 

mają: dostęp pracowników do najważniejszych dokumentów dotyczących 

działalności firmy: strategie, plany rozwojowe; pracownik, czując się peł-

                                                 
6
  Por. A. Szałkowski, Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy, w: Doskona-

lenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, AE w Krakowie, 
Kraków 2006, t. 2, s. 42; A. Lewicka-Strzałeczka, Etyczne standardy firm i pracowników, IFiS 
PAN, Warszawa 1999, s. 54–60; M. Jabłoński, A. Primus, M. Spytkowska, A. Jabłoński, Ekolo-
giczna społeczna odpowiedzialność biznesu (Enviromental corporate social responsibility), 
EFOE, Katowice 2010; J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, War-
szawa 2009. 
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noprawnym członkiem zespołu, zwiększa swoją motywację do wykonywa-

nia powierzonych zadań); 

 wzrost konkurencyjności i efektywności prowadzonej działalności gospo-

darczej, wzrost zainteresowania ze strony inwestorów (korzyści te wynika-

ją między innym z tych, które wymieniono w poprzednich punktach wyli-

czenia). 

 

 

2.  Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębior-

stwach w Polsce  

 

 Wiele przedsiębiorstw, szczególnie dużych, w swoich przekazach reklamo-

wych informuje o otrzymanych nagrodach za działalność świadczącą o ich społecz-

nej odpowiedzialności i certyfikatach to potwierdzających. Także wiele małych 

oraz średnich firm angażuje się w akcje charytatywne i prospołeczne. Taką działal-

ność scharakteryzowano na przykładzie trzech przedsiębiorstw. 

 Firma Księgarska Jacek Olesiuk Sp. z o.o.7 wspiera akacje promujące roz-

wój czytelnictwa, np. „Szał czytania”, fundację Porozumienie bez Barier i Fundację 

na rzecz Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne choroby układu Krwionośnego oraz 

Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Pomaga  

w wypełnianiu zadań organizacjom mniejszości polskiej na Białorusi, Ukrainie, 

Syberii i w Kazachstanie. Ponadto przedsiębiorstwo to otrzymało Godło Promocyj-

ne Teraz Polska8, tytuły: „Solidna Firma”, „Gazela Biznesu”, „Lider Przedsiębior-

czości Roku 2007” i wiele innych. 

 Kanlux SA9 to jedna z najstarszych polskich firm związanych z sektorem 

oświetleniowym. Obecnie zatrudnia około 150 pracowników, których postrzega się 

jako szczególny swój zasób. Firma jest ośmiokrotnym laureatem Programu Promo-

cji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”10. Otrzymała również 

wyróżnienie „Spiżowy Jorg”, przyznane przez burmistrza Radzionkowa za znaczą-

cy wkład w promocję regionu i miasta Radzionkowa, statuetkę „Firma Przyjazna 

Naturze” i tytuł „Gazela Biznesu”. 

                                                 
7
  Firma Księgarska Jacek Olesiuk Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 2003 r. i zajmuje 

się hurtową dystrybucją książek i wydawnictw drukowanych, świadczy usługi składu i druku 
cyfrowego, www. fkjo.pl/historia_firmy.htm, 20.11.2010. 

8
  To nagroda przyznawana za najwyższą jakość produktów i usług. 

9
  www.kanlux.pl/onas.htm, 20.11.2010. 

10
  Organizatorem programu jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Pry-

watnym; „Przedsiębiorstwa Fair Play” to firmy kierujące się uczciwością i rzetelnością, działania 
charytatywne i społeczne traktowane są jako naturalna działalność firmy, pracownicy angażowani 
są w sprawy firmy itp., www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl, 19.11.2010. 



Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw 115 

 Rekord to firma informatyczna działająca na polskim rynku oprogramowania 

od 1989 roku, oferuje najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne dla przedsię-

biorstw i administracji publicznej. Angażuje się w wiele akcji społecznych, jest 

sponsorem Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego. Klub ten szkoli około 250 

dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna; drużyna seniorska występuje w IV Śląskiej 

Lidze oraz Ekstraklasie Futsalu. Ponadto przedsiębiorstwo jest laureatem programu 

„Przedsiębiorstwo Fair Play”, otrzymało wyróżnienie Business Centre Clubu11 

i nagrodę Złote Godło QI SERVICES 200912. 

 

 

Podsumowanie 

 

 W polskich realiach często jeszcze postępowanie zgodne z zasadami społecz-

nej odpowiedzialności jest traktowane jako zbytek albo zło konieczne. Jedną  

z przyczyn takiego stanu rzeczy niewątpliwie są zaszłości historyczne oraz mental-

ność Polaków – przyzwolenie na łamanie prawa oraz działania korupcyjne. Ponadto 

polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w porównaniu z tym samym sektorem  

w krajach wysokorozwiniętych to wciąż przedsiębiorstwa niedofinansowane, stąd 

też decyzje finansowe wiążą się najczęściej z podstawową działalnością firmy. Inną 

barierą w inicjatywach w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu są działania 

organizacyjne – przedsiębiorcy poświęcają dużo czasu i energii na działania biuro-

kratyczne, dostosowywanie firmy do ciągle zmieniającego się prawa. Należy pod-

kreślić, że samo prawo również nie jest sprzymierzeńcem CSR (nagłośniona sprawa 

ukarania piekarza przekazującego niesprzedane pieczywo bezdomnym i potrzebują-

cym). Jednak mimo wszystko warto pamiętać, że społeczna odpowiedzialność biz-

nesu jest coraz bardziej oczekiwana przez szeroko rozumianych interesariuszy. 

 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 

 

Summary 

 

 Entrepreneurs realize that the image of the company has influence on its competi-

tive position on the market. Multiple factors are building that good image. In this article, 

                                                 
11

  To wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, które osiągają doskonałe wyniki 
finansowe, a dodatkowo angażują się w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegają zasad etyki 
biznesu, wspierają działalność społeczną i charytatywną. 

12
  Nagroda za usługi najwyższej jakości. Patronat sprawuje Ministerstwo Rozwoju Regio-

nalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Klub Polskie Forum ISO. 
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the focus is on one of them – corporate social responsibility. The concept is wide and 

constantly evaluates. The chapter 1 constitutes an attempt to characterize it. The model 

of CRS is also described and profits resulting from following rules of CRS are included. 

In the next part, the activity of two Polish small and medium enterprises which are cor-

porate social responsible is analyzed. The final part is dedicated to synthetic evaluation 

of conditions to implement corporate social responsibility in Polish small and medium 

enterprises. 

 

Translated by Anna Kaczmarek 
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ROLA MIKROFIRM W KREOWANIU PASAŻERSKIEGO RUCHU LOTNICZEGO 

W POLSCE A PLANY ROZWOJU PORTU LOTNICZEGO LUBLIN 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Do potencjalnych komponentów oddziaływania społeczno-gospodarczego 

zalicza się wpływ lotnictwa na restrukturyzację regionalnej lub lokalnej gospodarki, 

lokalną produkcję przemysłową, lokalną działalność gospodarczą, rozwój turystyki, 

zatrudnienie, jakość sieci transportowej, atrakcyjność gruntów. W zależności od 

stopnia powiązania działalności portu lotniczego z otoczeniem, wskazuje się z kolei 

na cztery kategorie efektywnego wpływu lotniska na rozwój regionu: oddziaływa-

nie bezpośrednie, pośrednie, indukowane i katalizowane1. W portach lotniczych, dla 

których istnieją dostępne dane, łączny efekt – bezpośredni, pośredni i indukowany – 

dotyczący miejsc pracy ocenia się średnio na 2700–2950 miejsc pracy w skali kraju, 

2000 miejsc pracy w regionie i 1425 miejsc pracy w skali lokalnej na 1 mln roczne-

go ruchu pasażerskiego2. Dodatkowo szacuje się, że dzięki efektowi katalizatora 

można powiększyć łączne efekty bezpośrednie, pośrednie i indukowane dodatkowo 

o około 80%. Funkcjonowanie portu lotniczego przynosi nie tylko korzyści spo-

                                                 
1
  M. Kicia, Wpływ budowy i funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin oraz organizacji 

EURO 2012 na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie lubelskim – oddziaływanie 
indukowane, w: Gospodarcze znaczenie organizacji EURO 2012 i budowy Portu Lotniczego 
Lublin dla przedsiębiorstw regionu lubelskiego i rynku pracy województwa lubelskiego, red.  
J. Węcławski, W. Misterek, Fundacja PAN Oddział w Lublinie, Lublin 2010, s. 115–136; Creat-
ing Employment and Prosperity in Europe – a study by ACI Europe of the Social and Economic 
Impact of Airports, Airports Council International ACI Europe, 1998. 

2
  The Social and Economic Impact of Airports in Europe, ACI Europe/York Aviation, 

styczeń 2004, s. 9. 
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łeczne w postaci nowych miejsc pracy, ale również jest czynnikiem aktywizującym 

turystykę. W Polsce łączny wpływ ekonomiczny portu na miasto i region, będący 

pochodną wpływu bezpośredniego, pośredniego, indukowanego i stymulowanego, 

szacuje się średnio na 735 zł na jednego pasażera obsługiwanego w porcie3. 

 Z drugiej strony to aktywność podmiotów gospodarczych i gospodarstw do-

mowych decyduje o wyborze oferty transportu lotniczego. Wydaje się, że najmniej-

sze podmioty gospodarcze w Polsce mogą mieć znacznie większy wpływ na kre-

owanie pasażerskiego ruchu lotniczego niż na skalę przewozów cargo. W większym 

stopniu korzystać więc mogą z tego rodzaju usług, by zwiększyć sprawność lub 

skrócić czas w przypadku podróży służbowych niż w przypadku zaopatrzenia lub 

dystrybucji własnych produktów. Powstaje zatem pytanie, na ile aktywność mikro-

przedsiębiorstw decyduje o wielkości pasażerskiego ruchu lotniczego.  

 W opracowaniu poddano analizie dane dotyczące pasażerskiego ruchu lotni-

czego oraz aktywności gospodarczej regionów, w których działały w latach 2004–

2008 regionalne porty lotnicze. 

 

 

1.  Poziom aktywności gospodarczej regionu a wielkość ruchu pasażerskiego  

w Polsce 

 

 O popycie na usługi transportu lotniczego decydują w dużym stopniu lokalne 

uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Decyzja o wyborze środka transportu przy 

planowaniu procesów produkcyjnych zależy od charakteru prowadzonej działalno-

ści, szybkości transportu, dostępności alternatywnych form transportu, a przede 

wszystkim relacji jego kosztu do korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwu. 

Z punktu widzenia najmniejszych podmiotów gospodarczych przede wszystkim 

koszt usług transportowych może mieć istotne znaczenie. Z jednej strony mogą być 

one zainteresowane usługami transportu pasażerskiego, z drugiej – lotniczym trans-

portem towarowym (cargo). Rozwój ruchu pasażerskiego i przewozów lotniczych 

cargo nie jest porównywalny pod każdym względem. Dynamiczny wzrost przewo-

zów pasażerskich nie oznacza, że taki sam wystąpi w odniesieniu do przewozów 

towarowych. Transportem lotniczym przewozi się specyficzne ładunki, takie jak 

elektronika, biżuteria czy łatwo psujące się towary. Tymczasem boom w zakresie 

ruchu pasażerskiego może być generowany przez zwiększoną aktywność linii ni-

skokosztowych, które nie obsługują transportu cargo. Atrakcyjność szybkiego, lecz 

kosztownego przewozu cargo spada tym bardziej, im mniej istnieje barier w trans-

porcie drogowym (między innymi rozwój sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu, 

zniesienie procedur kontrolnych w ramach Unii Europejskiej). 

                                                 
3
  Oddziaływanie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce na gospodarkę miasta Kielce i re-

gionu świętokrzyskiego, WYG International, Warszawa 2007, s. 39. 
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 W Polsce mamy do czynienia z niedojrzałym jeszcze rynkiem transportu lot-

niczego, będącym w fazie gwałtownego wzrostu, który związany jest z rozwojem 

rynku i wypełnianiem przez przewoźników niszy cenowej. Wejściu w fazę rynku 

dojrzałego towarzyszyć będzie powolny wzrost wraz ze stabilizacją – zrównoważe-

nie oferty i popytu. Nadal jednak wskaźnik liczby pasażerów transportu lotniczego 

przypadających na 1 mln mieszkańców jest w Polsce znacznie niższy niż w krajach 

Europy Zachodniej (jedenastokrotnie mniej niż w krajach UE 15), ale także sze-

ściokrotnie niższy niż w Czechach i czterokrotnie niższy niż na Węgrzech. Ruch 

obsługiwany z polskich portów lotniczych to w większości krótkodystansowe połą-

czenia wewnątrzeuropejskie i w mniejszym stopniu – połączenia krajowe. W Polsce 

ruch lotniczy w regionach obsługiwany jest przez dziesięć regionalnych portów 

lotniczych. Największe z nich znajdują się w województwach pomorskim, śląskim 

i wielkopolskim, a jedno z mniejszych, lecz stale rozwijających się, jest w woje-

wództwie podkarpackim4. 

 Wydaje się zasadne poszukiwanie czynników decydujących o wielkości  

rejestrowanego w regionalnych portach lotniczych ruchu pasażerskiego wśród  

takich kategorii, jak osiągany w regionie poziom dochodu, liczba ludności  

i liczba przedsiębiorstw w regionie oraz liczba osób zatrudnionych w przedsiębior-

stwach. Na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wielkości ruchu pa-

sażerskiego oraz Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego za 

lata 2004–2008 estymowano parametry modelu wieloczynnikowego opisującego 

liczbę pasażerów (PAS) w dziesięciu regionalnych polskich portach lotniczych  

w zależności od: 

 liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego w województwie 

(PRV), 

 liczby mikroprzedsiębiorstw w województwie (MIK), 

 liczby pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w województwie (PRA), 

 liczby ludności w województwie (LUD), 

 wielkości PKB per capita w województwie (PKB). 

 W analizie wykorzystano dane dla portów lotniczych w Krakowie, Katowi-

cach, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Rzeszowie 

i Zielonej Górze. Ze względu na specyficzny, ponadregionalny charakter Lotniska 

im. Fryderyka Chopina w Warszawie pominięto je w analizach5. 

                                                 
4
  http://www.portlotniczy.lublin.pl/index.php?id_kategorii=15, 7.07.2010. 

5
  Do wyliczeń wykorzystano dane pochodzące z następujących źródeł: Analiza rynku 

transportu lotniczego w Polsce w latach 2004–2007, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament 
Rynku Transportu Lotniczego, Warszawa, wrzesień 2009, s. 20; Analiza rynku transportu lotni-
czego w Polsce w 2008 roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Rynku Transportu Lotni-
czego, Warszawa, styczeń 2010, s. 12. Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl, 
30.11.2010. 
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 Po pierwsze, na podstawie pozyskanych danych oszacowano zależności jed-

noczynnikowe, kierując się w doborze postaci funkcji trendu minimalizacją błędu 

dopasowania. W większości przypadków – poza wielkością PKB per capita – naj-

lepsze dopasowanie miało miejsce dla wykładniczej postaci trendu. Współczynniki 

korelacji liniowej pomiędzy liczbą pasażerów a zmiennymi kształtowały się nastę-

pująco: na poziomie 0,4911 dla PKB per capita, 0,5862 dla liczby przedsiębiorstw, 

0,5942 dla liczby ludności, 0,6371 dla liczby mikroprzedsiębiorstw i 0,6411 dla 

liczby pracujących w mikroprzedsiębiorstwach. Wyniki te wskazują na najsilniejszy 

związek dla parametrów dotyczących aktywności mikroprzedsiębiorstw.  

 

 

Liczba pasażerów a liczba  

przedsiębiorstw w województwie 

Liczba pasażerów a liczba  

mikroprzedsiębiorstw w województwie 

  

Liczba pasażerów a liczba pracujących  

w mikroprzedsiębiorstwach 

Liczba pasażerów a liczba ludności  

w województwie 

 
 

 
Rys. 1.  Liczba pasażerów regionalnych portów lotniczych w Polsce na tle przyjętych 

zmiennych objaśniających istotnie powiązanych z pasażerskim ruchem lotniczym  

Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Banku 

Danych, op.cit. 
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 Na podstawie analiz oszacowano następujące postaci funkcji trendu dla po-

szczególnych zmiennych: 

 dla liczby przedsiębiorstw prywatnych w województwie (PRV): 

PAS = 4
 
· 10

-15 
· PRV

3,7067
 (R

2 
= 0,5889); 

 dla liczby mikroprzedsiębiorstw w województwie (MIK): 

PAS = 4
 
· 10

-13 
· MIK

3,5342
 (R

2 
= 0,6297); 

 dla liczby pracujących w mikroprzedsiębiorstwach (PRA): 

PAS = 10
-13 

· PRA
3,426

 (R
2 
= 0,6307); 

 dla liczby ludności w województwie (LUD): 

PAS = 2
 
· 10

-19 
· LUD

3,7935
 (R

2 
= 0,5979); 

 dla PKB per capita (PKB): 

PAS = 0,005
 
· PKB

2 
- 170,74

 
· PKB + 2

 
· 10

6
 (R

2 
= 0,2603). 

 Szacunki pokazują, że każda z przyjętych zmiennych (poza wielkością PKB) 

wyjaśnia około 60% zmienności liczby pasażerów, przy czym w nieco większym 

stopniu niż pozostałe pozwala na to liczba mikroprzedsiębiorstw w województwie 

oraz liczba ich pracowników. 

 W dalszej kolejności oszacowano parametry funkcji regresji wieloczynniko-

wej, w której jako zmienne objaśniające przyjęto powyższe zmienne, z pominię-

ciem PKB per capita w województwie jako zmiennej nieistotnie związanej z ru-

chem pasażerskim. W wyniku procesu estymacji uzyskano następującą postać mo-

delu, który wyjaśnia 51,4% zmienności liczby pasażerów (R
2 
= 0,71693): 

 PAS = 41787,31
 
· PRV

-7,62076 
· MIK

3,683061 
· PRA

4,769657 
· LUD

-0,337821
. 

 Warto przy tym zwrócić uwagę, że uzyskano dodatnie wskaźniki elastyczno-

ści jedynie dla liczby mikroprzedsiębiorstw i osób tam pracujących, ujemne zaś dla 

liczby przedsiębiorstw ogółem w województwie oraz liczby ludności województwa. 

Oznacza to, że ruch pasażerski może rosnąć wraz z rozwojem mikroprzedsię-

biorstw, a spadać – wraz z rozwojem przedsiębiorstw większych. Wydaje się, że ma 

to logiczne uzasadnienie, wynikające z różnic w strukturze organizacyjnej i podzia-

le kompetencji w zarządzaniu dla przedsiębiorstw różnej wielkości. W przypadku 

mikroprzedsiębiorstw, gdzie większość decyzji podejmowana jest przez przedsię-

biorcę samodzielnie, przy braku formalnych struktur przedsiębiorstwa (pionu mar-

ketingu, rozwoju, handlowego itp.), realizacja różnych zadań (nawiązywanie kon-

taktów, nadzorowanie i rozwój sprzedaży) wymaga zaangażowania samego przed-

siębiorcy. W połączeniu z niewielką liczbą osób w nich pracujących (według anali-

zowanych danych od 1,76 do 2,21, ze średnią 2,07) powoduje, że powstanie nowe-

go mikroprzedsiębiorstwa oznacza pełnienie tych funkcji przez kolejną osobę  

i szansę na wykorzystanie transportu lotniczego w podróżach służbowych. W przy-

padku mikroprzedsiębiorstw wzrost ich liczebności jest więc silnie powiązany ze 

wzrostem liczby pracujących w nich osób, stąd podobny kierunek i siła oddziały-

wania. W przypadku zaś większych przedsiębiorstw wydaje się, że wykorzystanie 

transportu lotniczego przez pracowników zobowiązanych do podróży służbowych 
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może być zbyt kosztowne i nieefektywne, stąd też większe wykorzystanie transpor-

tu drogowego i kolejowego może negatywnie wiązać wzrost liczby przedsiębiorstw 

i zapotrzebowanie na lotniczy transport pasażerski. 

 

 

2.  Założenia rozwoju Portu Lotniczego Lublin a aktywność gospodarcza  

regionu 

 

 Port Lotniczy Lublin SA, którego budowa rozpoczęła się jesienią 2010 roku, 

ma rozpocząć funkcjonowanie w 2012 roku. W dokumencie, którego częściowe 

założenia zostały upublicznione na stronie internetowej portu, przygotowanym 

przez firmę Airport Strategy and Marketing, przewidziano trzy scenariusze: wariant 

optymistyczny, wariant podstawowy i wariant ostrożny, uznając wariant podsta-

wowy za najbardziej prawdopodobny. Scenariusze zakładają, że port lotniczy zo-

stanie otwarty w 2012 roku, i zgodnie z wariantem podstawowym przewidują się, 

że do roku 2016 liczba rocznie odprawianych pasażerów wyniesie około 1 mln 

osób. Zgodnie z wariantem ostrożnym będzie to około 0,65 mln pasażerów, a zgod-

nie z wariantem optymistycznym – około 1,3 mln. Do końca okresu objętego pro-

gnozą (2035 rok) przewiduje się, że liczba pasażerów w wariancie ostrożnym wzro-

śnie do 1,6 mln osób rocznie, w podstawowym – do 2,4 mln, a w optymistycznym – 

do 3,2 mln. Według prezentowanych danych w 2012 roku w porcie odprawionych 

zostanie 446 936 pasażerów, a w 2016 – już 1 195 706. Biorąc pod uwagę przepro-

wadzone wcześniej analizy, wielkość prognozowanego ruchu lotniczego wydaje się 

znacznie zawyżona. 

 W tabeli 1 przedstawiono zestawienie wartości obserwowanych zmiennych  

w województwie lubelskim w latach 2004–2008. Na ich podstawie wyliczone zo-

stało średnie roczne tempo wzrostu oraz dokonana prognoza wartości na rok 2012  

i 2016. Na podstawie prognoz ustalono z kolei możliwy poziom pasażerskiego ru-

chu lotniczego w latach 2012–2016, wykorzystując modele oszacowane wcześniej 

(poza modelem opartym na wielkości PKB per capita). Wyniki szacunków przed-

stawiono w tabeli 2.  

 Prognozy wskazują, że pierwsze lata funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin 

mogą wiązać się z ruchem lotniczym na poziomie niewiele przekraczającym 

100 tys. osób rocznie dla pełnego roku funkcjonowania portu. Obecnie raczej jest 

pewne, że w 2012 roku Port Lotniczy Lublin nie będzie obsługiwał ruchu lotnicze-

go przez 12 miesięcy, a jedynie przez drugą połowę roku. Nie wydaje się, aby ta 

liczba mogła ulec znaczącemu zwiększeniu do poziomu zakładanego w progno-

zach, nawet po przejęciu części ruchu z województw sąsiednich czy nawet Ukrainy. 

Zwiększenie natężenia ruchu może mieć miejsce wtedy, gdy pojawią się tu oferty 

przewoźników niskobudżetowych oraz loty czarterowe. 
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Tabela 1 

Wielkości obserwowanych zmiennych w województwie lubelskim w latach 2004–2008 

oraz prognoza na lata 2012 i 2016 

 

Zmienna 2004 2005 2006 2007 

PRV 143 430 142 965 144 510 145 353 

MIK 71 546 71 739 71 577 74 991 

PRA 140 747 148 362 148 753 149 378 

LUD 2 185 156 2 179 611 2 172 766 2 166 213 

PKB 16 771 17 591 18 779 20 913 

 

Zmienna 2008 wzrost r/r 2012F 2016F 

PRV 148 894 0,94% 154 566 160 454 

MIK 68 130 -1,22% 64 877 61 780 

PRA 145 018 0,75% 149 419 153 953 

LUD 2 161 832 -0,27% 2 138 757 2 115 928 

PKB 21 708 6,66% 28 098 36 368 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS,  

http://www.stat.gov.pl, 30.11.2010. 

 

 
Tabela 2 

Prognoza pasażerskiego ruchu lotniczego w Porcie Lotniczym Lublin na podstawie modeli 

opartych na aktywności gospodarczej regionu [liczba osób] 

 

Model 2012F 2016F 

Według liczby przedsiębiorstw prywatnych (PRV) 68 636 78 838 

Według liczby mikroprzedsiębiorstw (MIK) 40 640 34 187 

Według pracujących w mikroprzedsiębiorstwach (PRA) 53 396 59 155 

Według liczby ludności województwa (LUD) 206 299 198 070 

Według modelu wieloczynnikowego 219 255 159 387 

Średnia prognoz 117 645 105 927 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
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Podsumowanie 

 

 W naturalny sposób, na skalę obserwowaną w innych województwach w Pol-

sce, ruch pasażerski Portu Lotniczego Lublin związany z obsługą biznesu będzie 

konsekwencją rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim. Trudno 

jednak przesądzać o sukcesie w sytuacji, kiedy w województwie lubelskim w 2008 

roku na 1000 mieszkańców przypadało około 31 mikrofirm, podczas gdy w woje-

wództwie podkarpackim były 34, a średnia dla wszystkich badanych regionów  

w latach 2004–2008 wyniosła około 45. Bez odpowiedniego wsparcia także w tym 

zakresie sprzężenia zwrotne pomiędzy funkcjonowaniem Portu Lotniczego Lublin  

a sytuacją społeczno-gospodarczą regionu mogą nie być wystarczająco silne, aby  

w krótkim czasie doprowadzić do powstania zauważalnych efektów pośrednich, 

indukowanych i efektów katalizy wywołanych uruchomieniem portu lotniczego. 

 

 

THE IMPORTANCE OF MICRO-ENTERPRISES  

FOR AIR PASSENGER TRAFFIC IN POLAND  

AND THE LUBLIN AIRPORT DEVELOPMENT PLANS 

 

 

Summary 

 

 The article analyzes the impact of selected economic factors for air passenger 

traffic in Poland in 2004–2008. Models show the positive influence of the number of 

micro-enterprises in the region and the number of people working in these companies. 

Definitely less important is the number of all enterprises in the region or the level of 

GDP per capita. 

 

Translated by Mariusz Kicia 
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WSPÓŁCZESNY MODEL MIKRO I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W ASPEKCIE EUROPEIZACJI / UMIĘDZYNARODOWIENIA DZIAŁALNOŚCI1 
 

 

 

1. Współczesna przedsiębiorczość 

 

 Główną siłę sprawczą rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki stanowią przed-

siębiorcy, którzy tworzą elitarną grupę społeczną obdarzoną duchem „kreatywnej 

destrukcji”2. To oni niwelują to, co anachroniczne i nieefektywne, uruchamiają zaś 

to, co wydajne i twórcze. Współczesnym przedsiębiorcom przypisać można kreacje 

nowych produktów, nadawanie im nowej jakości, wprowadzanie nowoczesnych 

technologii i organizacji produkcji, otwieranie nowych rynków zbytu i zaopatrze-

nia. Innowacyjny dynamizm dzisiejszego przedsiębiorcy, przy kapitałowym wspar-

ciu, tworzy nową jakość, prowadzi ku rozwojowi przedsiębiorstw i społeczeństw. 

 Dawna przedsiębiorczość – z symbolem przedsiębiorcy umiejącego niedrogo 

nabyć, a drogo sprzedać, nieposiadającego modelu biznesu, potrafiącego zarobić 

pieniądze, ale nieumiejącego zbudować zespołu zarządzającego przedsiębiorstwem, 

budującego pozycję społeczną w oparciu o władcze przesłanki, bez uwzględniania 

autorytetu i wiedzy – odchodzi w przeszłość3.  

                                                 
1
  Artykuł w ramach grantu promotorskiego, numer projektu NN 113 2429 36, Wpływ pro-

cesu internacjonalizacji na strategię finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, czas reali-
zacji 2009–2010. 

2
  F. Bławat, Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, 

Gdańsk 2004, s. 24. 
3
  M. Szulakowski, Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o działalność innowacyjną ma-

łych i średnich przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 
2004, s. 248. 
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 Współczesny model przedsiębiorczości kształtujący się obecnie w Polsce to 

model przedsiębiorczości sprawnej, nowatorskiej, bez zahamowań wobec zagra-

nicznych konkurentów i międzynarodowych rynków. Przedsiębiorczość inicjowana 

i kształtowana przez jednostki o odmiennej mentalności, wykształceniu i wiedzy.  

 Dzisiejsza przedsiębiorczość odbiega od definicji dawnej przedsiębiorczości. 

Nie polega jedynie na samodzielności czy realizowaniu ponadprzeciętnych aspiracji 

finansowych. Nie sprowadza się do identyfikacji niszy popytowej na rynku i ofero-

wania stosownego asortymentu po cenie odpowiednio przewyższającej cenę zaku-

pu. Przedsiębiorczość XXI wieku istnieje i rozwija się dzięki niszom, jednak przy 

ich zupełnie odmiennej identyfikacji i eksploatacji. Jest to nisza kreowana w umy-

śle przedsiębiorcy.  

 Możliwość realizacji przedsiębiorczości przez jednostki dzięki istnieniu nieza-

spokojonej potrzeby na rynku jest coraz rzadsza. Ilość niezaspokojonych potrzeb 

diametralnie się zmniejsza, co w konsekwencji doprowadzi do ich eliminacji. Re-

alizacja przedsiębiorczości ma zatem polegać nie na konstruowaniu modelu biznesu 

zmierzającego ku zaspokojeniu potrzeby, ale na rozwijaniu osobowości jednostek, 

pogłębianiu wiedzy i twórczym budowaniu modeli działania. 

 

 

2. Mikro i mała przedsiębiorczość 

 

 Przedsiębiorczość mikro i małej firmy rozpatrywana w ramach specyfiki sek-

tora, a także jej intensyfikacja stanowią konsekwencję oddziaływania jego stałych, 

charakterystycznych elementów. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim: 

identyfikację nowych pomysłów, zamianę idei na efekt rynkowy, odkrywanie 

nowych form alokacji zasobów, wyzwalanie motywacji wśród realizatorów, 

skłonność do ryzyka, dominację osobowości założyciela, tworzenie sieci zależ-

ności z otoczeniem, uwzględnianie ludzi i procesów, kreowanie nowych warto-

ści, tworzenie nowej jakości. 

 Istnienie wymienionych elementów, jak również ich wzajemną interakcję 

można uznać za podstawę tworzenia przedsiębiorczości małej firmy. Kształtowanie 

przedsiębiorczości mikro i małych podmiotów uzależnione jest w istocie od możli-

wości aktywizacji wskazanych elementów, co z kolei determinowane jest głównie 

uwarunkowaniami: osobowościowymi, lokalnymi i makrootoczenia.  

 Analiza uwarunkowań przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw 

dokonywana z perspektywy czynników związanych z samą firmą pozwala zauwa-

żyć, iż między poziomem przedsiębiorczości a wiekiem i wielkością przedsiębior-

stwa zachodzi zależność o charakterze korelacji odwrotnej. To znaczy, że im dłużej 

przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku, tym mniejszy i mniej efektywny może być 

jego rozwój, zatem i mniej rozwinięta przedsiębiorczość. Pomimo paradoksalnego 

brzmienia tego stwierdzenia, odzwierciedla ono sytuację, gdy małe przedsiębior-
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stwo jest po fazie (etapie) dojrzałości i zachodzi ryzyko wstąpienia w etap spadku 

(ograniczenia działalności), a wówczas jego wielkość nie będzie oznaczać rozwoju 

czy wzrostu przedsiębiorczości, na przykład konkurencyjności. Taka sytuacja nie 

będzie miała miejsca do momentu wejścia małej firmy w etap dojrzałości, w tym 

przypadku wzrost jej wielkości będzie prawdopodobnie odzwierciedleniem jej roz-

woju. 

 Czynnikiem, który jest silnie powiązany z możliwościami przedsiębiorczymi 

mikro i małych przedsiębiorstw, jest dostępność tego sektora do źródeł finanso-

wania. Wskazana dostępność w istocie uzależniona jest nie tylko od wielkości 

przedsiębiorstwa, ale również od aktualnej fazy rozwoju, w jakiej przedsiębiorstwo 

się znajduje. W miarę wkraczania małego przedsiębiorstwa w kolejne fazy wzrostu 

zwiększają się jego możliwości co do wyboru źródeł finansowania.  

 Małe przedsiębiorstwa nie tylko funkcjonują, ale również rozwijają się, a nie-

które z nich przekształcają się w średnie, niekiedy duże jednostki. Do rozwoju 

przedsiębiorczości mikro i małych przedsiębiorstw niezbędne są sprzyjające wa-

runki, jest ich jednak stosunkowo mało. Wobec powyższego dominująca część 

małych podmiotów realizuje swoje cele w warunkach występowania czynników 

ograniczających ich przedsiębiorczość. 

 Funkcjonowanie mniejszych podmiotów rynku determinowane jest charakte-

rystycznymi ograniczeniami. Można tu wskazać same wymiary ilościowe, jak na 

przykład liczba zatrudnionych czy wielość obrotu, ale również cechy o charakterze 

jakościowym.  

 Czynniki jakościowe wywodzą się od osoby samego przedsiębiorcy (czynnik 

osobowy). W mikro i małych przedsiębiorstwach nie tylko nie występuje oddziele-

nie własności od zarządzania, ale w większości to sam właściciel kieruje firmą, bez 

pomocy osób wspomagających proces zarządzania. Taka sytuacja wymaga od 

przedsiębiorcy swoistej uniwersalności, co w znacznym stopniu ograniczyć może 

możliwości rozwojowe jego osoby, a co za tym idzie i całego przedsiębiorstwa. 

 Należy wspomnieć również o ograniczoności kapitału, jakim dysponuje mi-

kroprzedsiębiorca, dysponuje on zazwyczaj własnym kapitałem, co w istocie utrud-

nia przekroczenie pewnej skali działalności (czynnik kapitałowy). 

 Analizując ograniczenia przedsiębiorczości mikrofirm, należy wskazać pod-

stawowe grupy barier rozwoju sektora, w którym przyszło im funkcjonować. Wśród 

najistotniejszych ograniczeń przedsiębiorczości najmniejszych podmiotów można 

wyróżnić4: bariery prawne (na przykład skomplikowane procedury uruchamiania  

i prowadzenia działalności gospodarczej, brak skutecznej ochrony dóbr własnych  

w postaci znaków firmowych, nieznajomość przepisów), bariery ekonomiczne (na 

                                                 
4
  K. Krajewski, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, konferencja 

„Małe i średnie przedsiębiorstwa na tle przeobrażeń systemowych w obliczu integracji europej-
skiej”, Politechnika Opolska; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2000. 
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przykład polityka fiskalna rządu, dostępność do usług finansowych, cena kredytów 

bankowych, relatywnie wysoki udział kosztów pracy z uwagi na poziom stawek na 

ubezpieczenie społeczne), bariery zarządzania (na przykład nieznajomość technik 

zarządzania, brak skłonności do uczenia się, nieumiejętność wykorzystywania in-

formacji), bariery kadrowe (na przykład wysoka fluktuacja pracowników), barie-

ry edukacyjne (na przykład niedostateczny poziom kształcenia w zakresie small 

businessu, niedostateczny dostęp do informacji gospodarczej), bariery społeczne 

(na przykład niedostateczna kultura przedsiębiorczości). 

 Polskie mikro i małe przedsiębiorstwa przechodzą dynamiczne przemiany. 

Zmiany dotyczą nie tylko samych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim warunków 

funkcjonowania oraz elementów ich otoczenia. Istotny aspekt stanowi funkcjono-

wanie polskich przedsiębiorstw w strukturach Unii Europejskiej, co stopniowo 

wpływa na ograniczanie barier instytucjonalnych, prawnych i związanych z dostę-

pem do źródeł finansowania, nowych technologii, usług doradczych oraz większego 

rynku zbytu. 

 

 

3.  Jednolity Rynek Europejski – rynek nadal krajowy czy już międzyna-

rodowy? 

 

 Utworzenie Jednolitego Rynku Europejskiego zmieniło nie tylko warunki 

funkcjonowania przedsiębiorstw, lecz przede wszystkim wymusiło i nadal wymusza 

zmiany w sposobie myślenia o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Każda firma 

musi w coraz większym stopniu dostosowywać się do warunków i wymagań oto-

czenia, ma coraz mniej swobody w kształtowaniu swoich działań. Coraz częściej 

zachowanie przedsiębiorstwa jest reakcją na zmiany w otoczeniu. 

 Powstanie Jednolitego Rynku Europejskiego i wynikająca z tego faktu elimi-

nacja ekonomicznych barier pomiędzy krajami to najbardziej spektakularny przy-

kład wpływu zmian w otoczeniu na działalność przedsiębiorstw. Nigdzie bowiem 

na świecie integracja ekonomiczna nie jest tak bardzo zaawansowana. Przedsiębior-

stwa działające na Jednolitym Rynku Europejskim przestają funkcjonować na rynku 

międzynarodowym – są raczej obecne na powiększonym rynku krajowym5. 

 W takiej sytuacji nasuwają się dwa pytania: 

1. Czy Jednolity Rynek Europejski to rynek międzynarodowy, czy krajowy? 

2. Czy o ekspansji na rynki zagraniczne można mówić dopiero wówczas, gdy 

firma opuszcza Jednolity Rynek Europejski, czy wówczas gdy jej działal-

                                                 
5
  Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek eu-

ropejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, red. P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Dasz-
kiewicz, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005, s. 5. 
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ność przekracza granice państwa lub jest podejmowana poza jego granica-

mi? 

 Granica pomiędzy dotychczas pojmowanym rynkiem krajowym a Jednolitym 

Rynkiem Europejskim staje się coraz bardziej nieostra. 

 Pojmowanie otoczenia przez przedsiębiorstwa i klasyfikacja Jednolitego Ryn-

ku Europejskiego jako jeszcze rynku krajowego czy już rynku międzynarodowego 

zależy od bardzo wielu czynników, przede wszystkim od wielkości i aktualnej fazy 

rozwoju przedsiębiorstwa, jego kwalifikacji, zaawansowania B&R i etapu na dro-

dze umiędzynarodowienia.  

 Można wnioskować, iż przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku krajo-

wym i przyjmują bierną postawę wobec internacjonalizacji (postawa obronna) –  

a dotyczyć to będzie zwłaszcza przedsiębiorstw mikro – w Jednolitym Rynku Euro-

pejskim będą dopatrywały się rynku międzynarodowego, wręcz zagrażającego mię-

dzynarodowego otoczenia. Mimo to Jednolity Rynek Europejski będzie nadal ryn-

kiem międzynarodowym także dla tych przedsiębiorstw, które przyjęły aktywną 

postawę wobec internacjonalizacji. Dotyczy to przedsiębiorstw, które dopiero po-

dejmują pierwsze kroki w procesie internacjonalizacji, dokonując na przykład wy-

miany handlowej z krajami o mniejszym „dystansie psychicznym” (pierwsze etapy 

umiędzynarodowienia). 

 Pojmowanie Jednolitego Rynku Europejskiego jako już rynku krajowego cha-

rakterystyczne będzie dla tych przedsiębiorstw, które znajdują się „daleko” na dro-

dze umiędzynarodowienia, a zatem dokonują wymiany poprzez różne formy inter-

nacjonalizacji z państwami, z którymi dzieli je bardzo duży „dystans psychiczny” 

(państwa z mniejszym „dystansem psychicznym” będą traktowane jak rynek krajo-

wy). Również przedsiębiorstwa „urodzone jako globalne” Jednolity Rynek Europej-

ski mogą postrzegać w ramach rynku krajowego. 

 Od czasu gdy powstał Jednolity Rynek Europejski, przedsiębiorstwa muszą 

coraz szybciej modyfikować swoje strategie. Modyfikacja ta jest tym większa, im 

bardziej nowy rynek różni się od dotychczasowego rynku lokalnego czy krajowego. 

Ponadto analizując zmiany zachowań małych przedsiębiorstw, należy uwzględnić 

specyfikę sektora, w którym przyszło im funkcjonować. 

 Niemal do początku lat 90. XX wieku kwestie umiędzynarodowienia rozpa-

trywano w kontekście dużych przedsiębiorstw i korporacji transnarodowych. Małe 

przedsiębiorstwa przypisywano do rynków krajowych, nisz rynkowych, które wraz 

z utworzeniem Jednolitego Rynku Europejskiego stopniowo znikają, stają się do-

stępne (przynajmniej formalnie) dla innych graczy z całego obszaru Jednolitego 

Rynku Europejskiego. O ile dla korporacji transnarodowych jest to idealna sytuacja 

(korporacja transnarodowa ma filie produkcyjne lub handlowe poza krajem macie-

rzystym i każdą eliminację barier ekonomicznych postrzega jako szansę na ekspan-

sję i rozwój), o tyle w przypadku małych, a nawet średnich przedsiębiorstw Jednoli-

ty Rynek Europejski jest zarówno szansą na ekspansję i rozwój, jak i niesie zagro-
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żenia związane ze wzrostem konkurencji. Ponadto mikro, małe i średnie przedsię-

biorstwa są niemal wyłącznie biorcami wszelkich procesów, nie kreują ich, a jedy-

nie podejmują działania dostosowawcze.  

 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało likwidację barier  

i ograniczeń istniejących do momentu wstąpienia w struktury Jednolitego Rynku 

Europejskiego, dzięki czemu możliwy jest swobodny przepływ towarów i usług, 

kapitału i siły roboczej zarówno z Polski, jak i do Polski. Chociaż zdolność indywi-

dualnych podmiotów do konkurowania w nowych warunkach rynkowych zależy 

obecnie w dużym stopniu od przyjętych przez właścicieli/menedżerów MŚP strate-

gii na poziomie mikro, ich konkurencyjność będzie uzależniona także od natury 

zewnętrznego otoczenia rynkowego i struktur istniejących na poziomie narodowym.  

 Jednym z priorytetowych zakresów dla przyszłej polityki wspierania mikro 

i małych przedsiębiorstw jest potrzeba dostosowania ich działalności do nowych 

reżimów regulacyjnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczą one wszyst-

kich przedsiębiorstw, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności czy przyję-

tego sposobu internacjonalizacji.  

 W obecnym okresie ciągłego przystosowywania się polskich małych 

i średnich przedsiębiorstw do regulacji i polityk, jakie niesie za sobą Jednolity Ry-

nek Europejski, istotne jest, aby twórcy polityki gospodarczej byli świadomi, że 

proces adaptacji wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla mniejszych przedsię-

biorstw z wymienionych przyczyn.  

 

 

4. Przedsiębiorczy sukces małych firm na rynku europejskim 

 

 Mały polski przedsiębiorca planujący ekspansję na rynek jednego z krajów 

członkowskich Unii Europejskiej ma trudne zadanie. Wynika to przede wszystkim  

z faktu, że prowadzenie działalności w każdym z tych krajów uregulowane jest jego 

wewnętrznymi przepisami, które znacząco się różnią. Trudno jest je porównać  

z powodu dużej liczby szczegółów administracyjnoprawnych, ale też zwyczajo-

wych. Bardzo często na decyzję o wyborze kraju docelowego wpływają nie tylko 

obowiązujące w danym kraju uwarunkowania prawne prowadzenia działalności, ale 

przede wszystkim takie czynniki, jak: zamożność i wielkość rynku konsumentów, 

położenie geopolityczne, rozwój gospodarczy kraju, ulgi dla inwestorów zagranicz-

nych, bliskość dostawców. Abstrahując od subiektywnych czynników decydują-

cych o wyborze przez przedsiębiorcę konkretnego rynku, na którym uruchomienie 

działalności gospodarczej jest korzystne, można wymienić kilka podstawowych 
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czynników ogólnych sprzyjających zakładaniu małych przedsiębiorstw w danym 

kraju docelowym6: 

 przejrzystość ustawodawstwa regulującego zakładanie i prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej, 

 warunki rejestracji działalności gospodarczej, 

 obciążenia fiskalne, 

 warunki zatrudnienia pracowników, 

 koszty operacyjne działalności gospodarczej, 

 zalety lokalizacyjne kraju, 

 zachęty i ulgi inwestycyjne. 

 Uwzględniając przytoczone powyżej kryteria, można przewidzieć, że Cypr 

okazuje się korzystną lokalizacją, głównie ze względu na niskie podatki oraz atrak-

cyjność inwestycyjną. W aspekcie atrakcyjności podatkowej można wymienić rów-

nież Estonię, gdzie przedsiębiorstwo inwestujące swój przychód we własny rozwój 

zwolnione jest z opodatkowania dochodów. Również Irlandia przyciąga inwestorów 

niskimi podatkami od dochodów firm. Z kolei bliskość geograficzna rynku nie-

mieckiego, pomimo wysokiego podatku dochodowego od osób prawnych, jest sty-

mulatorem delokalizacji polskich przedsiębiorstw. W wypadku krajów Beneluksu 

(Belgia, Holandia, Luksemburg) procedury rejestracyjne i uwarunkowania prowa-

dzenia działalności są zbliżone: wysokie koszty pracy, wysokie podatki. Polscy 

przedsiębiorcy rzadko decydują się na rozpoczęcie działalności w Belgii, głównie 

z powodu wysokich podatków oraz złożonej struktury administracyjnej państwa  

i skomplikowanych procedur. Luksemburg natomiast jest relatywnie najlepszym 

miejscem do lokowania inwestycji zagranicznych wśród krajów Beneluksu. Są tu 

nieco niższe podatki dochodowe od przedsiębiorstw oraz dywidend. Ponadto 

wprowadzenie centrum formalności w Luksemburskiej Izbie Handlowej znacznie 

uprościło procedury rejestracyjne. Hiszpania jest w ostatnich latach krajem wzbu-

dzającym zainteresowanie polskich przedsiębiorców, gdyż rynek usług jest tam dla 

Polaków otwarty.  

 Z uwagi na dojrzałość rynków poszczególnych krajów członkowskich małe 

przedsiębiorstwo rozpoczynające działalność w ramach Jednolitego Rynku Euro-

pejskiego powinno dobrze zaplanować swoją strategię europeizacji. Znajomość 

rynku docelowego, a zwłaszcza potencjalnych konsumentów wpływa na powodze-

nie przedsięwzięcia, a co za tym idzie – na rozwój przedsiębiorczości małego 

przedsiębiorstwa na rynku przekraczającym granice działalności lokalnej. Jednolity 

Rynek Europejski jest bowiem jednolity tylko z nazwy, przedsiębiorcy zaś mają do 

czynienia z 25 różnymi rynkami krajowymi, na których obowiązują odmienne pro-

cedury i zwyczaje. 

                                                 
6
  K. Wach, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 63. 
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 Czasem decyzja o wejściu na trudny rynek, przebrnięcie przez procedury reje-

stracyjne i poniesienie kosztów początkowych są korzystne ze względu na wskaza-

ne uprzednio czynniki dotyczące konkretnego przedsiębiorstwa. Może się też oka-

zać, że przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność w kraju, w którym procedury reje-

stracyjne są ograniczone do minimum i stosunek do zagranicznym inwestorów jest 

wyjątkowo przyjazny, ale działalność przedsiębiorstwa czy proponowany produkt 

nie zostały zaakceptowane przez społeczność lokalną, na co wpłynęły czynniki 

subiektywne.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Przedsiębiorczość mikro i małych firm to zagadnienie charakteryzujące się 

złożonością w zakresie elementów wpływających na jej poziom i kształtowanie.  

 Współczesna mikro i mała przedsiębiorczość – sprawna, nowatorska, bez 

zahamowań wobec zagranicznych konkurentów i międzynarodowych rynków, ini-

cjowana i kształtowana przez jednostki o odmiennej mentalności, wykształceniu  

i wiedzy – pozostaje pod wpływem specyficznych dla sektora MŚP uwarunkowań: 

osobowościowych, lokalnych, makrootoczenia. Należy jednak zauważyć, iż czyn-

nik, który w danych okolicznościach postrzegany jest jako rozwojowy przedsię-

biorczości, w innych warunkach, w odmiennym otoczeniu, może stanowić barierę 

jej kształtowania. Dla przykładu, dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania 

(zwłaszcza form szczególnych) możemy traktować jako determinantę rozwoju 

przedsiębiorczych działań sektora MŚP, ale już wymogi proceduralne charaktery-

styczne dla poszczególnych źródeł finansowania stanowić będą czynnik hamujący 

przedsiębiorcze postawy. Wiele również zależy od branży, w jakiej funkcjonuje 

małe przedsiębiorstwo, aktywnej lub pasywnej postawy przedsiębiorcy wobec pro-

cesu europeizacji czy umiędzynarodowienia oraz osiąganych wyników. Zatem to, 

co dla jednego podmiotu stanowi szansę, dla innego identyfikowane może być 

w kategorii zagrożeń jego małej, aczkolwiek „wielkiej”, bo nowatorskiej, przedsię-

biorczości. 
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THE CONTEMPORARY ENTERPRISE’S MODEL  

OF MICRO AND SMALL BUSINESS EUROPEANIZE/INTERNATIONALIZE 

BUSINESS ACTIVITY ASPECT 

 

 

Summary 

 

 Micro and small enterprises are working today in severe conditions – ceaseless 

transformations, changes in the market requirements.  

 The article presents the considerations about the enterprise’s model of micro and 

small business. The author present enterprise’s models aspect with reference to micro 

and small firms witch needs to be Europeanized. The article presents also the crucial 

factors, which determine the enterprises and functioning the micro and small business 

in their internationalize business activity. 
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STRATEGIE DOTYCZĄCE POWSTAWANIA I ROZWOJU MIKRO I MAŁYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW A KONCEPCJA STRATEGIC EXCELLENCE POSITIONS  
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw, a także ich umiejętność 

konkurowania na rynku wewnętrznym, jak i na rynkach zagranicznych uzależnione 

są od wewnętrznych zdolności do zmian organizacyjnych względem przeobrażeń 

zachodzących w otoczeniu. 

 Mikro i małe przedsiębiorstwa, które posiadają uprzywilejowaną pozycję 

w Unii Europejskiej, między innymi w zakresie pomocy państwowej, konkurencyj-

ności, zawierania porozumień, udostępniania zamówień państwowych, usuwania 

przeszkód prawnych i administracyjnych, wciąż muszą poszukiwać nowych roz-

wiązań w zakresie strategii zarządzania, które chroniłyby je przed kryzysem i impa-

sem1.  

 Gdy poszukuje się rozwiązań w zakresie rozwoju małych i średnich przedsię-

biorstw (MŚP), można wykorzystać wypróbowane i sprawdzone strategie zarządza-

nia. Odnosi się to w szczególności do strategii zarządzania mających swój pierwo-

wzór w strategiach wojennych, a także do pozycjonowania przedsiębiorstw, 

co w rezultacie prowadzi do Strategic Excellence Positions (SEP). 

 Celem artykułu jest przedstawienie Strategic Excellence Positions jako meto-

dy zarządzania mikro i małym przedsiębiorstw w aspekcie ich funkcjonowania oraz 

konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.  

                                                 
1
  www.fund.org.pl/; por.: Konferencja Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstwa 

w dniu 4 listopada 2010; Budownictwo-mieszkaniowe-w-impasie-2_0_767.html; artykuły na 
temat sytuacji w Irlandii, ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/.../ireland_en.htm artykuly.krn.pl/. 
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1.  Koncepcja Strategic Excellence Positions (z uwzględnieniem aspektu strate-

gii wojennych i idei pozycjonowania na rynku)  

 

 Strategie przedsiębiorstwa można rozumieć różnie, w zależności od tego, czy 

dotyczą one rynku wyrobów, na którym przedsiębiorstwo chce działać, czy własnej 

pozycji strategicznej, czy sposobu uzyskania przewagi konkurencyjnej w wybra-

nych domenach. Analiza strategiczna to analiza czynników determinujących strate-

gię rozwoju przedsiębiorstwa. H.I. Ansoff2 jako grupę czynników determinujących 

strategię wymienia cel i misje przedsiębiorstwa, wewnętrzną ocenę firmy oraz oce-

nę zewnętrznych możliwości, czyli otoczenia firmy.  

 Otoczeniem marketingowym nazywamy czynniki zewnętrzne, które decydują 

o powodzeniu w realizacji celów przedsiębiorstw wobec rynku. Jego rolę 

i znaczenie określają związki zachodzące między celami i pozycją przedsiębior-

stwa, wyrażone interesem różnych grup i osób – podmiotów gospodarczych i spo-

łecznych.  

 Analiza otoczenia stanowi nieodzowną część analizy strategicznej przedsię-

biorstwa zmierzającej do sformułowania jego strategii3. O ile zewnętrzne możliwo-

ści firmy, które tworzą element ekonomiczny, technologiczny, prawny, polityczny 

i społeczny, są najczęściej niezależne od powstającego i rozwijającego się na da-

nym terenie przedsiębiorstwa (powinny podlegać analizie strategicznej), to elemen-

ty takie, jak cel, wizja, misja, są najczęściej całkowicie zależne od niego w tym 

sensie, że wynikają z samej koncepcji formułowania strategii.  

 Na tej samej płaszczyźnie co cel, wizja i misja przedsiębiorstwa można wska-

zać jego wizerunek wyznaczający jego specyfikę, indywidualność, który 

C. Pumpin4, szwajcarski ekonomista, nazwał Strategic Excellence Positions. Autor 

zdefiniował5 SEP jako zdolność przedsiębiorstwa, która pozwala mu na osiąganie 

lepszych wyników (powyżej średniej) w produkcji przez dłuższy okres w porówna-

niu z jego konkurentami. Według APC Info6 SEP należy do trzech najważniejszych 

cech (oprócz celu i misji) wyróżniających dane przedsiębiorstwo wśród innych 

konkurentów.  

 Przedsiębiorstwo już przy powstawaniu powinno mieć rozpoznawalny SEP, 

który później ma duże znaczenie na rynku. Należy podkreślić, że nie wystarczy 

                                                 
2
  H.I. Ansoff, Corporate Strategy, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex 1971, 

s. 36. 
3
  Z. Pierścionek, Strategia rozwoju firmy, WN PWN, Warszawa 1996, s. 9. 

4
  C. Pumpin, The essence of Coprorate Strategy, Gower Publishing, England 1987. 

5
  Ibidem, s. 19. 

6
  APC (Association for Progressive Communications) Info-APC Mission Driven Business 

Planning Toolkit – The BMIA (Bread Machine Industry Association), http://old.apc.org/en-
glish/ngos/business/busplan/intbus3.htm#htm). 
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ogólne wyrażenie doskonałości (excellence)7. To musi być doskonałość w tej sferze, 

która ma strategiczne znaczenie, ponieważ wyznacza wynik wygrywający na rynku 

konkurencji. Czasami SEP może być wyznaczony jednym słowem (na przykład 

Rolls-Royce – Status, Prestige, Microsoft – Integration). Czasami wymaga to więk-

szej liczby słów (na przykład Sony DVD – Exellence in Technology & Inovations) 

lub jeszcze dłuższego wyrażenia odnoszącego się do specyficznego wizerunku 

danego przedsiębiorstwa (na przykład SEP dla BMIA: 1. Provide for the Unified 

Presence of the bread machine industry category in its marketplace. 2. Provide 

for Intra-industry communications within the bread machine industry)8. 

 SEP, jak podaje C. Pumpin9, najlepiej się sprawdza w zarządzaniu strategicz-

nym, które ma swoje korzenie w strategicznej doktrynie chińskiego generała Sun-

tzu, twórcy instrukcji walki The Art of War, stworzonej już 500 lat przed na-

szą erą10.  

 Problematykę strategii marketingu wojny szeroko omawiało już wielu auto-

rów opracowań, m.in. J. Barrie (1984) w Business War Games, Al. Ries i J. Trout 

(1986) w Marketing Warfare czy W. Roberts (1987) w Secrets of Attila the Hun, 

podkreślając, że dla strategicznego zarządzania najlepsze wskazówki dają ofensyw-

ne strategie wojenne, w tym: frontalny atak, strategia okrążenia oraz strategia omi-

jania przeciwnika. Jeśli pomysłu na SEP szukać w strategiach zarządzania i strate-

giach wojennych, to należy wspomnieć też o pozycjonowaniu, które oznacza proces 

tworzenia w „umysłach” odbiorców produktu docelowego przez specjalistów od 

marketingu takiego obrazu (wizerunku) tegoż produktu, który daje mu tak zwaną 

pozycję11
.  

 Pojęcie Strategic Excellence Positions zostało spopularyzowane przez 

C. Pumpina i przyjęło się szczególnie w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i innych 

krajach europejskich, odnosząc się do wszystkich przedsiębiorstw. Wydaje się, że 

SEP, jako koncepcja z zakresu strategii zarządzania popularyzowana od wielu lat 

przez C. Pupina, może i powinien być przybliżony i zastosowany w odniesieniu 

do strategii powstawania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. 

 

                                                 
7
  Na temat potrzeby dążenia do doskonałości w małych biznesach w USA, które (do 50 

osób) stanowią 90% wszystkich przedsiębiorstw, por. T. Pencarelli, www.gcbe.us/.../Toni 
no%20Pencarelli%20Elisabetta%20Savelli,%20Simone%20Splendiani.doc. 

8
  Por. APC Info-APC, http://old.apc.org/english/ngos/business/busplan/intbus3.htm#htm. 

9
  C. Pumpin, op.cit., s. 1. 

10
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_War. 

11
  Al. Ries & Jack Trut, Positioning. The Battle for your Mind, McGraw-Hill, New York 

1981; por. też na ten temat pracę dotyczącą małych przedsiębiorstw opracowaną przez 
I. Verboncu, O. Nicolescu, M. Nastase, I. Popa, którzy podkreślają potrzebę zdobycia pozycji na 
drodze strategicznego zarządzania, www.rmci.ase.ro/no10vol5/Vol10_No5_Article10.pdf Rumu-
nia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_War
http://www.rmci.ase.ro/no10vol5/Vol10_No5_Article10.pdf
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2. Strategie związane z rozpoczęciem działalności MŚP a SEP 

 

 Przy rozpoczynaniu działalności mikro lub małego przedsiębiorstwa zazwy-

czaj prowadzi się strategie związane z zamysłem założenia przedsiębiorstwa, pla-

nowania i przygotowywania, strategie pozyskania wsparcia edukacyjnego i finan-

sowego, strategie wynikające z analizy rynku i co z tym związane – wybór działal-

ności przedsiębiorstwa:  

 działalności innowacyjnej,  

 działalności niszowej, 

 już istniejącej na rynku w otoczeniu przedsiębiorstwa.  

 Odpowiadając na pytanie, gdzie na tym etapie „wchodzenia” na rynek przed-

siębiorstwa jest miejsce na SEP, można wskazać trzy obszary powiązań12:  

 związek z produktem – produkt jest lepszy niż oferowany przez konkuren-

cję, a przy tym ma możliwość spełnienia potrzeb klientów i we właściwym 

czasie zostaje to odpowiednio interpretowane; 

 związek z rynkiem – przedsiębiorstwo buduje swój doskonały wizerunek  

w specjalnie wybranym segmencie rynku; 

 związek funkcjonalny – na przykład przedsiębiorstwo wprowadza nową 

technologię lub innowację, która umożliwia produkcję po korzystnych 

kosztach. 

 Od strony formalnego ujawnienia SEP najistotniejszym dokumentem na 

omawianym etapie rozpoczynania działalności przedsiębiorstwa jest niewątpliwie 

plan biznesowy13, który między innymi powinien być zawarty właśnie w części 

handlowej: cel, SEP i misja (misje) biznesu, opis produktu i/lub usług, zespół za-

trudniony w biznesie oraz opis rynku; a w części finansowej: budżet, dochodo-

wość, opis przepływu gotówki, konta, aktualne okoliczności finansowe i oczekiwa-

nia finansowe. Niektórzy autorzy, tacy jak S.P. Robbins, R. Bergman, I. Stagg  

i M. Coulter, wskazują na związek misji przedsiębiorstwa z SEP, podkreślając, 

że wśród komponentów misji szczególnie istotne są jej: filozofia (wiara, wartości, 

aspiracje) i wizerunek, jaki ma na użytek publiczny14. Należy przyznać, że takie 

szerokie ujęcie misji jest bliskie SEP, ale jednak go nie zastępuje.  

 

                                                 
12

  C. Pumpin, op. cit., s. 22–29. 
13

  I. Maitland, Successful Business Plans, Hodder & Stoughton, London 1998, s. 7–8. 
14

  S.P. Robbins, R. Bergman, I. Stagg, M. Coulter, Management, Prentice Hall, Australia 
2003, s. 224. 
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3.  Strategie związane z rozwojem działalności mikro lub małych przedsię-

biorstw a wykorzystanie analizy strategicznej (obejmującej SEP) 

 

 Strategie związane z rozwojem działalności mikro lub małych przedsiębiorstw 

uwzględniają optymalizację organizacji pracy i zarządzania (w tym zarządzania 

strategicznego), racjonalizację przepływów finansowych, towarów, materiałów 

i informacji wewnątrz firmy, komputeryzację oraz racjonalizację logistyki sprzeda-

ży i usług. 

 Strategie te na omawianym etapie uwzględniają: 

a) analizę czynnikową informacji dotyczącą15: 

 strategii opierającej się na możliwości (zdolności) przedsiębiorstwa, 

 strategii długofalowego kontynuowania działalności, 

 strategii firmowej kultury,  

b) analizę środowiskową, która obejmuje: 

 generalną analizę środowiskową, 

 analizę rynku, 

 analizę konkurencji. 

 Na bazie tych analiz można dojść do analizy strategicznej, która – aby była 

pełna – musi dotyczyć zarówno SEP danego przedsiębiorstwa, jak i SEP konkuren-

tów. Oprócz tego musi ona pokazywać możliwości i słabości przedsiębiorstwa oraz 

jego stronę finansową (zyski i koszty). Powinna przedstawiać również trendy roz-

woju i możliwości z uwzględnieniem środowiska zewnętrznego, a także ukryte 

obawy oraz ryzyko pojawiające się w działalności. Pełna analiza strategiczna po-

winna obejmować także oczekiwania i zadania osób, na które oddziałują decyzje 

i działalność przedsiębiorstwa, czyli stakeholders16. 

 

 

4.  Formułowanie strategii dotyczących mikro i małych przedsiębiorstw 

a uwzględnienie 10 praw SEP  

 

 Istotnym zagadnieniem zarządzania strategicznego na etapie rozwoju działal-

ności podmiotów w sektorze MŚP jest sztuka formułowania i sprawdzania strategii. 

Mikro, a także małe przedsiębiorstwo przy formułowaniu strategii musi wracać 

do czynników sukcesu i do możliwości, jakie zostały odnotowane poprzez strate-

giczne zastosowanie SEP. Nieodpowiedni SEP powinien być niezwłocznie wyeli-

minowany. A ten, który pozostanie, może rozwijać się w kierunku tak zwanej wiel-

kiej strategii. Najważniejsze w sektorze MŚP jest sformułowanie wizji strategii 

przedsiębiorstwa i relatywizowanego do niej SEP. Ważne jest również zdefiniowa-

                                                 
15

  C. Pumpin, op.cit., s. 111. 
16

  Ibidem. 
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nie priorytetów dotyczących produktu (produktów) i rynku (rynków) danego przed-

siębiorstwa. Istotne może okazać się też podjęcie decyzji na temat funkcjonalnych 

i kulturalnych strategii promujących SEP. By osiągnąć sukces funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, warto skorzystać z podpowiedzi C. Pumpina17 – proponuje on 

zastosowanie dziesięciu praw zarządzania SEP, które, jak się wydaje, powinny być 

stosowane przez sektor MŚP w podobnym zakresie, jak to czynią duże przedsię-

biorstwa.  

 Pierwsze z tych praw stwierdza konieczność istnienia SEP jako czynnika de-

terminującego sukces przedsiębiorstwa. Drugie mówi, że SEP rozwija się poprzez 

właściwy przydział zasobów. Trzecie konstatuje potrzebę współpracy przedsię-

biorstw, którym zostały przydzielone identyczne SEP. Czwarte prawo podkreśla 

ograniczoność rozwoju liczby SEP dla jednego przedsiębiorstwa. Zgodnie z piątym, 

jeśli SEP raz już się rozwinął, to może się utrzymywać tylko wtedy, gdy jest syste-

matycznie kultywowany poprzez przydzielanie właściwych zasobów. Szóste 

stwierdza możliwość pozostawania różnych SEP bądź to w harmonii, bądź w neu-

tralności albo w konflikcie jednego z drugim. Siódme mówi, że SEP może się tylko 

wtedy rozwijać, gdy wszyscy wyspecjalizowani menedżerowie danej firmy są włą-

czeni w interdyscyplinarną kooperację. Ósme uznaje, że korzyści z SEP są albo 

średnio-, albo długoterminowe. Dziewiąte stwierdza, że korzyści płynące z SEP 

zmieniają się w czasie. Ostatnie, dziesiąte, podkreśla bliską relację pomiędzy fir-

mową kulturą a SEP18. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Opracowanie prezentuje prostą i konsekwentną koncepcję C. Pumpina w za-

stosowaniu do strategii powstawania i rozwoju mikro oraz małych przedsiębiorstw, 

która prowadzi je do skoncentrowania się na czynnikach najistotniejszych w osią-

ganiu sukcesów, w tym SEP.  

 Na etapie rozpoczynania działalności miejsce Strategic Excellence Positions 

w sektorze MŚP jest w planie biznesowym. Tam SEP powinien być zaprezentowa-

ny pomiędzy celem a misją przedsiębiorstwa. Na etapie rozwoju mikro i małe 

przedsiębiorstwa przy weryfikacji SEP muszą eliminować te, które są nieodpo-

wiednie. Natomiast te, które prowadzą przedsiębiorstwo do sukcesu, powinny być 

nadal kultywowane. SEP bowiem razem z innymi czynnikami sukcesu na bazie 

analizy strategicznej prowadzi przedsiębiorstwa z sektora MŚP do rozwoju tak 

zwanej wielkiej strategii. Informacje będące podstawą wspomnianej analizy strate-

gicznej powinny brać pod uwagę dane ilościowe, jakościowe i ramy czasowe przy-

                                                 
17

  Ibidem, s. 33. 
18

  Szerzej na ten temat, C. Pumpin, op.cit., s. 33–84. 
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szłego rozwoju. Najważniejszymi drogami strategicznej doskonałości oprócz 

SEP („wyciągniętego” z zasad strategii zarządzania) są: zróżnicowanie, niskie kosz-

ty i dobre wykorzystanie czasu19. 

 Wielka strategia, w której kamieniem węgielnym powinien być SEP, definiuje 

przyszłe wskazówki dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Najważniejszą wskazów-

ką dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP uwzględniającego Strategic Excellence Po-

sitions jest patrzenie w przyszłość, niewpadanie w biurokratyczną administrację 

oraz opieranie wzrostu i rozwoju na innowacjach i zmianach. 

 

 

THE RELATING STRATEGIES OF FORMATION AND THE DEVELOPMENT 

THE MIKRO AND THE SMALL BUSINESS  

AND THE CONCEPTION OF STRATEGIC EXCELLENCE POSITIONS 

 

 

Summary 

 

 The purpose of this paper is presenting the concept of Strategic Excellence Posi-

tions (SEP) derived from corporate strategy by Swiss Professor of Business Administra-

tion C. Pumpin – and approaching this concept to problems referring to the best strate-

gies for micro and small enterprises, which playing significant role in development 

European (as well Polish) economy. This concept is about concentration on the impor-

tance of identifying and cultivating genuinely distinctive capability – SEP, which can 

differentiate an enterprise from its competitors and implement the best management 

business strategy.  

 This paper is presenting of SEP in the first stage at the beginning of micro and 

small enterprises as well in the stage of development these businesses. The presentation 

of the way micro ad small enterprises include business plan and strategy analyses based 

on endogenous analyses of micro and small enterprises and exogenous analyses (envi-

ronmental). 

 This paper presenting ten laws of SEP management and trying to approach corpo-

rate strategy as one of major factor in their ability to develop and implement winning 

business strategies.  

 

Translated by Małgorzata Kurleto 

 

                                                 
19

  C. Pumpin, op.cit., s. 171. 
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Wprowadzenie  

 

 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odgrywa istotną rolę w roz-

woju gospodarczym całego kraju oraz poprawia dynamikę rozwoju poszczególnych 

regionów, wpływając korzystnie na zmniejszenie bezrobocia, zaopatrując rynek 

lokalny w towary i świadcząc usługi dla lokalnych społeczności. Na rozwój tych 

przedsiębiorstw korzystnie wpływa bliskość odpowiednich rynków zbytu, dobrze 

rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna oraz dostęp do wyspecjalizowa-

nych usług i środków finansowych. Dlatego też małe i średnie firmy słabiej rozwi-

jają się w regionach zmarginalizowanych, oddalonych od centrów rozwoju społecz-

no-gospodarczego. Na rozwój małych i średnich firm wpływają, oprócz lokalizacji, 

również czynniki zewnętrzne: elementy makro- i mikrootoczenia, jak również 

czynniki wewnętrzne określające możliwości, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. 

Stopień zmienności i złożoności otoczenia powoduje poczucie niepewności wśród 

przedsiębiorców, co wpływa z znacznym stopniu na skłonność do tworzenia przed-

siębiorstw i działalności przedsiębiorczej, szczególnie ważnej dla regionów zmargi-

nalizowanych, oddalonych od centrów rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja uwarunkowań rozwoju 

małych przedsiębiorstw w regionach zmarginalizowanych w oparciu o badania 

własne przeprowadzone metodą wywiadu pogłębionego wśród przedsiębiorców  

i instytucji otoczenia biznesu.  
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1. Regiony zmarginalizowane w Polsce 

 

 Na powstanie dysproporcji rozwojowych polskich regionów miało wpływ 

wiele czynników, do których najczęściej zalicza się uwarunkowania historyczne, to 

jest przynależność do trzech różnych zaborów, zniszczenia wojenne, silne ruchy 

migracyjne związane z wojną i zmianą granic Polski, oraz procesy transformacji 

gospodarki i integracji z Unią Europejską.  

 Znaczące różnice rozwojowe pomiędzy regionami mogą powodować zjawisko 

marginalizacji danego obszaru, co z kolei przyczynia się do spadku aktywizacji 

biznesowej na danym terenie oraz koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-

gospodarczych, takich jak: bezrobocie, ubożenie ludności, odpływ ludności, niska 

produktywność, nieefektywny system edukacji, patologie społeczne
1
. Marginaliza-

cja w przypadku regionu oznacza długotrwałe wyłączenie danego obszaru z gene-

rowania rozwoju i partycypacji w dochodach z rozwoju oraz wykluczenie regional-

nej społeczności z aktywnego uczestnictwa w procesach gospodarczych, co powo-

duje w długim okresie ubóstwo, niezaspokojenie podstawowych potrzeb, brak ja-

kichkolwiek szans na znalezienie pracy
2
. Zjawisko to jest niebezpieczne, gdy ma 

charakter masowy, powiązany z redukcją miejsc pracy i często alokacją terytorialną 

potencjału biznesowego
3
. Tam, gdzie zjawiska te są skorelowane z niskimi możli-

wościami restrukturyzacji i generowania stabilnego wzrostu w oparciu o dyfuzję  

z obszarów miejskich oraz uwarunkowaną historycznie niską jakością instytucji 

publicznych, istnieje realne zagrożenie pogarszania się ich pozycji konkurencyjnej, 

zmniejszenia udziału w procesach rozwojowych i w konsekwencji prawdopodobne 

wystąpienie trwałej społecznej i ekonomicznej marginalizacji regionu. 

 Za regiony szczególnie narażone na zjawisko marginalizacji uważa się: obsza-

ry wiejskie – najczęściej położone peryferyjnie w stosunku do krajowych i regio-

nalnych ośrodków aktywności społeczno-gospodarczej lub zdominowane niegdyś 

przez rolnictwo państwowe, obszary koncentracji przemysłów tradycyjnych, zde-

gradowane społecznie i ekonomicznie miasta i dzielnice miast oraz zdegradowane 

obszary poprzemysłowe i powojskowe.  

 Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów została przed-

stawiona w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, 

obszary wiejskie, w której głównym wskaźnikiem oceny rozwoju poszczególnych 

                                                 
1
  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiej-

skie – projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 17. 
2
  D. Stawasz, Rozwój regionalny – ujęcie teoretyczne, w: Psychologiczne wyznaczniki 

efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, red. H. 
Skłodowski, E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2007, s. 53. 

3
  Może to oznaczać przejęcie rynku przez podmioty zewnętrzne, przejęcie pracowników 

przez firmy konkurencyjne, sprzedaż dotychczasowych maszyn i urządzeń. 
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województw jest średnia wartość Produkt Krajowy Brutto per capita w stosunku do 

średniej krajowej (rysunek 1).  

 

 

Rys. 1.  Średnia wartość PKB per capita w cenach bieżących na poziomie województw 

w stosunku do średniej krajowej w latach 2004–2007 

Źródło:  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary 

wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 31. 

 

 Z zaprezentowanych danych wynika, że województwa Polski wschodniej  

i północno-wschodniej, to znaczy podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podla-

skie i warmińsko-mazurskie, mimo widocznej poprawy sytuacji społeczno-

gospodarczej w ostatnich latach nadal charakteryzują się najniższym poziomem 

rozwoju (PKB per capita wynosi poniżej 80% średniej krajowej), starzejącym się 

społeczeństwem, niższym niż reszta kraju poziomem wykształcenia, zapóźnieniami 

infrastrukturalnymi, niskim poziomem warunków życia (w tym dostępem do dóbr  

i usług) oraz niską produktywnością wszystkich sektorów gospodarki. Rozwój spo-

łeczno-gospodarczy regionów Polski wschodniej jednak nie jest jednolity, gdyż 

występują tam znaczące zróżnicowania wewnątrzregionalne, to znaczy w każdym 

z powyższych województw istnieją obszary wzrostu w postaci miast wojewódzkich 

i przylegających do nich obszarów zurbanizowanych, których rola społeczno-

gospodarcza jest zbyt mała, aby w istotny sposób wpływać na sytuację w całym 

regionie. Powoduje to trudności w wykorzystaniu w pełni własnych potencjałów  

w oparciu o endogeniczne zasoby (między innymi kapitał społeczny, kulturowy, 
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innowacyjny), co mogłoby się odbyć w wyniku przeprowadzenia procesów restruk-

turyzacji (zmiana struktury wytwarzania PKB w kierunku zwiększenia udziału 

sektorów o większej wartości dodanej, zmian profilu nauczania, zwiększenia po-

ziomu innowacyjności, podwyższenia jakości zasobów ludzkich)
4
.  

 W niniejszym opracowaniu w celu określenia stopnia zróżnicowania poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów obliczono wskaźnik synte-

tyczny metodą Z. Helwiga
5
 na poziomie powiatów, obejmujący następujące zmien-

ne: (i) stopa bezrobocia rejestrowanego w procentach, (ii) nakłady inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach w milionach złotych na jednego mieszkańca, (iii) podmioty 

gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców; 

(iv) wskaźnik obciążenia demograficznego – ludność w wieku nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku produkcyjnym, (v) wartość brutto środków trwałych w przedsię-

biorstwach w milionach złotych na jednego mieszkańca.  

 Zgromadzone dane pochodziły z GUS
6
 i dotyczyły roku 2007. Na podstawie 

otrzymanych wyników dokonano podziału powiatów na cztery grupy, reprezentują-

ce poziom ich rozwoju społeczno-gospodarczego (rysunek 2)
7
: (i) grupa 1 – powia-

ty o najniższym poziomie rozwoju, (ii) grupa 2 – słabo rozwinięte, (iii) grupa 3 – 

średnio rozwinięte, (iv) grupa 4 – wysokorozwinięte.  

 Sporządzony ranking powiatów pozwala na wyodrębnienie grupy powia- 

tów rozwiniętych (rozwój koncentruje się wokół największych miast i w za-

chodniej części kraju) oraz  opóźnionych w rozwoju – zmarginalizowanych (ściana 

wschodnia).  

 Najsłabiej rozwiniętymi powiatami według rankingu są powiaty: chełmiński, 

przysuski, suwalski, żuromiński, strzyżowski, a najlepiej rozwinięte miasta na pra-

wach powiatu to Warszawa i Tychy oraz powiaty wrocławski i bełchatowski.  

 

                                                 
4
  Krajowa Strategia…, s. 30–31. 

5
  Szerzej na temat metody taksonomicznej Z. Helwiga w opracowaniach: Z. Helwig, Za-

stosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich 
rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, Warszawa 
1968, z. 4; A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006; 
E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, War-
szawa 1990.   

6
  Rocznik statystyczny województw 2008, GUS, Warszawa 2009; Bank Danych Regional-

nych, http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks. 
7
  R. Lisowska, Analiza warunków ograniczających rozwój małych i średnich przedsię-

biorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych, w: Wyzwania i perspektywy zarzą-
dzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, C.H. Beck, Warszawa 2010,  
s. 198–199.  
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Rys. 2.  Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów w 2007 r. 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Województw 2008,  

GUS, Warszawa 2009, Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl/ 

bdr_n/app/strona.indeks 

 

 Poprawa konkurencyjności regionów słabiej rozwiniętych powinna zatem 

następować poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju małych i śred-

nich przedsiębiorstw. Właściwy klimat proprzedsiębiorczy sprzyja współpracy 

pomiędzy przedsiębiorcami, grupami interesów, dostawcami, klientami, prawnika-

mi, analitykami finansowymi, instytucjami doradczymi, audytorami badającymi 

firmy i stwarza podstawy do stopniowego wyjścia z „pętli marginalizacji” danego 

regionu8.  

 

 

2. Problemy funkcjonowania małych firm w regionach zmarginalizowanych  

 

 W przypadku przedsiębiorców funkcjonujących w regionach zmarginalizowa-

nych głównym motywem uruchomienia działalności gospodarczej jest reakcja na 

trudną sytuację na rynku pracy, i są to w większości przypadków przedsiębiorstwa z 

konieczności. Osoby uruchamiające firmy na tych terenach często nie posiadają 

wiedzy z zakresu zarządzania firmą, bazują na własnych, zaoszczędzonych środ-

                                                 
8
  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiej-

skie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 18. 
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kach lub wykorzystują środki pomocowe na przeciwdziałanie bezrobociu, a kon-

cepcja uruchomienia biznesu zazwyczaj ma wiele błędów, takich jak
9
: (i) rozpoczy-

nanie działalności w obszarze, w którym brak doświadczenia, (ii) inwestowanie 

niewystarczającego kapitału lub własnego wysiłku w uruchomienie działalności 

gospodarczej, (iii) niejasne sprecyzowanie wyrobu lub usługi, (iv) założenie, że 

podejmowane działania, które lubi wykonywać nowy właściciel, będą przynosiły 

dochody (znajdą odbiorców).  

 Błędy popełnione podczas uruchomienia biznesu, brak wiedzy z dziedziny 

zarządzania i prowadzenia własnej firmy oraz braki w wykształceniu stanowią po-

ważne przyczyny upadku małych firm funkcjonujących w tych regionach. 

 W dalszej części opracowania zostaną przedstawione badania
10

 przeprowa-

dzone metodą wywiadu pogłębionego z przedsiębiorcami prowadzącymi działal-

ność gospodarczą w regionach zmarginalizowanych oraz pracownikami instytucji 

otoczenia biznesu. W badaniu wzięło udział dziesięciu właścicieli małych firm oraz 

pracownicy pięciu instytucji otoczenia biznesu. Jednym z obszarów badawczych 

było wskazanie barier rozwoju małych przedsiębiorstw funkcjonujących w tych 

regionach.  

 W ocenie przedsiębiorców (wynikającej z analizy dziesięciu wywiadów po-

głębionych) bariery utrudniające rozwój małych firm w tych regionach to: (i) barie-

ry rynkowe, wynikające z zawężania się rynków zbytu, silnej konkurencji i szarej 

strefy, (ii) bariery prawne, związane z niestabilnymi i niejasnymi przepisami praw-

nymi, (iii) bariery finansowe, problemy związane z finansowaniem rozpoczęcia  

i prowadzenia działalności (koszt kredytu i sposób jego zabezpieczenia, procedury 

udzielania kredytów, wydłużone terminy płatności), (iv) bariery ekonomiczne, wy-

rażające się między innymi brakiem spójnej koncepcji polityki państwa wobec ma-

łych przedsiębiorstw, złą koniunkturą gospodarczą, (v) bariery zarządzania, zwią-

zane z osobą przedsiębiorcy, znajdują swój wyraz w nieznajomości zasad zarządza-

nia tą skalą biznesu.  

                                                 
9
  R. Lisowska, J. Ropęga, Przyczyny upadku małych firm na terenach zmarginalizowa-

nych, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski,  
t. 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 39, Wydawnictwo UE we 
Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 211. 

10
  Badania zostały przeprowadzone w latach 2008–2009 w ramach projektu Symptomy 

upadku małej firmy. Konsekwencje społeczno-gospodarcze. Polityka przeciwdziałania, nr projek-
tu 1 H02D 055 30, nr umowy 0926/H03/2006/30, finansowanego przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. 

Głównym celem badań było poznanie opinii przedsiębiorców na temat przyczyn i sympto-
mów upadku małych firm z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firm na terenach zmargi-
nalizowanych. Badania ankietowe przeprowadzono w 314 małych firmach zlokalizowanych na 
terenie całego kraju, w tym 113 zlokalizowanych na terenach zmarginalizowanych (klasyfikacji 
regionów dokonano w oparciu o kryteria zaprezentowane w drugiej części opracowania). Badania 
ankietowe zostały uzupełnione 50  wywiadami pogłębionymi (w tym 15 na terenach zmarginali-
zowanych) z przedsiębiorcami oraz pracownikami instytucji otoczenia biznesu.   
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 Dodatkowo przedsiębiorcy wskazali grupę barier związanych ze specyfiką 

funkcjonowania w regionach marginalizowanych, do których zaliczyli: (i) ograni-

czony popyt ze względu na mniejszą siłę nabywczą lokalnych społeczności,  

(ii) niewystarczającą infrastrukturę techniczną, (iii) brak wykwalifikowanej kadry/ 

niskie kwalifikacje zatrudnionych pracowników, (iv) ograniczony dostęp do insty-

tucji otoczenia biznesu, ze względu na ich brak lub niewystarczającą liczbę w re-

gionach zmarginalizowanych, (v) brak umiejętności wykorzystania środków unij-

nych, (vi) bierne wsparcie ze strony władz samorządowych. 

 W ocenie przedsiębiorców zaangażowanie władz samorządowych w rozwój 

przedsiębiorczości jest słabe i niewystarczające. Ogranicza się bowiem do dbałości 

o rozwój infrastruktury (głównie drogi), do działań promujących obszar jako sprzy-

jający inwestorom bądź atrakcyjny dla turystów, wydzielania atrakcyjnie położo-

nych działek pod inwestycje, wprowadzania ułatwień w procedurze urzędowej oraz 

udzielania inwestorom ulg podatkowych. Do najrzadziej stosowanych instrumen-

tów badani przedsiębiorcy zaliczyli: udzielanie dotacji i pożyczek oraz inicjowanie 

powstawania ośrodków wspierania biznesu, których liczba jest niewystarczająca 

szczególnie w regionach zmarginalizowanych. Badani przedsiębiorcy (tylko trzy 

osoby) w niewielkim zakresie korzystali z pomocy publicznej państwa i środków  

z Unii Europejskiej, były to głównie usługi doradcze, konsultacje, preferencyjne 

pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej. Można sądzić, że jest to wy-

nikiem braku wiedzy o istniejących instrumentach wsparcia (dotyczy to zwłaszcza 

firm, które nie korzystały z tych instrumentów) oraz wskazuje na potrzebę rozsze-

rzenia zakresu stosowania istniejących instrumentów. 

 W opinii przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, oprócz barier i ograni-

czeń rozwoju wskazanych przez przedsiębiorców, ważnym i znaczącym problemem 

dla rozwoju małych przedsiębiorstw na terenach zmarginalizowanych jest niski 

stopień innowacyjności oraz słaba intensywność wykorzystania zaawansowanych 

technologii. Wynika to z samego zakresu działania małych przedsiębiorstw, które 

częściej opierają się na jednym rodzaju produktu czy usługi, więc prawdopodobień-

stwo wprowadzania zmian jest tam mniejsze niż w przedsiębiorstwach o zróżnico-

wanej ofercie i rozbudowanych procesach jak w większości dużych firm. Wynika to 

też z braku systematycznego zasilania finansowego pozwalającego na większą ak-

tywność badawczą firm. Przedsiębiorstwa na ogół wykorzystują na ten cel wyłącz-

nie środki własne pochodzące z zysku. Należy podkreślić, że opieranie się jedynie 

na wewnętrznych zasobach finansowych szczególnie w przypadku firm małych nie 

pozwala na szybki rozwój przedsiębiorstwa. Co więcej, w warunkach nasilającej się 

konkurencji, w tym międzynarodowej, wprowadzanie często kosztownych zmian 

jest warunkiem nie tylko rozwoju, ale i samego przetrwania firmy.  

 Badania wskazują, że władze samorządowe oraz instytucje otoczenia biznesu 

mają jeszcze wiele do zrobienia w zakresie stymulowanie rozwoju społeczno-

gospodarczego i wspierania małych podmiotów gospodarczych szczególnie w re-
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gionach zmarginalizowanych. Będzie to proces wieloletni, na który składa się wiele 

czynników, takich jak: identyfikacja ważnych problemów gospodarczych i społecz-

nych regionu, stworzenie bądź doskonalenie struktur, budowa partnerstwa publicz-

no-prywatnego, współpraca z przedsiębiorcami, a także doskonalenie jakości funk-

cjonowania jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu oraz 

zarządzania nimi.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Z przeprowadzonych analiz i badań wynika, że małe firmy zlokalizowane  

w regionach zmarginalizowanych mają mniejsze szanse rozwoju niż firmy z obsza-

rów uprzemysłowionych i zurbanizowanych gdyż: (i) funkcjonują głównie na rynku 

lokalnym i w środowisku o niskich dochodach, (ii) zatrudniają tańszych, ale znacz-

nie gorzej wykwalifikowanych pracowników, (iii) charakteryzują się niską skłonno-

ścią do wprowadzania zmian i innowacji, (iv) są zarządzane przez właścicieli  

o niskich kwalifikacjach.  

 Istnieje zatem konieczność tworzenia programów rozwoju małych firm szcze-

gólnie na terenach zmarginalizowanych, które umożliwią budowę trwałych mecha-

nizmów wsparcia i podmiotów gospodarczych między innymi poprzez: finansowa-

nie niezbędnego wkładu własnego przy pozyskiwaniu środków pomocowych, pro-

fesjonalizację i poprawę jakości świadczonych usług, podejmowanie działań zgod-

nych ze strategicznymi koncepcjami rozwoju regionu. 

 

 

 

CONDITIONS FOR THE OPERATING OF SMALL ENTERPRISES  

IN THE MARGINALISED REGIONS 

 

 

Summary 

 

 The small enterprises encounter numerous difficulties that limit its growth. The 

most significant inhibitors include: restrictions on access to various kinds of resources, 

non–transparent tax system, entrepreneurs’ intellectual potential, lack of seed capital for 

the implementation of quality management systems, problems with obtaining external 

financing, low investment expenditure, limited access to research and innovation, highly 

depreciated fixed assets, lack of financial resources for technical modernization, poorly 

developed institutions of business environment. 

 In marginalized regions additional obstacles connected with the regions` specific-

ity can be observed, i.e. poor economic development, inhabitants’ low income (reflected 
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in low demand) poor infrastructure, social pathologies, increased migration processes as 

well as lack of entrepreneurship qualities amongst the local community. 

 The aim of this study is to identify conditions of small enterprises’ development in 

marginalized areas as well as to assess the influence that regional marginalization has 

on functioning of small enterprises. The presented conclusions are based on the author’s 

own case study research carried out in business environment and among owners of 

small enterprises functioning in marginalized regions. 

 

Translated by Renata Lisowska 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE STUDENTÓW  

– WYBRANE ASPEKTY 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Przedsiębiorczość powszechnie rozumiana jest jako zdolność do podejmowa-

nia różnych przedsięwzięć, która jest cechą ludzi aktywnych i energicznych, ujaw-

niającą się w różnym wieku. Psycholodzy kwalifikują przedsiębiorczość jako cechę 

psychiczną, warunkującą zdolność bycia dobrym przedsiębiorcą. Tak więc osoba 

przedsiębiorcza to taka, która osiąga sukces w organizowaniu i prowadzeniu przed-

siębiorstw – produkcyjnych lub usługowych. Jakkolwiek zdania naukowców są 

podzielone w kwestii, czy nauczanie przedsiębiorczości może być efektywne, to 

oczywiste jest, że ta cecha osobowości poparta niezbędną wiedzą daje trudny do 

przecenienia potencjał intelektualny i co ważne – sprawczy, tak istotny dla gospo-

darki1. Przedsiębiorczość można definiować jako specyficzne podejście do zarzą-

dzania polegające na najlepszym wykorzystaniu zasobów2. Jest to klasyczne ujęcie 

według P. Druckera. Przeciwstawne koncepcje traktowały przedsiębiorczość jako 

podejście do zarządzania polegającego na tworzeniu lub wykorzystywaniu szansy 

bez względu na dysponowane zasoby. Wśród wielu interpretacji przedsiębiorczości 

można wyróżnić dwa zasadnicze podejścia: pierwsze, atrybutowe, w którym przed-

siębiorczość rozumie się jako zespół ludzkich cech związanych między innymi  

z aktywnością, skłonnością do ryzyka i innowacyjnością. Drugie podejście, czynno-

                                                 
1
  Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, red. J. Guliński, 

K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005, s. 9. 
2
  S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość XXI wieku, w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, 

red. J. Kotowicz-Jawor, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 66. 
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ściowe, w którym za punkt wyjścia przyjmuje się uznanie przedsiębiorczości za 

działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, zakładaniem 

przedsiębiorstwa, z poszukiwaniem szans3.  

 W rozważaniach nad przedsiębiorczością F. Bławat podkreśla konieczność 

interdyscyplinarnego podejścia, ponieważ istotny jest na przykład pierwiastek psy-

cho- i socjologiczny, a więc cechy osobowościowe przedsiębiorcy, jego zachowania 

oraz społeczny kontekst przedsiębiorczości. Jak słusznie stwierdza: „Typowymi 

aktami przedsiębiorczości są na przykład założenie firmy i kierowanie jej rozwo-

jem. Przedsiębiorcze zachowanie się jest jednak procesem, a nie jednorazowym 

aktem”4. Takie podejście zawiera również definicja przyjęta przez Global Entrepre-

neurship Monitor, zgodnie z którą oznacza ona działania podejmowane przez jed-

nostki, zespoły, jak również firmy w celu założenia nowych firm lub rozwinięcia 

działalności już istniejących. Poprzez koncentrację uwagi na czynnikach wpływają-

cych na poziom przedsiębiorczości w danej gospodarce – od otoczenia instytucjo-

nalnego aż do uwarunkowań społecznych – mocno akcentowane jest znaczenie 

indywidualnej motywacji (inicjatywy) i gospodarczej aktywności jednostek dla 

dobrobytu całego społeczeństwa5.  

 

 

1. Postawy przedsiębiorcze studentów 

 

 W literaturze przedmiotu oprócz pojęcia przedsiębiorczość rozróżnia się po-

stawę wobec przedsiębiorczości/postawę przedsiębiorczą (entrepreneurial orienta-

tion), które rozumie się jako „skłonność jednostki do angażowania się w innowa-

cyjne, proaktywne i ryzykowne działania w celu podjęcia nowego przedsięwzię-

cia”6. Definicja ta poszerzana jest o takie elementy, jak niezależność, agresywność 

konkurencyjna i skutki zróżnicowania kulturowego poszczególnych krajów7. Przez 

studentów przedsiębiorczość jest na ogół rozumiana dość szeroko – jako zaradność 

na rynku pracy (a wcześniej – jako umiejętność płynnego wejścia na rynek). 

                                                 
3
  K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wro-

cław 2003, s. 22–23. 
4
  F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie 

Towarzystwo Naukowe, Seria Monografii nr 106, Gdańsk 2003, s. 48. 
5
  K. Bacławski, Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, Fundacja Edukacyjna 

Bachalski, Poznań 2005, s. 7. W badaniach GEM stosowane są wskaźniki umożliwiające dokona-
nie ilościowej i jakościowej charakterystyki przedsiębiorczości w poszczególnych krajach, a także 
ustalenie ich pozycji rankingowej. Wskaźniki te obejmują: osoby starające się rozpocząć biznes, 
początkujących przedsiębiorców, zaawansowanych przedsiębiorców, przedsiębiorczość z ko-
nieczności, przedsiębiorczość firm. 

6
  G. Vinig, W Dorresteijn, Determinants of Entrepreneurial Orientation Among Students – 

A Comparative Study of Dutch, Norwegian and Israeli Students, University of Amsterdam, 
„Working Papers Series” 10.10.2007. 

7
  Ibidem. 
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 Ch.W. Scheiner, który bada przedsiębiorczość studencką, twierdzi, że fazę 

start-up należy rozszerzyć o szczegółowe rozpoznanie fazy poprzedzającej, czyli 

fazę pre-start-up8. Stąd od pewnego czasu obserwuje się zarówno w literaturze 

przedmiotu, jak i praktyce gospodarczej podejmowanie badań nad szeroko rozu-

mianą przedsiębiorczością ze szczególnym uwzględnieniem studentów, którzy do-

piero zaczną podejmować decyzje co do ich kariery w przyszłości. Podyktowane 

jest to tym, że takie czynniki, jak bezrobocie i gorsze możliwości kariery po utwo-

rzeniu firmy, do tej pory nie były brane pod uwagę, a mogą mieć wpływ na podję-

cie decyzji zostania przedsiębiorcą. Jak podkreślają studenci Uniwersytetu w Indo-

nezji: „z perspektywy studentów założenie nowej firmy jest skomplikowaną decy-

zją z powodu wysokiej niepewności i postrzeganego ryzyka”9. Stwierdzają, że 

istotny wpływ na postawy przedsiębiorcze studentów miały przede wszystkim takie 

czynniki wewnętrzne, jak cechy osobowości studentów. Można wyróżnić wiele 

czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które wspierają przedsiębiorczość stu-

dentów. Na podstawie badań przeprowadzonych w grupie 1000 studentów w Ho-

landii, Norwegii i Izraelu stwierdzono, że postawy przedsiębiorcze studentów nie są 

determinowane przez cechy kulturowe poszczególnych krajów. Co więcej, ustalo-

no, że ich postawy przedsiębiorcze różniły się istotnie od określonych w badaniach 

Global Entrepreneurship Monitor w tych krajach. 
 Przegląd wyników badań przeprowadzonych w wielu krajach dowodzi, że 

odsetek studentów wykazujących aktywną postawę przedsiębiorczą różni się  

w poszczególnych krajach dość istotnie. W Niemczech 44% studentów mogłoby 

otworzyć firmę, a 11% było prawie pewnych co do tych planów, w USA, Wielkiej 

Brytanii i Irlandii odsetek przedsiębiorczych studentów wynosił kolejno: 25%, 41% 

i 34%10. Zbliżony odsetek studentów w Norwegii (38%) zgłaszał zamiar założenia 

firmy po ukończeniu studiów. Badania w grupie 200 studentów inżynierów prze-

prowadzone w Indiach wskazują, że większość z nich (76%) planuje założenie fir-

my w przyszłości, często po uzyskaniu pewnego doświadczenia w firmie produk-

cyjnej11. Zgodnie z danymi podanymi przez Global Entrepreneurship Monitor męż-

czyźni są bardziej aktywni od kobiet, nawet dwukrotnie. Mniejsza jest też sama 

liczba zakładanych przez kobiety firm. W Niemczech znacznie mniej kobiet (29%) 

niż mężczyzn gotowych jest założyć swoją firmę, mimo że stanowią one połowę 

                                                 
8
  Ch.W. Scheiner, Fundamental Determinants of Entrepreneurial Behaviours, Grabels, 

Wiesbaden 2009, s. 83. 
9
  D.P. Soetanto, H. Pribadi, G.A. Widyadana, Determinant Factors of Entrepreneurial In-

tention Among University Students, „The IUP Journal of Entrepreneurship Development” 2010, 
vol. 7, nos 1, 2. 

10
  Ch.W. Scheiner, op.cit. 

11
  G.S. Popli, D.N. Rao, A Study of Entrepreneurial Career of Engineering Students, Orien-

tal Bank of Commerce, „Working Paper Series”, March 29, 2010.  
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populacji12. Jak podkreśla Ch.W. Scheiner, przedsiębiorstwa zakładane przez kobie-

ty uznawane są obecnie za jedno ze źródeł innowacji, wzrostu gospodarczego  

i tworzenia miejsc pracy. Są one przedmiotem badań zwłaszcza w USA i Kanadzie, 

gdzie ich liczba szybko rośnie. Badania postaw studentów wobec przedsiębiorczo-

ści przeprowadzone w Kanadzie potwierdziły wyraźne zróżnicowanie ze względu 

na płeć. Kobiety częściej stwierdzały, że przedsiębiorczość nie ma wpływu na ich 

osobowość. Natomiast nie występują różnice między studentami i studentkami  

w podejściu do ryzyka13. 

 Wyniki badań nad postawami przedsiębiorczymi studentów Uniwersytetu  

w Tallinie14 dostarczają kolejnych informacji. 9,9% studentów i 26,6% studentek 

nigdy nie brało pod uwagę możliwości założenia przedsiębiorstwa po ukończeniu 

studiów. Głównymi barierami były: brak pomysłu na firmę (53%), brak wiedzy 

(40%) oraz prawdopodobieństwo upadku firmy (39%). Studenci wskazywali 

na takie cechy przedsiębiorczości, jak: bycie samodzielnym, samorealizacja oraz 

możliwość uzyskania większych dochodów – jako najistotniejsze czynniki stymulu-

jące chęć bycia przedsiębiorcą. Studenci silnie zdeterminowani decyzją o karierze 

przedsiębiorcy decydowali się na utworzenie firmy w najbliższej przyszłości, 

w odróżnieniu od studentów słabo zmotywowanych, którzy odkładali tą decyzję na 

daleką przyszłość. Przedsiębiorcę cechuje, ich zdaniem, chęć osiągania celów, wia-

ra w siebie i uspołecznienie. 

 Przedstawione wyniki skonfrontowane z wynikami badań 125 studentów In-

stytutu Ekonomii i Zarządzania PWSZ w Lesznie, przeprowadzonych w 2010 roku, 

wskazują, że duży odsetek studentów, w tym kobiet, planuje założenie przedsię-

biorstwa po ukończeniu studiów. Punktem wyjścia badania przedsiębiorczości  

w fazie pre-start-up jest – jak już wspomniano – gotowość studentów do założenia 

firmy. Dominująca część studentek, 43%, i 36% studentów założy ją po zdobyciu 

doświadczenia zawodowego, a odpowiednio 7% i 18% planuje utworzyć przedsię-

biorstwo po ukończeniu studiów, równocześnie 44% studentek oraz 3% studentów 

jeszcze nie wie, czy założy firmę. Sumując zatem, można stwierdzić, że połowa 

badanych studentek i 54% studentów podejmie działania przedsiębiorcze po stu-

diach w bliższej lub dalszej perspektywie. Należy dodać, że 1% kobiet i 3% męż-

czyzn już założyło swoją firmę. 

 

                                                 
12

  Ch.W. Scheiner, op.cit., s. 87. 
13

  T.V. Menzles, H. Tatroff, The Propensity of Male vs. Female Students to Take Courses 
and Degree Concentration in Entrepreneurship, „Journal of Small Business and Entrepreneur-
ship” 2006, vol. 19, iss. 2. 

14
  U. Venesaar, E. Kolbre, T. Piliste, Student’s Attitudes and Intentions toward Entrepre-

neurship at Tallinn University of Technology, „Tallinn University of Technology’s Working 
Papers in Economics” 2006, no. 154. 
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2. Rola państwa i uczelni w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw studentów 

 

 Wspieranie przedsiębiorczości, a także kształtowanie postaw przedsiębior-

czych wśród różnych grup społecznych jest jednym z celów polityki państwa.  

W wielu krajach i ośrodkach naukowych poszukuje się sprawnych i efektywnych 

metod pobudzania oraz aktywacji przedsiębiorczości wśród studentów różnych 

kierunków15. W USA panuje przekonanie, że preferowanie przedsiębiorczości  

w zajęciach uczelnianych może pomóc studentom w byciu niezależnym i podej-

mowaniu innowacyjnych przedsięwzięć obciążonych ryzykiem. Rozwój jednostek 

związanych z transferem technologii powoduje, że uniwersytety coraz częściej 

dostrzegają zalety przedsiębiorczości. Istotnym zadaniem jest poszukiwanie sposo-

bu, w jaki wartość, jaką stanowi przedsiębiorczość, może stać się szeroko zintegro-

wana z kulturą uniwersytetu. „Przedsiębiorczość traktuje o planowaniu i zastoso-

waniu nowych idei i praktyk lub ulepszeniu dotychczasowych. W rosnącym techno-

logicznym, naukowym i połączonym świecie jakość innowacji w wielkim wymia-

rze zależy od przewodnictwa postępowego uczenia. Mocne fundamenty edukacyjne 

pomagają zapewnić, że nowe idee będą efektywne i istotne. Ponieważ przedsiębior-

czość promuje, stosuje i nagradza innowacyjność, to musi być skorelowana ze stu-

diowaniem”16. Dla przykładu, na Uniwersytecie Stanforda powołano Stanford 

Technology Ventures Program (STVP), centrum przedsiębiorczości wspólnie ze 

School of Engineering, kursy Creativity & Innovation pomagają studentom dostrzec 

wymagania i przeszkody kreatywności indywidualnej oraz całej organizacji. Stu-

denci mogą uczyć się kreatywności na warsztatach, studiując przypadki, projekty 

grupowe, odbywając wizyty w interesujących jednostkach i uczestnicząc w zaję-

ciach prowadzonych przez ekspertów. „Filozofia Creativity & Solution polega na 

uświadomieniu, że każdy problem stwarza możliwość kreatywnego rozwiązania. 

Jest tym, co studenta zachęca do osiągnięcia nowego podejścia do kreatywnego 

rozwiązania problemu w zróżnicowanym środowisku”17. 

 Podobnie w Holandii, w ramach programu rządowego mającego na celu pro-

mocję przedsiębiorczości i zmiany społeczeństwa w „społeczeństwo przedsiębior-

cze”, studenci są zachęcani do rozwijania umiejętności przedsiębiorczych i postrze-

                                                 
15

  Studenci uczelni technicznych w Malezji, co wynika z badań, nadal uważają, że przed-
siębiorczość leży w profilu zainteresowań studentów zarządzania, a nie kierunków technicznych, 
co powinno skłonić władze uczelni i kierunków nieekonomicznych do wprowadzenia takich 
zajęć. Zob. G.S. Popli, A Study of Enterpreneurial Orientation & Inclination for Entrepreneurial 
Career of Management Students in India: An Empirical Analysis, http//ssrn.com/abstract-
1579905. 

16
  Entrepreneurship in American Higher Education, A Report from the Kauffman Panel on 

Entrepreneurship Curriculum in Higher Education, http://ssm.com/abstract=1291290.  
17

  Ibidem. 
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gania przedsiębiorczości jako możliwości kariery18. Szczególnie ważne – jak piszą 

G. Segal, D. Borgia, i J. Schoenfeld – jest wspieranie przedsiębiorczości przez uni-

wersytety, aby „obudzić zainteresowanie przedsiębiorczością zarówno wśród stu-

dentek, jaki i studentów”19. Wskazuje się przy tym, że zgodnie z wynikami badań, 

istotny jest wpływ czynników hamujących zamiar bycia przedsiębiorcą – wśród 

studentek zwłaszcza obawa przed ryzykiem finansowym, zbyt wielkie obciążenie 

pracą, obawa przed niepowodzeniem. Autorzy podkreślają również, że związek 

między edukacją przedsiębiorczą a zakładaniem firmy obejmuje obok fazy pre-

start-up także fazę post-start-up. 

 Studenci ostatniego roku MBA w Delhi, których poddano badaniom20, wska-

zali z kolei, że wśród czynników wpływających na ich postawy przedsiębiorcze, 

obok zadowolenia i chęci przewodzenia innymi ludźmi, jest możliwość wprowa-

dzania innowacyjnych rozwiązań do praktyki gospodarczej oraz chęć sprostania 

wyzwaniu, jakim jest bycie przedsiębiorcą.  

 Główne bariery przedsiębiorczości w ich kraju to polityka państwa i brak 

środków finansowych na utworzenie firmy. Dlatego oczekuje się od rządu opraco-

wania warunków łatwego wejścia na rynek i odpowiedniego systemu finansowania 

młodych przedsiębiorców oraz propagowania kultury przedsiębiorczości wśród 

młodych ludzi, w tym studentów. Wskazuje się, że większość instytutów zarządza-

nia w Indiach podjęła wiele inicjatyw promujących przedsiębiorczość wśród stu-

dentów, na przykład organizują kluby rozwoju przedsiębiorczości, które pokazują 

założenie przedsiębiorstwa jako cel życiowy, oraz treningi przedsiębiorczości. 

Większość studentów zadeklarowała chęć założenia firmy, wybraliby oni działal-

ność przede wszystkim w branży hotelarskiej, magazynowej, produkcyjnej, IT oraz 

w infrastrukturze magazynowej. Interesujący z tego punktu widzenia jest również 

program rozwoju przedsiębiorczości, dzięki któremu studenci pod okiem pracowni-

ków uczelni decydują się na założenie firmy, zamiast zatrudniać się u kogoś21. 

 Interesujące poznawczo są wyniki badań przeprowadzonych wśród 117 stu-

dentek biznesu w Dubaju22. Studentki te wykazały znaczne zainteresowanie byciem 

przedsiębiorcą i w związku z tym uczestniczyły w specjalistycznym programie 

                                                 
18

  I. Verheul, D. Longerbone, M. Van Ginkel, Determinants of Entrepreneurship in the 
Netherlands, Accepted Paper Series, 24.11.2009. 

19
  Zob. G. Segal, D. Borgia, J. Schoenfeld, The Motivation to Become an Entrepreneur, 

„International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 2005, vol. 11, iss. 1. 
20

  Zgodnie z wynikami badań, Indie są drugim, po Tajlandii, najbardziej przedsiębiorczym 
krajem świata.  

21
  H.S. Anant, Entrepreneurship (How to Get Started),  http// ssm.com/abstract=1509411. 

22
  Badania były częścią ogólnych badań przeprowadzonych między innymi w Portugalii, 

Hiszpanii, Niemczech, Austrii i Polsce. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich studentki 
stanowią 70% wszystkich studiujących. Por. M. Gallant, S. Majumdar, D. Varadarajan, Outlook 
of Female Students Towards Entrepreneurship – an Analysis of a Selection of Business Students 
in Dubai.  
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biznesowym. Wskazywały konieczność większego udziału przedmiotu przedsię-

biorczość w programach studiów biznesowych, regularnie śledziły literaturę facho-

wą, potrafiły zbudować biznesplan, brały udział w tworzeniu firmy przez członków 

rodziny i miały świadomość problemów, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy za-

kładający firmę (tabele 1 i 2).  
Tabela 1 

Postawy przedsiębiorcze respondentek* 

 
Zalety przedsiębiorczości Zdolności przedsiębiorcze  Kontakt z przedsiębiorczością 

Współtworzy miejsca 

pracy 4,11 

Umiem zbudować biznesplan, 

koncepcję biznesu 3,56 

Regularnie czytam książ-

ki/artykuły o przedsiębiorczości 

2,91 

Wspiera interes społeczny 

3,88 

Rozumiem problemy przed-

siębiorcy planującego wejście 

na rynek 3,41 

Towarzyszyłam członkom 

rodziny w zakładaniu firmy 

2,87 

Decyduje o konkurencyj-

ności gospodarki 3,81 

Znam techniki wyszukiwania 

tego, czego potrzebuje rynek 

3,34 

Nie powinnam zakładać firmy, 

jeśli miałoby mi się nie powieść 

2,75 

Uwalnia potencjał osobi-

sty 3,77 

Wiem, jak sfinansować po-

mysł na nowy biznes 3,21  

Towarzyszyłam przyjaciołom  

w zakładaniu firmy 2,74 

Przyczynia się do wzrostu 

w świecie biedy 3,64 

 Byłam wolnym strzelcem/sama 

zatrudniałam się 2,52 

*Zastosowano pięciostopniową skalę: od 1 – całkowicie się nie zgadzam, do 5 – całkowicie 

się zgadzam.  

Źródło:  M. Gallant, S. Majumdar, D. Varadarajan, op.cit. 

Tabela 2 

Sposoby wzmacniania przez uniwersytety zainteresowania nowymi przedsięwzięciami* 

 
Uniwersytet jako nauczyciel 

Dostarcza studentom pomysłów na rozpoczęcie nowego biznesu 4,17 

Oferuje studia w zakresie przedsiębiorczości – licencjackie i magisterskich  4,11 

Organizuje konferencje lub warsztaty poświęcone przedsiębiorczości 3,97 

Oferuje prace projektowe związane z przedsiębiorczością 3,87 

Kreuje większą świadomość przedsiębiorczości jako kariery życiowej 3,84 

Uniwersytet jako promotor przedsiębiorczości 

Pozwala przedsiębiorstwom prowadzonym przez studentów korzystać z usług 

uczelni 

4,11 

Kontaktuje studentów z sieciami potrzebnymi do założenia firmy 4,04 

Kontaktuje przedsiębiorczych studentów ze sobą 4,03 

Dostarcza studentom środki finansowe potrzebnych na starcie 3,90 

*Zastosowano pięciostopniową skalę: od 1 – całkowicie się nie zgadzam, do 5 – całkowicie 

się zgadzam. 

Źródło:  M. Gallant, S. Majumdar, D. Varadarajan, op.cit. 
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 Z punktu widzenia poszukiwania sprawnych i efektywnych metod pobudzania 

oraz aktywacji przedsiębiorczości wśród studentów interesującym przykładem są 

seminaria symulacji komputerowych. Jak wskazują wyniki badań przeprowadzo-

nych wśród 2657 studentów i założycieli firm w Bawarii, którzy wzięli udział łącz-

nie w 152 takich seminariach organizowanych przez uczelnie, seminaria symulacji 

komputerowych są polecaną i innowacyjną metodą nauczania przedsiębiorczości. 

Uczestnicy w ciągu jednego lub dwóch weekendów uzyskiwali „motywujący crash-

course w myśleniu przedsiębiorczym”. Zalety takich seminariów podkreślali 

zwłaszcza studenci nauk przyrodniczych, dla których przedsiębiorczość jako taka 

może być sensowną alternatywą, gdy muszą zdecydować o karierze życiowej, lub 

może stanowić niezbędny zasób wiedzy o przedsiębiorstwie przydatny w później-

szych relacjach z pracodawcą23. Należy jednak dodać, że badania nad skutecznością 

programów i szkoleń w zakresie przedsiębiorczości wśród studentów pokazały, że 

wprowadzenie specjalnego programu dla studentów college’u nie dało oczekiwa-

nych skutków: po pierwsze, wpływ na umiejętności bycia przedsiębiorcą był nie-

znaczny, a po drugie, wpływ programu edukacyjnego na decyzję bycia przedsię-

biorcą był nawet znacząco ujemny24. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Kluczem budowy przewagi konkurencyjnej współczesnych gospodarek jest 

przedsiębiorczość, która warunkuje wzrost gospodarczy, jest czynnikiem prze-

kształceń strukturalnych i społecznych oraz stanowi istotny element rozwoju regio-

nu w wielu kontekstach i granicach. Kształtowanie odpowiednich postaw wśród 

poszczególnych grup społecznych, zwłaszcza studentów, jest i powinno być jednym 

z celów polityki gospodarczej i edukacyjnej państwa. Szczególna rola przypada 

również uczelniom, ekonomicznym, jak i technicznym, w propagowaniu idei przed-

siębiorczości i świadomego wyboru jej jako kariery życiowej, wartości pracy na 

własny rachunek, a przede wszystkim umiejętności założenia małej firmy i jej 

utrzymania.  

 

 

                                                 
23

  Ch. Lendner, J. Hübscher, Lerneffekte bei Gründern und Studenten durch Gründungsma-
nagement – Computersimulationen, Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship  2009, Heft 3/4. 

24
  H. Oosterbeek, M. Van Praag, A.I. Jsselstein, The Impact of Entrepreneurship Education 

on Entrepreneurship Competencies and Intentions: An Evaluation of the Junior Achievement 
Student Mini-Company Program, University of Amsterdam, „Working Paper Series”, 18.08.2008.  
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ENTREPRENEURSHIP AND STUDENTS’ ENTREPRENEURIAL 

ORIENTATION SELECTED ASPECTS 

 

 

Summary 

 

 Entrepreneurship is a source of competition in the market economy. Important 

meaning plays entrepreneurial orientation, especially among the students. In the paper 

selected theoretical and empirical aspects of these problems are presented. 

 

Translated by Teresa Łuczka 
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1. Koncepcja sieci przedsiębiorstw 

 

 Postępujące procesy globalizacji i idący za tym wzrost konkurencji międzyna-

rodowej przyczyniły się do wzrostu znaczenia partnerstwa i kooperacji przedsię-

biorstw. Organizacjom coraz trudniej funkcjonować samodzielnie1. Nie wystarcza 

już współpraca z dostawcami i odbiorcami w ramach łańcucha dostaw. Szukając 

oszczędności i dążąc do jak największej specjalizacji, będących źródłem przewagi 

konkurencyjnej, przedsiębiorstwa skupiają się na swoich najważniejszych umiejęt-

nościach i coraz więcej procesów wydzielają na zewnątrz2. W związku z tym wzra-

sta rola outsourcingu i współpracy przedsiębiorstw. Procesy integracyjne przedsię-

biorstw i układy kooperacyjne obecnie wykraczają już poza proste struktury łańcu-

chowe, tworząc rozległe sieci powiązań3.   

 Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych 

firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między 

którymi przepływają strumienie produktów, informacji oraz środków finansowych. 

                                                 
1
  A. Szudrowicz, Współpraca w globalnym łańcuchu dostaw, w: Sieci logistyczne, red.  

M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 65. 
2
  A. Łupicka-Szudrowicz, Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 12. 
3
  M. Szymczak, Partnerstwo logistyczne w sieciach, w: Sieci logistyczne, red. M. Ciesiel-

ski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 49. 
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Przepływy między przedsiębiorstwami zazwyczaj nie mają już charakteru liniowe-

go, lecz zachodzą między wieloma zależnymi producentami, z których każdy 

współpracuje z wieloma dostawcami i odbiorcami, będącymi elementami różnych 

łańcuchów. Dlatego w ostatnich latach termin łańcuch dostaw zaczyna być wypie-

rany przez sieci dostaw4 lub ogólniejsze pojęcie sieci gospodarczych. Funkcjono-

wanie sieci gospodarczych polega na konkurowaniu oraz formalnej lub nieformal-

nej kooperacji wielu firm, których współpraca oparta jest na zaufaniu i w której 

brak relacji podporządkowania5. Sieci przedsiębiorstw są tworzone dobrowolnie w 

celu współpracy, której efekty mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej. 

Współpraca w sieci zapewnia bowiem podmiotowi gospodarczemu przetrwanie  

i wzmocnienie pozycji wśród konkurentów6. Pierwotnie pojęcie sieci i powiązań 

sieciowych odnosiło się jedynie do firm niezależnych pod względem ekonomicz-

nym i organizacyjnoprawnym, tworzących przejściową strukturę w celu realizacji 

określonego zadania. Dzisiaj pojęcie organizacji sieciowych jest szersze i obejmuje 

również sieć rozproszonych jednostek tworzących jedną grupę kapitałową7.  

 Kooperacja w ramach sieci może mieć charakter horyzontalny i dotyczyć 

instytucji o podobnym profilu działalności lub przyjmować postać partnerstwa wer-

tykalnego, obejmującego kilka ogniw łańcucha dostaw. Natomiast rozpatrując 

wielkość podmiotów gospodarczych tworzących powiązania kooperacyjne, można 

wyróżnić:  

 współpracę pomiędzy małymi firmami – najczęściej o charakterze siecio-

wym,  

 współpracę pomiędzy dużą firmą a małymi firmami – przykładem mogą 

być tutaj sieci dostawców lub franszyza, 

 współpracę pomiędzy dużymi firmami – której celem najczęściej jest licen-

cjonowanie oraz tworzenie aliansów strategicznych8. 

 Sieci powiązań między przedsiębiorstwami mogą przyjmować różnorodne 

formy, wszystko zależy od liczby i rodzaju elementów tworzących sieć oraz rodzaju 

relacji i powiązań występujących pomiędzy nimi.  

 Integracja działań organizacji może mieć postać powiązań lub jednoczenia. 

Obok powiązań wertykalnych w ramach łańcuchów dostaw z dostawcami i odbior-

                                                 
4
  J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 19–20. 
5
  A. Łupicka, Sieci logistyczne. Teorie, modele, badania, Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 10. 
6
  M.K. Wyrwicka, Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Wy-

dawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003, s. 67. 
7
  J. Witkowski, op.cit., s. 22. 

8
  P. Golińska, L. Pacholski, M.K. Wyrwicka, M. Fertsch, Analiza relacji sieciowych w go-

spodarce opartej na wiedzy - ocena stanu obecnego i perspektywy rozwoju na terenie Wielkopol-
ski, w: Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodar-
czych, red. M.K. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 114. 



Analiza potencjalnych korzyści z uczestnictwa mikro i małych… 161 

cami coraz liczniejsze i często spotykane są powiązania wynikające z outsourcingu 

licznych procesów i podwykonawstwa. Proces jednoczenia z kolei polega na 

wspólnym wykonywaniu określonych czynności w celu uzyskania ekonomii skali 

(na przykład wspólna infrastruktura handlowa, wspólna instytucja atestująca)9.  

 

 

2.  Analiza powiązań w sieci dostawy materiałów budowlanych i niepełnowar-

tościowych  

 

 Sieci powiązań mogą obejmować swoim zasięgiem zarówno duże przedsię-

biorstwa, jak i małe. Współpraca przedsiębiorstw z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) z większymi jednostkami może przynieść korzyści obu 

stronom, choć mogłoby się wydawać, że mała firma ze względu na niewielki kapi-

tał i zasięg działania niewiele ma do zaoferowania i czerpie korzyści z większej, nie 

dając nic w zamian. Opisując sieć powiązań między przedsiębiorstwami różnej 

wielkości, autorzy postarają się dowieść, że taka współpraca może być szansą osią-

gnięcia przewagi konkurencyjnej i źródłem korzyści dla każdego z uczestników 

sieci. Opisany przypadek dotyczy przedsiębiorstw z branży budowlanej, działają-

cych w obszarze pewnego powiatu. Zaprezentowana sieć powiązań między przed-

siębiorstwami obejmuje tylko fragment całości, związany z dystrybucją materiału 

budowlanego przez główne przedsiębiorstwo produkcyjne, wokół którego tworzą 

się i gromadzą mniejsze firmy, wykorzystujące ten materiał w swoim procesie wy-

twórczym. 

 Producent materiału budowlanego realizuje produkcję wyrobu na zamówienie 

według specyfikacji klienta. Jednak charakter produkcji wiąże się z powstawaniem 

wyrobów niepełnowartościowych, klasyfikowanych jako wyroby drugiego gatunku. 

Zgodnie z nowym podejściem do zarządzania, w którym odpadem jest wszystko to, 

za co nie płaci klient10, można by rzec, że te niepełnowartościowe wyroby są dla 

przedsiębiorstwa odpadem. Wyroby takie nie mogą bowiem trafić do pierwotnego 

klienta, który dokonał zamówienia, ale mogą być pożądanym towarem dla kogoś 

innego, mającego mniejsze wymagania co do jakości lub wymiarów wyrobu. Dla-

tego też producent, poza sprzedażą materiałów budowlanych pierwszej jakości we 

własnym zakresie, nawiązał również współpracę z przedsiębiorstwami, które zaj-

mują się handlem wyrobami niepełnowartościowymi. Wszystkie pozostałości  

z procesu produkcji zakwalifikowane jako odpad trafiają natomiast do przedsiębior-

                                                 
9
  M.K. Wyrwicka, Proces rozwoju inicjatywy klastrowej, w: Struktury klastrowe i ich 

funkcjonowanie, red. M.K. Wyrwicka, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań 2009, 
s. 50–51. 

10
  K. Sterna, P. Niewiadomski, Nowe podejście do ochrony środowiska i eliminacja marno-

trawstwa, w: Marnotrawstwo. Przejawy i sposoby minimalizacji, red. M.K. Wyrwicka, Wydaw-
nictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 81.  



Martyna Malak, Żaneta Pruska, Agnieszka Stachowiak, Paulina Golińska 162 

stwa zajmującego się recyklingiem odpadów lub ich utylizacją. Swoje wyroby dru-

gogatunkowe producent odsprzedaje tylko dwóm wybranym przedsiębiorstwom 

handlowym, które współpracują z nim na wyłączność. Do przedsiębiorstwa han-

dlowego zgłasza się z kolei liczna grupa klientów chcących zakupić od niego dany 

produkt. Większość tych klientów stanowią mikro i mali przedsiębiorcy, którzy 

wykorzystują ten materiał w swoim procesie produkcyjnym, a powstały w nim 

produkt stanowi obiekt zainteresowania kolejnych klientów, wykorzystujących go 

do celów prywatnych bądź prowadzenia kolejnej działalności gospodarczej. Jednak 

również wśród klientów firmy handlowej zdarzają się osoby prywatne, które wyko-

rzystują materiał na własne potrzeby przy drobnych przedsięwzięciach, na przykład 

prowadzonych indywidualnie budowach. Tacy klienci ze względu na bardzo nie-

wielkie zapotrzebowanie zazwyczaj nie są obsługiwani przez dużych producentów, 

którzy określają minimalne wielkości zamówień, albo są obsługiwani niechętnie  

i wiąże się to z dłuższym okresem oczekiwania ze względu na konieczność łączenia 

kilku zleceń. Przedsiębiorstwa handlowe bardzo często są dla osób prywatnych 

jedynym źródłem pozyskania materiału. Sieć powiązań pomiędzy wymienionymi 

podmiotami zaprezentowano na rysunku 1.  

 

 
 

Rys. 1.  Sieć powiązań 

Źródło:  opracowanie własne. 
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3. Analiza potencjalnych korzyści 

 

 Niezbędne jest tutaj podkreślenie najważniejszych korzyści dla gospodarki 

oraz poszczególnych ogniw, wynikających z takiej sieci współpracy i powiązań. 

Główne przedsiębiorstwo produkcyjne poszerza liczbę odbiorców swoich wyrobów 

przy jednoczesnym uniknięciu kosztów utylizacji, jakie należałoby ponieść, gdyby 

zabrakło klientów zainteresowanych wyrobami drugiego gatunku. Poprzez nawią-

zanie ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami handlowymi producent unika kosz-

tów i trudności związanych z obsługą licznej grupy małych firm, skupiając się na 

swojej głównej działalności. Dzięki outsourcingowi procesu sprzedaży wyrobów 

drugiego gatunku przedsiębiorstwo nie musi ponosić kosztów związanych z:  

 utrzymaniem lokalu potrzebnego na biuro sprzedaży tych wyrobów, 

 zatrudnieniem pracowników odpowiedzialnych za obsługę licznych małych 

przedsiębiorców chcących kupić wyrób niepełnowartościowy, 

 magazynowaniem tych wyrobów przez dłuższy czas i zamrożeniem środ-

ków pieniężnych w towarze. 

 Przedsiębiorstwa handlowe istnieją dzięki współpracy z producentem, a tym 

samym przynoszą dochody i tworzą miejsca pracy. Same dają z kolei szansę rozwo-

ju małym przedsiębiorcom, oferując materiały po niższej cenie. Szacuje się, że cena 

za metr kwadratowy
 
materiałów drugogatunkowych od jednego z przedsiębiorstw 

handlowych może być niższa o około 40–55% od ceny materiałów pierwszego 

gatunku, pochodzących bezpośrednio od producentów. Co więcej, z przeprowadzo-

nego wywiadu z przedsiębiorstwem handlowym wynika, że bardzo często powo-

dem zakupu materiałów drugiego gatunku jest nie tyle cena, co natychmiastowa 

dostępność produktu. U producenta ze względu na fakt, że produkt jest kastomizo-

wany, trzeba czekać na jego wyprodukowanie. Materiały drugiego gatunku są do-

stępne w ograniczonej ilości, ale od razu, bez terminu oczekiwania. Na dodatek są 

zazwyczaj tylko niepełnowymiarowe, przy czym nie odbiegają jakością od tych 

pełnowartościowych. Stąd obserwuje się dość duże zainteresowanie materiałami 

drugiego gatunku, zwłaszcza wśród mikro i małych przedsiębiorstw, którym do 

realizacji produkcji często potrzebne lub wystarczające są materiały o dużo mniej-

szych wymiarach. Poprzez szukanie źródeł dochodu i oszczędności przedsiębior-

stwa handlowe oraz mniejsi przedsiębiorcy przyczyniają się również do realizacji 

zasady zrównoważonego rozwoju, zakładającej równowagę między dalszym wzro-

stem gospodarczym i społecznym a dbałością o środowisko11. Firmy te bowiem 

aktywizują gospodarkę poprzez swoją działalność, wykorzystując przy tym materia-

ły, które stałyby się odpadem, gdyby nie zostały przez nich wykorzystane. Małe 

                                                 
11

  K. Rutkowski, Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw 
wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 37. 
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przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne będące klientami jednej z firm handlowych 

wykorzystały w swojej działalności około 350 m
 
kw. rozpatrywanego materiału 

budowlanego oraz około 45 t blachy w ciągu zaledwie dwóch tygodni, a tym sa-

mym zapobiegły trafieniu na wysypiska sporej części z tych materiałów, zakłada-

jąc, że nie wykorzystały zakupionych materiałów w stu procentach i same pewną 

cześć odrzuciły jako odpad. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Integracja gospodarki światowej zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania 

nowych źródeł osiągania przewagi konkurencyjnej. Jednym z nich może być szuka-

nie dodatkowych efektów synergii, wynikających ze współpracy z innymi przedsię-

biorstwami w ramach sieci12. Wiele przedsiębiorstw nie dostrzega jeszcze korzyści, 

jakie może przynieść współpraca z partnerami. Opisany przypadek jest dowodem 

na to, że małe przedsiębiorstwa nie tylko korzystają z potencjału dużej firmy, ale 

również mogą przynosić pewne korzyści większemu partnerowi. W tabelach 1 i 2 

zawarto szczegółowe zestawienie korzyści dla każdego z ogniw sieci – dużego 

przedsiębiorstwa oraz małych firm produkcyjnych i handlowych.  

 
Tabela 1 

Korzyści dla dużej firmy wynikające z sieci powiązań 

 
Finansowe Pozafinansowe 

Mniejsze koszty utylizacji odpadów Mniejsza ilość wytwarzanych odpadów produkcyj-

nych 

Dodatkowe przychody ze sprzedaży wyrobów 

drugiego gatunku 

Stała umowa współpracy gwarantująca stały odbiór 

materiałów drugiego gatunku 

Redukcja kosztów obsługi klienta wynikająca  

z outsourcingu procesu sprzedaży wyrobów dru-
giego gatunku 

Większa liczba odbiorców końcowych wyrobu 

Brak zamrażania środków pieniężnych w wyrobach 

drugiego gatunku dzięki partnerowi zapewniające-
mu ich stały i pewny odbiór 

Większa koncentracja firm z tej samej branży 

przyciąga potencjalnych klientów do danego 
regionu, a tym samym zwiększa szanse sprzedaży 

Niskie koszty transportu towaru do klientów usytu-

owanych w okolicy lub eliminacja tych kosztów 
dzięki osobistemu odbiorowi towaru przez klientów  

Możliwość koncentracji na głównej działalności 

firmy dzięki istnieniu firm handlowych 

 Większy udział w rynku  

 Duża koncentracja małych firm w regionie zapew-

nia grono stałych odbiorców 

 
Źródło:  opracowanie własne. 

                                                 
12

  M. Górzyński, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między MŚP 
oraz MŚP i instytucjami otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, War-
szawa 2006, s. 5. 



Analiza potencjalnych korzyści z uczestnictwa mikro i małych… 165 

Tabela 2 

Korzyści dla małej firmy wynikające z sieci powiązań 

 

 Finansowe Pozafinansowe 

K
o

rz
y

śc
i 

d
la

 m
ał

ej
 f

ir
m

y
 

h
an

d
lo

w
ej

 

Przychód i zysk dzięki zapotrzebo-

waniu na daną usługę ze strony do-

stawcy i odbiorców 

Zatrudnienie wynikające z zapotrzebowania 

na rynku na daną usługę 

Długookresowa współpraca i stałe 

umowy mogą wiązać się z obniżką 

cen i rabatami 

Stałe źródło zaopatrzenia dzięki bliskiej 

współpracy z producentem i brak konieczno-

ści poszukiwania dostawców 

Koncentracja małych producentów z 

tej samej branży daje większe praw-

dopodobieństwo zysku i gwarantuje 

stały dochód 

Koncentracja małych producentów z tej 

samej branży daje większe bezpieczeństwo – 

duża liczba klientów 

Niskie koszty transportu/dostawy Bliskie usytuowanie dostawcy i odbiorców 

p
ro

d
u
k

cy
jn

ej
 

Niższe koszty materiałowe (tańsze 

materiały drugiego gatunku) 

Możliwość obniżenia ceny wyrobu dzięki 

wykorzystaniu materiałów drugiego gatunku 

Możliwość zwiększenia zysku (po-

przez wykorzystanie materiału dru-

giego gatunku) 

Renoma dużego producenta materiałów 

budowlanych może przyciągnąć uwagę 

klienta, który będzie zainteresowany wyko-

naniem obiektu z tego materiału 

Niskie koszty transportu/dostawy 

materiałów do produkcji 

Bliskie usytuowanie dostawcy materiałów 

pierwszego i drugiego gatunku – szybka 

dostawa 

 Natychmiastowa dostępność materiałów do 

produkcji (drugi gatunek) 

 
Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Analiza powyższego przypadku powinna być zachętą dla dużych przedsię-

biorców do nawiązywania współpracy i tworzenia powiązań w ramach sieci  

nie tylko z równymi sobie, ale również mikro i małymi przedsiębiorstwami.  

Okazuje się bowiem, że nie tylko korzystają one z potencjału dużej firmy,  

wypracowując własne korzyści, ale również mogą być cennym partnerem zaintere-

sowanym współpracą na zasadach, które nie są wystarczająco atrakcyjne dla więk-

szej firmy. Duże przedsiębiorstwa powinny docenić zatem potencjał, jaki tkwi  

w sektorze MŚP. 
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ANALYSIS OF POTENTIAL BENEFITS EMERGING  

FROM COOPERATION OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES  

A CASE STUDY 

 

 

Summary 

 

 The paper stresses an increasing role of cooperation of companies, which is nowa-

days more complex than simple supply chains and develops into wide spread nets 

of connections. The first part of the paper introduces the definition of nets and possible 

forms of cooperation. The second describes a case study on the net formed by a large 

manufacturing company and small and micro companies of the same industry. 

The benefits emerging from such cooperation are mutual, which is also stressed. 

The case study presented is to show importance of small and micro-enterprises which 

not only benefit from cooperation with the large ones but can also bring benefits to their 

large partners. 

 

Translated by Agnieszka Stachowiak 
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ORIENTACJA NA KLIENTA 

JAKO PRZESŁANKA ROZWOJU MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  

– TRADYCYJNE A NOWOCZESNE UJĘCIE MARKETINGU 

NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW W PODLASKIEM 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Artykuł podejmuje problem rozwoju małych przedsiębiorstw w kontekście 

dostosowywania sfery marketingowej do zmian w otoczeniu rynkowym. Współcze-

sny marketing bowiem to nie tylko rozbudowa sfery czynnościowej, lecz przede 

wszystkim przeorientowanie się na trwałe związki z klientami.  

 W Polsce w sektorze małych przedsiębiorstw marketing nadal pełni tradycyjną 

funkcję, opartą na modyfikacji podstawowych narzędzi marketingowych. Tradycjo-

nalizm przejawia się także w jednoznacznym utożsamianiu marketingu z promocją, 

co świadczyć może o realizacji funkcji marketingowej raczej w kontekście czynno-

ści, a nie strategicznego działania. 

 W opracowaniu wnioskowanie zostało poparte wynikami badań1 przeprowa-

dzonych w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (głównie branży spo-

żywczej i turystycznej) w województwie podlaskim. 

                                                 
1
  Wnioskowanie w opracowaniu powstało w oparciu o analizę następujących publikacji 

badawczych: K. Dębkowska, J. Moczydłowska, U. Widelska, J. Zielińska, R. Zieliński, Raport  
z badań opinii przedsiębiorstw Białegostoku, opracowany przez IBiA Sp. z o.o. w Białymstoku  
w grudniu 2009 r. (pełna wersja raportu http://www.bialystok.pl/395-strategia-rozwoju-
miasta/default.aspx); R. Przygodzka, M. Kozłowska-Burdziak, K. Dębkowska, A. Sadowski,  
J. Ejdys, U. Widelska, A. Kononiuk, Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego, 
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1.  Orientacja na klienta – element działalności marketingowej przedsiębior-

stwa  

 

 Dynamiczne otoczenie charakterystyczne dla funkcjonowania współczesnych 

firm wymaga tworzenia przewag długookresowych. Posiadanie lojalnych klientów 

jest ważnym czynnikiem kreowania potencjału przedsiębiorstwa. Innego znaczenia 

nabiera segmentacja rynku. Zgodnie z zasadami tradycyjnego marketingu kwestia 

podziału klientów wynikała przede wszystkim z przesłanek ekonomicznych, socjo-

logicznych i osobowościowych. Także obecnie mają one znaczenie, ale najważniej-

sze z punktu widzenia firmy pozostaje wyodrębnienie segmentu lojalnych klientów, 

stanowiących główny potencjał organizacji. Współczesny marketing bowiem prze-

staje być postrzegany w kategorii działań mających na celu przyciąganie nabywcy, 

koncentruje się na obecnym kliencie i doskonaleniu jego obsługi2. Klient staje się 

kimś więcej niż tylko odbiorcą produktów. Taki stan rzeczy wymaga przekierun-

kowania działań sprzedażowych skupionych na kliencie na działania dla klienta.  

 Postrzeganie klienta przez przedsiębiorstwo jest głównym czynnikiem kształ-

tującym współczesną orientację marketingową. Jej specyfikę wyznaczają następu-

jące cechy wyróżniające: 

 klient stanowi wartość dla firmy, jest jej zasobem, a nie tylko elementem 

otoczenia zewnętrznego; 

 tworzenie trwałych relacji z klientem opiera się na budowaniu trwałych re-

lacji popartych czynnikiem emocjonalnym; 

 skuteczności działań marketingowych świadczy nie tylko skuteczne wy-

różnienie się w obszarze rynku, ale też umiejętność dotarcia do świadomo-

ści odbiorców; 

 właściwe zorientowanie się na rynki docelowe uzależnione jest od kompe-

tencji firmy; 

 z punktu widzenia firmy ważne jest pozyskiwanie wiedzy klientów, a nie 

tylko wiedzy o klientach. 

 Obecnie klient jest wartością dla przedsiębiorstwa. W tym kontekście istotne 

jest tworzenie wartości oferowanej klientowi przez firmę, czyli korzyści w postaci 

wyrobów i usług oferowanych klientom po to, aby zapewnić sobie ich satysfakcję  

                                                                                                                        

Sektor spożywczy, WUP w Białymstoku, Białystok 2009. Raport stanowi rezultat badań przepro-
wadzonych na zlecenie WUP w Białymstoku w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy 
i Prognoz Gospodarczych; R. Przygodzka, M. Kozłowska-Burdziak, K. Dębkowska, A. Sadow-
ski, J. Ejdys, U. Widelska, A. Kononiuk,  Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskie-
go, Sektor turystyczny, WUP w Białymstoku, Białystok 2009. Raport stanowi rezultat badań 
przeprowadzonych na zlecenie WUP w Białymstoku w ramach Podlaskiego Obserwatorium 
Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.  

2
  P. Zeller, Hierarchiczna klasyfikacja marketingu relacyjnego, „Marketing i Rynek” 

2006, nr 9, s. 15–19; M. Kowalewska-Musiał, Marketing relacyjny – zmiana paradygmatu czy 
nowa orientacja rynkowa, „Marketing i Rynek” 2006, nr 3, s. 2–8. 
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i lojalność, a w konsekwencji przychody ze sprzedaży3. Na procesy budowy warto-

ści klienta składają się: zrozumienie i zdefiniowanie wartości dla klientów, kreowa-

nie wartości z uwzględnieniem innowacji oraz komunikowanie i dostarczanie war-

tości4. Obecnie ważniejsza jest sama wiedza klienta niż wiedza o klientach. Marke-

ting bowiem to kreowanie świadomości klientów. Wyróżnienie się w ich świado-

mości jest warunkiem skutecznego budowania przewagi rynkowej. Istotnym ele-

mentem budującym trwałość powiązań z klientem są emocje. Dotyczy to zarówno 

klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Klient nie płaci za produkt, ale 

za stopień zaspokojenia swoich potrzeb i oczekiwań. Emocje kreują indywidualizm 

kontaktów. Klient, mimo iż niejednokrotnie dokonuje zakupu produktów dostęp-

nych dla szerokiego grona odbiorców, ma poczuć, iż dany produkt jest stworzony 

specjalnie dla niego. W przypadku relacji business to business to emocje decydują  

o partnerstwie. Wykreowane związki stają się składową kapitału relacyjnego tylko 

wówczas, jeżeli powstaje on w oparciu o wzajemne zaufanie, szacunek i zrozumie-

nie5. To także wskazuje na wysoce istotny pozamaterialny aspekt budowania relacji, 

mających podłoże ściśle partnerskie, a nawet emocjonalne. 

 Marketing w obszarze orientacji na klienta ewaluuje, jednak nadal istotną 

umiejętnością pozostaje posługiwanie się tradycyjnymi narzędziami marketingo-

wymi. Zmienia się jednak aspekt oddziaływania organizacji, mającego w większym 

stopniu charakter silnej orientacji na potrzeby rynków docelowych, nie tylko  

w kontekście świadczenia kompleksowej oferty przedsiębiorstwa, ale przede 

wszystkim w kontekście kreacji cech unikatowych i wyróżniających, przyczyniają-

cych się do indywidualizacji kontaktów z klientami. 

 

 

2. Specyfika działalności marketingowej w małym przedsiębiorstwie 

 

 Funkcjonowanie na dynamicznym rynku uzależnione jest od sprawności mar-

ketingowej. Niewątpliwie rozwój funkcji marketingowej małego przedsiębiorstwa 

wpływa na jego zdolność konkurowania na rynku. Badania polskiego sektora ma-

łych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) potwierdzają, iż konkurencja, a przede 

wszystkim sprostanie wymogom konkurencji, jest główną barierą rozwoju przed-

                                                 
3
  A. Kozakiewicz, Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządczej, „Ra-

chunkowość Zarządcza” 2007, nr 5. 
4
  B. Dobiegała-Korona, Budowa i wzrost kapitału klienta, „CEO”, maj 2008. 

5
  B. V. Ouden., G.W. Ziggers., Capabilities, Management, Relational Capital and the Im-

pact on Alliance Performance: An Empirical Study with Non-Equity Alliances, Proceedings of the 
15th International Cooperative Forum 2004, Münster 2004; http://www.wiwi.unimuenster.de 
/06//igt/papers/Workshop02/Abstracts/Hr_Bd_Ouden/Ouden_ICF_2004_Brian_den_Ouden.pdf, 
5.10.2010. 
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siębiorczości6. Około 72% badanych małych i średnich przedsiębiorstw wskazało 

na konkurencję jako główny czynnik ograniczający ich rozwój. Może to świadczyć 

o słabej zdolności konkurowania, a tym samym niskim poziomie wiedzy marketin-

gowej. Niską sprawność marketingu potwierdzają również następujące fakty7: 

 duża część małych i średnich przedsiębiorstw ma słabą wiedzę na temat 

otoczenia konkurencyjnego oraz własnego potencjału konkurencyjnego na 

tle innych firm; 

 zdecydowana większość przedsiębiorstw nie prowadzi (lub nie zleca) ba-

dań i analiz rynku, na którym funkcjonuje; 

 ponad trzy czwarte firm sektora MŚP nie prowadzi działalności w celu 

rozwoju (wdrożenia) nowych lub znacząco udoskonalonych produktów 

(usług).  

 tylko 10% firm w sektorze posiada certyfikaty jakości firmy lub produk-

tów; 

 w mikroprzedsiębiorstwach udział głównego klienta w osiąganych przy-

chodach nie przekracza 1%; 

 około 44% firm deklaruje utrzymywanie długoterminowych kontaktów, 

podobny udział firm twierdzi, że z klientem łączą je relacje krótkotermi-

nowe. 

 Przykład małych krajowych firm handlowych pokazuje również, że8: 

 brakuje pogłębionej znajomości konkurentów, 

 benchmarking jest tylko próbą naśladownictwa konkurentów, a nie twórczą 

kreacją, 

 działania marketingowe mają charakter odtwórczy. 

 Widoczne są również braki w zakresie zarządzania reklamą. Okazuje się, iż 

małe przedsiębiorstwa nie wykorzystują szeroko pojętej reklamy internetowej do 

utrzymywania relacji z klientem, a także zdobywania nowych odbiorców: 30% 

właścicieli firm nie korzysta z żadnej formy reklamy internetowej, a zdecydowana 

większość z nich ma znikomą wiedzę na temat reklamy wyszukiwarkowej. Ponad 

połowa polskich firm z analizowanego sektora nie ma strony internetowej, a około 

70% nie ma jej w planach9. 

 Inny jest także stopień zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw  

w działania z zakresu public relations (PR). Według badań przeprowadzonych 

przez Kongregację Przemysłowo-Handlową Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej  

                                                 
6
  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007; 

PARP Warszawa 2008. 
7
  Ibidem.  

8
  U. Kłosiewicz-Górecka, Małe firmy handlowe a zmiany w otoczeniu rynkowym, gaze-

ta.pl, październik 2008. 
9
  A. Sikorska, Sektor MŚP w świetle ostatnich badań Google, Portal finansowy IPO.pl, 

www.ipo.pl, październik 2009. 
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w Rzeszowie dla ponad połowy objętych badaniami przedsiębiorców PR był tańszą 

formą reklamy i nie miał znaczenia w ratowaniu firmy w sytuacji kryzysowej10. 

 Sytuacja marketingowa w analizowanym sektorze wskazuje na braki w zarzą-

dzaniu marketingowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa uzależniają sukces rynko-

wy od otoczenia zewnętrznego, przypisując mniejszą rolę wewnętrznemu potencja-

łowi firmy, w tym kompetencjom i kapitałowi intelektualnemu. Takie podejście 

wymaga zmian związanych ze wdrażaniem filozofii marketingowej zorientowanej 

na budowanie trwałych relacji z klientami.  

 

 

4.  Marketing w rozwoju małych przedsiębiorstw w województwie podlaskim  

w świetle przeprowadzonych badań 

 

 Przykład podlaskich przedsiębiorstw zdaje się potwierdzać tradycyjne po-

strzeganie marketingu, to jest w kategoriach silnej orientacji na samo instrumenta-

rium, a nie na kreowanie relacji z rynkami docelowymi. Dla przykładu, w opinii 

przedsiębiorców zlokalizowanych w Białymstoku marketing jako czynnik rozwoju 

firmy koncentruje się na: 

 rozszerzeniu oferty produktowej, która stanowi główny czynnik rozwoju 

dla 43% badanych przedsiębiorstw,  

 uruchomieniu nowych kanałów dystrybucji/promocji dla 27% firm, 

 wzroście udziału w rynku dla 35% badanych firm. 

 Silne zorientowanie na produkt i jego rozwój z jednej strony może potwier-

dzać zdolności innowacyjne białostockich firm, z drugiej jednak jest to przejaw 

tradycyjnego podejścia do marketingu, w którym pozyskiwanie i utrzymywanie 

klientów uzależnione jest w największym stopniu od samego produktu. Białostoccy 

przedsiębiorcy wykazują także ostrożność w sferze ekspansji rynkowej: 33% bada-

nych firm deklaruje zamiar wejścia na nowe segmenty rynku, a 35% większą wagę 

przywiązuje do umacniania swojej pozycji na osiągniętych obszarach rynku. 

Świadczy to o umiarkowanej skłonności do zmian w wielu przedsiębiorstwach i ich 

zachowawczości oraz obawach związanych z niestabilnym otoczeniem. Około 32% 

przedsiębiorstw nie potrafi jednoznacznie określić kierunków swoich działań zwią-

zanych z wejściem na nowe segmenty rynku. Znacząca część badanych postrzega 

cenę jako istotny czynnik konkurowania na rynku. Blisko 60% uważa, że niska 

cena może decydować o przewadze konkurencyjnej11. 

 Podlaskie przedsiębiorstwa sektora spożywczego za najważniejsze czynniki  

w budowaniu przewagi konkurencyjnej uważają wysoką jakość produktów oraz 

                                                 
10

  J. Olędzki, D. Tworzydło, Z. Chmielewski, M. Wędrzyńska, Public Relations w małych  
i średnich przedsiębiorstwach, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolskiej Izby Go-
spodarczej, Rzeszów 2008, s. 3–4. 

11
  K. Dębkowska, J. Moczydłowska, U. Widelska, J. Zielińska, R. Zieliński, op.cit. 
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wysoką jakość obsługi klienta. Jakość jest traktowana jako główna przesłanka roz-

woju. Jak pokazują badania, ważna rola przypisywana jest także inwestowaniu  

w doskonalenie wytwarzanych produktów i w modernizację parku maszynowego, 

służącego do wytwarzania tych produktów. Znajduje to odzwierciedlenie w naj-

ważniejszych kierunkach rozwoju przedsiębiorstw w perspektywie najbliższych 

dwóch–trzech lat. Z kolei analiza barier ograniczających rozwój sektora spo-

żywczego w Polsce dokonana przez podlaskich przedsiębiorców wskazuje na wy-

sokie w ich opinii znaczenie wpływu otoczenia zewnętrznego, szczególnie w sferze 

rozwiązań systemowych, jakimi są podatki czy system prawny. Nadanie mniejszej 

rangi kwestii rozpoznawalności przedsiębiorstwa na rynku może być wynikiem ich 

silnej orientacji na rynki lokalne. Taka ocena świadczy również o niezadowalają-

cym poziomie rozwoju sfery marketingowej przedsiębiorstw i ograniczonej świa-

domości w zakresie kreacji wizerunku12. 

 Przedsiębiorcy podlaskiego sektora turystycznego, podobnie jak reprezentanci 

branży spożywczej, wzmocnienia potencjału rozwojowego dopatrują się w ofertacji 

innowacyjnych produktów. Tylko 22% spośród badanych stwierdziło, iż wdrażanie 

nowych produktów, poszukiwanie nowych możliwości czy też angażowanie no-

wych technologii nie ma istotnego znaczenia dla konkurowania na rynku. Co do 

kierunków strategicznych – największa uwaga w ich przypadku została skupiona na 

wzroście wielkości usług, nowych inwestycjach, rozszerzeniu oferty produktowej 

oraz wzroście udziału w rynku. Takie zamierzenia zgłosiło około 40–50% bada-

nych. Plany strategiczne w dalszym ciągu nie obejmują szerszej ekspansji w postaci 

nowych kanałów dystrybucji czy też poszerzenia współpracy. Powyższe rozważania 

co do niechęci rozszerzania zakresu swojej działalności znajdują potwierdzenie 

w fakcie, iż tylko 14% badanych zamierza rozszerzyć działalność na inne segmenty. 

Aż 56% badanych definitywnie stwierdza, iż nie są zainteresowani rozszerzaniem 

działalności na inne segmenty, a kolejne 30% ma znaczne trudności w zadeklaro-

waniu nowych kierunków rozwoju13. 

 Przedstawione wyniki badań wskazują, że walka o klienta staje się raczej wal-

ką na produkty. Należy podkreślić również pewną zachowawczość badanych przed-

siębiorstw w zakresie ekspansji rynkowej. Większą uwagę skupią na silniejszym 

koncentrowaniu się na uwarunkowaniach zewnętrznych niż budowaniu potencjału 

wewnętrznego, sprzyjającego umacnianiu pozycji konkurencyjnej.  

 

                                                 
12

  R. Przygodzka, M. Kozłowska-Burdziak, K. Dębkowska, A. Sadowski, J. Ejdys, U. Wi-
delska, A. Kononiuk, Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego… 

13
  Ibidem. 
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Podsumowanie 

 

 Marketing pozostaje nieodłączną determinantą rozwoju małego przedsiębior-

stwa. Z jednej strony jest on postrzegany jako sfera wymagająca doskonalenia,  

z drugiej jednak jego wdrażanie odbywa się w kontekście typowych, narzędzio-

wych usprawnień. Swoisty dualizm pokazuje, że także w małych przedsiębior-

stwach marketing ewaluuje. Wynika to z faktu zderzenia tej grupy firm z wymaga-

jącym i dynamicznym otoczeniem rynkowym, wymuszającym kreowanie unikato-

wych kompetencji, pozwalających na wyróżnianie się w świadomości odbiorców.  

 Jednak proces ewaluacji marketingu w małych przedsiębiorstwach przebiega 

w niedostatecznym tempie. Potwierdzeniem tego są zawarte w artykule wyniki 

badań, które wskazują na koncentrowanie się tej grupy przedsiębiorstw na tradycyj-

nym marketingu. Spowodowane jest to z pewnością zachowawczością małych 

przedsiębiorstw w większym stopniu nastawionych na utrzymanie status quo.  

W przypadku takich działań tradycyjne ujęcie marketingu, szczególnie w kontek-

ście usprawnień produktowych i promocji, wydaje się grać przypisywaną mu rolę. 

Także wyniki badań podlaskich przedsiębiorstw wskazują na powyższe zależności. 

 

 

CLIENT ORIENTATION AS A FACTOR  

OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISE  

– TRADITONAL AND MODERN CONCEPTION OF MARKETING 

EXAMPLE OF COMPANIES FROM PODLASKIE VOIVODOSHIP 

 

 

Summary 

 

 The aim of this study is presentation the main differences between modern and 

traditional marketing especially in the activity of small enterprise. The practice shows 

that an ability to create relationships with the environment is one of the most important 

abilities of a modern organization, thus an increasing role of relative capital. Conclu-

sions has been drawn from current research of small enterprises in Podlaskie Voivod-

ship (especially in food and tourism sectors).  
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Wprowadzenie 

 

 Na świecie codziennie wiele osób ma trudności z zaspokojeniem elementar-

nych potrzeb. Problemem jest nie tylko dostęp do wody pitnej, wystarczającej ilości 

pożywienia zapewniającej byt całej rodzinie, podstawowych usług medycznych, 

edukacji, ale również permanentny brak dostępu do kapitału wśród osób najbied-

niejszych, który gwarantowałby wykształcenie dzieci i utrzymanie rodziny. Niedo-

bór kapitału i utrudniony do niego dostęp widoczny jest również wśród osób pro-

wadzących działalność gospodarczą. Zagadnienia wykluczenia społecznego, finan-

sowego i niedoboru kapitału są obecnie przedmiotem zainteresowania wielu teore-

tyków oraz praktyków nie tylko z dziedziny finansów. Stanowią one również bar-

dzo ciekawe spektrum badań instytucji zajmujących się rozwojem gospodarczym.  

 Celem artykułu jest charakterystyka jednego z narzędzi ograniczania ubóstwa. 

Mikrofinanse, bo to o nich mowa, zostały uznane za jedną z możliwości zaspokaja-

nia podstawowych ludzkich potrzeb, zapewniania niezbędnych funduszy na rozpo-

częcie działalności gospodarczej lub promowanie przedsiębiorczych zachowań.  

W artykule zostanie scharakteryzowane pojęcie i zakres ruchu mikrofinansowego, 

jego geneza i ewolucja oraz rola, jaką gra w gospodarce oraz współczesnym syste-

mie finansowym.  

 

 

1. Pojęcie mikrofinansów 

 

 Pojęcie mikrofinansów bardzo często utożsamiane jest z mikrokredytem, wie-

lokrotnie oba stwierdzenia stosowane są zamiennie. W rzeczywistości zakres mi-
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krofinansów jest znacznie szerszy, gdyż to nie tylko mikrokredyty – chociaż stano-

wią one podstawę każdej oferty instytucji mikrofinansowej – ale szerokie spektrum 

usług finansowych (kredytowych, depozytowych, ubezpieczeniowych, transfero-

wych) skierowanych do ubogich oraz mikroprzedsiębiorstw, dzięki którym uzysku-

ją oni możliwość osiągania lub zwiększania dochodów, a tym samym w wielu 

przypadkach również polepszenia warunków życia całych rodzin1. Mikrofinanse 

definiowane są jako usługi finansowe dla osób biednych, osiągających niskie do-

chody, utożsamiane z instytucjami udzielającymi niewielkich, niezabezpieczonych 

kredytów wielokrotnie na zasadach grupowej odpowiedzialności, wraz z obowiąz-

kowymi oszczędnościami, które świadczą o gotowości i zdolności do regularnej 

spłaty zobowiązań oraz gwarantują dostęp do kolejnych mikrokredytów, uwarun-

kowanych punktualną i sumienną spłatą poprzednich2. 

 S. Flejterski mikrofinanse rozumie jako udzielanie na dużą skalę niewielkich 

kredytów, pozyskiwanie niewielkich depozytów od ubogich osób za pośrednictwem 

bezpiecznych, dogodnie zlokalizowanych, lokalnych instytucji finansowych. Ter-

min ten obejmuje wiele narzędzi, wśród których największą popularnością charak-

teryzuje się mikropożyczka, ale której coraz częściej towarzyszą specjalne pakiety 

oszczędnościowe, ubezpieczeniowe, których odbiorcami są osoby o niskich docho-

dach oraz mikroprzedsiębiorcy rozpoczynający lub prowadzący działalność gospo-

darczą na niewielką skalę, często również samodzielnie3. Zdaniem autorów opra-

cowujących raport dotyczący wykluczenia finansowego, mikrofinanse na całym 

świecie uznawane są za skuteczne narzędzie walki z wykluczeniem społecznym  

i finansowym oraz ubóstwem4. W podobnym tonie definiują mikrofinanse  

R.P. Christen, R. Rosenberg, V. Jayadeya. Rozumieją je jako ruch, którego celem 

jest zapewnienie wielu ubogim gospodarstwom domowym trwałego dostępu do 

usług finansowych, obejmujących poza kredytami, również oszczędności, ubezpie-

czenia oraz usługi rozliczeniowe5. A. Alińska jest zdania, że mikrofinanse to forma 

dostarczania usług finansowych i niefinansowych grupom społecznym o najniż-

szych dochodach, z przedsiębiorcami (rozpoczynającymi lub planującymi rozsze-

                                                 
1
  J. Adamek, Mikrofinanse islamskie – założenia, produkty, praktyka, CeDeWu.pl, War-

szawa 2010, s. 25. 
2
  A. Gonzalez, R. Rosenberg, The State of Microfinance – Outreach, Profitability and Po-

verty, info.worldbank.org/etools/library/latestversion, 6.12.2010. 
3
  B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006, s. 22. 
4
  Mikrofinanse – narzędzie walki z wykluczeniem. Kluczowe zagadnienia, projekt finanso-

wany ze środków Komisji Europejskiej w ramach „Wspólnotowego programu zwalczania wyklu-
czenia społecznego 2002–2006”. Microfinance Centre (MFC), European Microfinance Network, 
Community Development Finance Association, s. 2 i następne. 

5
  R.P. Christen, R. Rosenberg, V. Jayadeya, Financial institutions with a “double bottom 

line”: implications for the future of microfinance, The Consultative Group to Assist the Poor 
(CGAP), „Occasional Paper”, July 2004,  s. 2–3. 
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rzyć swoją działalność) na czele, które nie dysponują odpowiednimi środkami fi-

nansowymi, aby znaleźć się w orbicie zainteresowań i korzystać z usług tradycyj-

nych banków komercyjnych i innych instytucji finansowych6. Podobnie jak wielu 

teoretyków i praktyków zajmujących się mikrofinansowaniem, utożsamia tę pro-

blematykę z zagadnieniami wykluczenia społecznego i finansowego nie tylko  

w krajach najbiedniejszych, ale również rozwiniętych i rozwijających się. Utrata 

pracy, pogorszenie kondycji finansowej, upadłość firmy oraz wiele innych proble-

mów natury finansowej dotyka gospodarstwa domowe i przedsiębiorców w każdej 

gospodarce rynkowej, niezależnie od kontynentu oraz zasobności portfeli obywate-

li. Niedostosowanie oferty tradycyjnych pośredników finansowych do potrzeb 

i oczekiwań osób ubogich warunkuje istnienie instytucji mikrofinansowych. Odno-

szą się one również do mikro i małych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługo-

wych, prowadzących działalność na niewielką skalę na terenach rolniczych oraz 

miejskich.  

 Współczesne mikrofinanse to nie tylko mikrokredyty, ale również wszelkie 

usługi sprzyjające poprawie warunków życia osób najuboższych. Zalicza się 

do nich programy usprawniające usługi opieki zdrowotnej oraz infrastrukturę mi-

krofinansów. Wiele współczesnych instytucji mikrofinansowych usługi mikrokre-

dytowe łączy z programami edukacyjnymi, również w zakresie oszczędzania, usłu-

gami szkoleniowymi w zakresie otwierania i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej oraz przekwalifikowania7. Zdaniem W. Szwajkowskiego zadaniem 

mikrofinansowania jest stwarzanie szansy rozwoju ekonomicznego, umożliwienie 

przedsiębiorcom wykorzystania ich wiedzy, talentu, zapału oraz umiejętności, 

a wielokrotnie również marzeń. Istoty mikrofinansowania nie można zrozumieć, 

mając na uwadze wyłącznie takie pojęcia, jak sprzedaż, produkt, rynek, zysk8. 

 

 

2. Geneza mikrofinansów 

 

 Oszczędzanie oraz kredytowanie na zasadach grupowych znane jest od wielu 

lat i identyfikowane między innymi z „susus” w Ghanie, „chit funds” w Indiach, 

„tandas” w Meksyku, „arisan” w Indonezji, „cheetu” na Sri Lance, „tontines”  

w Afryce Zachodniej czy „pasanaku” w Boliwii oraz wieloma innymi grupami 

wspólnego, zbiorowego oszczędzania i kredytowania na całym świecie9. Jedną  

z pierwszych i zarazem najdłużej funkcjonujących instytucji mikrofinansowych był 

                                                 
6
  A. Alińska, Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, 

Monografie i Opracowania nr 558, SGH w Warszawie, Warszawa 2008, s. 155. 
7
  L. Dokulilova, K. Janda, P. Zetek, Sustainability of Microfinance Institutions in Finan-

cial Crisis, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 7 October 2009, s. 5. 
8
  W. Szwajkowski, Tajemnice mikrofinansowania, CeDeWu, Warszawa 2002, s. 16–18. 

9
  The History of Microfinance, http://www.globalenvision.org/library, 25.11.2010. 
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Irish Loan Fund założony na początku 1700 roku przez J. Swifta. Instytucja ta 

udzielała niewielkich kredytów biednym rolnikom, którzy nie posiadali żadnej for-

my zabezpieczenia10. Początkowo rozwijała się powoli, by w 1840 roku osiągnąć 

liczbę około 300 funduszy w całej Irlandii. Ich głównym celem było udzielanie 

niewielkich pożyczek na krótki okres. W apogeum swojej aktywności fundusze te 

obsługiwały rocznie 20% irlandzkich gospodarstw domowych11.  

 Sto lat przed zdobyciem przez mikrofinanse światowej popularności, w czasie 

rewolucji przemysłowej (XIX wiek), należy poszukiwać korzeni spółdzielni kredy-

towych. Wówczas to Friedrich Raiffeisen oraz Hermann Schulze z Delitzsch zaini-

cjowali ruch oparty na grupowym systemie udostępniania usług finansowych ubo-

gim gospodarstwom rolnym12. Pierwszy był twórcą banków spółdzielczych (ban-

ków Raiffeisena), natomiast drugi zainicjował powstanie banków ludowych. Insty-

tucje te swoje działania koncentrowały na aktywizacji gospodarczej swoich człon-

ków, czyli w głównej mierze chłopów i rzemieślników. Bliska obecność prze-

strzenna tych instytucji, jak i osobisty związek z klientami, a zarazem swoimi 

członkami, stanowiły o sile tego ruchu i spowodowały rozprzestrzenienie na cały 

świat. Pomysł zainicjowany przez F. Raiffeisena i H. Schulzego zaciekawił Brytyj-

czyków, którzy poparli rozwój spółdzielni kredytowych w Indiach – stały się one 

prekursorem mikrofinansów w Azji Południowej. Po koniec XIX wieku władze 

Madrasu (południowe Indie), szukając skutecznych sposobów na redukcję ubóstwa, 

postanowiły stworzyć spółdzielnie kredytowe oparte na modelu Raiffeisena13. 

Spółdzielnie kredytowe rozpowszechniły się również w Bengalu14, tracąc impet  

w kolejnych latach. Pozostawiły jednak po sobie trwałe efekty w postaci zakorze-

nienia się zjawiska grupowego pożyczania na kolejne lata. 

 Kolejny istotny etap w rozwoju mikrofinansów to rok 1895, wówczas w Indo-

nezji utworzono Indonezyjski Ludowy Bank Kredytowy, który uznaje się za począ-

tek największego systemu mikrofinansowego w tym kraju. Podobne modele oparte 

na zbiorowym kredytowaniu i oszczędzaniu rozwinęły się na rolniczych obszarach 

Ameryki Łacińskiej. Ich celem była modernizacja sektora rolniczego poprzez mobi-

lizację oszczędności, pobudzenie inwestycji dzięki kredytom oraz zmniejszenie 

ucisku feudalnego. Wielokrotnie instytucje te należały do rządowych agencji lub 

banków prywatnych15. 

                                                 
10

  Ibidem. 
11

  J. Adamek, op.cit., s. 27. 
12

  S. Flejterski, I. Romiszewska, Niemiecki system bankowy, Twigger, Warszawa 2004,  
s. 118 i nast. 

13
  B. Armendariz de Aghion, J. Morduch, Ekonomia mikrofinansów, Wydawnictwo AnWe-

ro, Gdańsk 2009, s. 102. 
14

  Bengal – historyczna kraina w Azji Południowej. Zachodnia jego część leży w Indiach 
(Bengal Zachodni), wschodnia, kiedyś Pakistan Wschodni, obecnie to Bangladesz. 

15
  The History of Microfinance… 
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 W latach 1950–1970 rządy wielu krajów oraz dawcy kapitału skoncentrowali 

się na udzielaniu kredytów małym gospodarstwom rolnym w nadziei na zwiększe-

nie ich produktywności i zyskowności. Wysiłki mające na celu rozszerzenie do-

stępności kredytów rolnych skupiały się na subsydiowaniu spółdzielni rolniczych 

lub agencji rozwoju, udzielających wsparcia poniżej rynkowych stóp procento-

wych. Działania te okazały się mało efektywne, na dodatek ograniczały bazę kapita-

łową instytucji w wyniku znacznego zmniejszenia spłacalności pożyczonych kwot. 

Wielokrotnie pomoc nie trafiała do najbardziej potrzebujących, koncentrując się na 

bardziej zamożnych rolnikach16. Wydarzeniem w rozwoju mikrofinasów było rów-

nież założenie w Wenezueli przez studenta Josepha Blatchforda w 1961 roku poza-

rządowej organizacji ACCION International. Udzielała ona mikropożyczek ubogim 

przedsiębiorcom oraz wspierała ich różnymi programami pomocowymi. Początko-

wo inicjatywa spotkała się z chłodnym odbiorem społecznym, jednak dzięki upo-

rowi i wytrwałości założyciele zaczęli powoli współpracować z mieszkańcami  

w celu zidentyfikowania i rozpoznania ich największych potrzeb. Wolontariusze 

wraz z mieszkańcami zaczęli doprowadzać energię elektryczną i kanalizację do 

domów ubogich, równolegle rozpoczęli również programy szkoleniowe i żywie-

niowe oraz budowę szkół i ośrodków użyteczności publicznej. Przez następne 10 lat 

ACCION zainicjowała podobne programy w kolejnych krajach (Brazylia, Peru, 

Kolumbia)17. W latach 70. ruszyły eksperymentalne programy, które bazowały na 

solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania pojedynczych członków, gwarantu-

jąc spłatę pożyczki, w Bangladeszu, Brazylii i kilku innych krajach. Polegały one 

na udzielaniu niewielkich kredytów grupom ubogich kobiet w celu ich aktywizo-

wania i uniezależnienia od lichwiarzy. Kilka lat później (1976) młody wykładowca 

ekonomii Uniwersytetu Chittagong Muhammad Yunus podczas wizyty w ubogich 

gospodarstwach domowych w stanie Jobra zauważył młodą kobietę, która wyplata-

ła krzesła. Okazało się, że aby móc je produkować, kobieta musiała pożyczyć pie-

niądze na zakup surowca od lichwiarza na 10% tygodniowo. Chcąc rozwiązać pro-

blem lichwiarskich pożyczek oraz wyrwać pożyczkobiorców (głównie kobiety)  

z rąk nieuczciwych pośredników, zaproponował wspomnianej – oraz innym dzielą-

cym ten sam los – pożyczkę 27 dolarów amerykańskich. Wsparcie skierował do 42 

ubogich kobiet, umożliwiając im zakup niezbędnych surowców18. Chcąc poprawić 

materialną sytuację wielu osób, uniezależnić od lichwiarzy oraz zwiększyć docho-

dy, tym samym wzmocnić wiarę w to, co robią, M. Yunus postanowił stworzyć 

system niewielkich kredytów dla biednych niedysponujących żadnym zabezpiecze-

niem. Zachęcony doświadczalnym programem, postanowił objąć wsparciem jeszcze 

większe rzesze ubogich lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą. W 1983 

                                                 
16

  J. Adamek, op.cit., s. 27. 
17

  https://www.accion.org, 25.11.2010. 
18

  M. Yunus, Banker to the poor, Aurum Press, Londyn  2003, s. 5–9 i nast. 
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roku założył Grameen Bank, określany bankiem wiejskim, bankiem ubogich. Pro-

jekt zyskał ogromną popularność nie tylko w rolniczym Bangladeszu, ale również 

w wielu innych krajach na całym świecie, czego dowodem było przyznanie 

M. Yunusowi w 2006 roku Pokojowej Nagrody Nobla. 

 Lata 80. XX wieku to czas polityki ukierunkowanej na odchodzenie od subsy-

diowana instytucji mikrofinansowych na rzecz samowystarczalnych podmiotów. 

Dopłaty do kredytów były przyczyną niewypłacalności wielu banków rozwoju 

rolnictwa, wysokich kosztów administracyjnych takiego wsparcia oraz spowodowa-

ły dysproporcje w korzystaniu ze wsparcia przez większe i bogatsze gospodarstwa 

rolne. Wywołało to zmianę założeń leżących u podstaw mikrofinansów oraz poszu-

kiwanie nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania samowystarczalnych i bar-

dziej efektywnych instytucji mikrofinansowych. W ich wyniku wprowadzono ory-

ginalne metody oraz zdefiniowano nową filozofię finansowania ubogich opartą na 

następujących stwierdzeniach: 

 osoby biedne, w szczególności kobiety, terminowo spłacają raty, w wielu 

przypadkach nawet lepiej niż kredytobiorcy w krajach wysokorozwiniętych 

o dojrzałych systemach bankowych; 

 ubodzy są w stanie płacić odsetki, które pozwolą na pokrycie kosztów 

przez instytucje mikrofinansowe.  

 Lata 90. charakteryzowały się wysoką spłacalnością mikrokredytów oraz sto-

pami procentowymi pokrywającymi koszty działalności instytucji, umożliwiający-

mi osiągnięcie długotrwałej stabilizacji i znaczne zwiększenie liczby klientów.  

W tym czasie nastąpił również rozwój zakresu usług mikrofinansowych – nie ogra-

niczano się już do dotychczas najbardziej popularnych mikrokredytów i wielokrot-

nie idących w parze oszczędności – zaczęto je rozpatrywać szerzej, obejmując mi-

kroubezpieczenia, transfery pieniądza, programy emerytalne. Okres ten charaktery-

zował się rosnącym entuzjazmem do promocji i rozwoju mikrofinansów jako stra-

tegii do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W wielu krajach powstały  

i rozwinęły się instytucje mikrofinansowe dostarczające podstawowe usługi finan-

sowe osobom ubogim oraz zaspokajające finansowe potrzeby mikroprzedsiębior-

ców. Zdarzenia te wywołały zmianę filozofii działania wielu z nich. Z upływem 

czasu kierujący instytucjami mikrofinansowymi na prowadzoną działalność coraz 

częściej zaczęli spoglądać przez pryzmat zysków generowanych, co było sprzeczne 

z pierwotną ideą popularyzowaną przez M. Yunusa. Takie działania przyczyniły się 

do powstania rysy na całym ruchu. Sceptycznie odnośnie do kierunku rozwoju 

współczesnych mikrofinansów odnosi się między innymi Vijay Mahajan. Jego zda-

niem produkty mikrofinansowe, mimo że pozwalają przetrwać wstrząsy finansowe, 

jednak nie czynią ludzi ubogich bogatszymi. Jeśli ma to być narzędzie walki z ubó-

stwem, to w większym stopniu powinno wspierać biznes, ponieważ ludzie wolą 

mieć pewną i bezpieczną pracę niż podejmować ryzyko prowadzenia działalności 
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gospodarczej19. Jego zdaniem udzielanie kredytów może być przyczyną problemów 

ubogich, a nie lekarstwem na nie. Ludzie przytłoczeni długiem pożyczają, aby spła-

cić poprzednie zobowiązania. Według V. Mahajana kredyty nie trafiają w najwięk-

szym stopniu do najbardziej potrzebujących, tylko do tych znajdujących się powy-

żej granicy ubóstwa. Sygnałem potwierdzającym, że mikrofinanse zatraciły swój 

pierwotny charakter, mogą być ostatnie wydarzenia w Indiach. W jednym z naj-

większych stanów, w Andhra Pradesh, ponad 90 proc. mikrokredytobiorców prze-

stało spłacać długi. Może to zachwiać nie tylko sektorem bankowym, ale również 

gospodarką. Jest to efekt agresywnej sprzedaży, wiele instytucji dążąc do maksy-

malizacji zysków, zapomina o pierwotnym przesłaniu i charakterze wsparcia mikro-

finansowego. Według „The Economist” w ostatnim czasie odnotowano ponad 

50 przypadków samobójstw wśród kobiet, które ulegając namowom pośredników, 

wpadły w spiralę zadłużenia. Według wielu problemem nie są zbyt wysokie odset-

ki, ale agresywne zachęcanie do brania kredytów, niezależnie od potrzeb20. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Pomimo ostatnich niepokojących sygnałów wydaje się, że globalny ruch mi-

krofinansowy na przestrzeni lat przyniósł wiele korzyści. Potwierdzeniem są milio-

ny osób na wszystkich kontynentach, które zmieniły życie swoje i swoich rodzin. 

Niepokojące jest jednak to, że idea instytucji non profit w niektórych regionach 

przegrała z funkcjonowaniem dla zysku. Globalne instytucje finansowe, od fundu-

szy venture capital po fundusze emerytalne, kosztem najbiedniejszych zaczęły po-

szukiwać nowych form generowania zysków, lokując pieniądze w instytucjach 

mikrofinansowych. Zmiana sposobu prowadzenia działalności wymaga interwencji  

i ponownego zdefiniowania celów mikrofinansów. Należy jednak mieć na uwadze, 

iż zmiany idące w kierunku nadmiernej regulacji mogą przynieść skutki odmienne 

od zamierzonych. Produkty mikrofinansowe w dalszym ciągu powinny być narzę-

dziem pozyskiwania dochodów, ale nie przez instytucje mikrofinansowe, lecz oso-

by ubogie i mikroprzesiębiorców. Aby mikrofinanse przybliżały do realizacji Mile-

nijnych Celów Rozwoju, w szczególności do obniżenia o połowę liczby osób żyją-

cych w skrajnym ubóstwie i głodzie do roku 2015, w dalszym ciągu powinny 

wspierać i edukować najbiedniejszych. 

 

 

                                                 
19

  A short history of microfinance, http://www.guardian.co.uk, 25.11.2010. 
20

  Szerzej na ten temat zob. A. Szyłło, Fala samobójstw w Indiach. Powód? Mikrokredyty, 
„Gazeta Wyborcza” 2010, nr 284, http://wyborcza.pl, A. Kazmin, Żer na najbiedniejszych, 
„Dziennik Gazeta Prawna”, magazyn „Pieniądze na Weekend”, nr 240, s. 16. 
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ORIGIN AND ROLE OF THE MICROFINANCE IN TODAY’S ECONOMY 

 

 

Summary 

 

 Microfinance is often considered one of the most effective and flexible strategies 

in the fight against global poverty. It consists of making small loans to individuals, 

usually women, to establish or expand a small business. Nowadays the definition 

of microfinance include microcredit, savings products, payment services and microin-

surance.  

 The today use of the expression microfinancing has it roots in the 1970s when 

organizations, such as Grameen Bank of Bangladesh with the microfinance pioneer 

Mohammad Yunus, were starting and shaping the modern industry of microfinancing. 

Microfinance has a beguiling simplicity and a record of success not just in promoting 

financial resilience but in achieving other social objectives – reaching the excluded, 

empowering women and developing the capacity of small groups of people to take con-

trol of their own lives. 

 

Translated by Przemysław Pluskota 
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FORMY EDUKACJI WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POMORSKIEM 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Artykuł jest próbą przeglądu dostępnej oferty edukacyjno-szkoleniowej  

z zakresu przedsiębiorczości w regionie pomorskim. Autorki odnoszą się do działań 

instytucji otoczenia biznesu, jak i uczelni wyższych oraz zwracają uwagę na braku-

jące elementy dostępnych form wspierania przedsiębiorczości. 

 Region pomorski odgrywa ogromną rolę w gospodarczym, politycznym  

i kulturalnym życiu Polski i regionu bałtyckiego. Na uwagę zasługuje fakt, że 43% 

jego gospodarki skoncentrowanych jest w aglomeracji Trójmiasta. Gospodarka 

Pomorza to z jednej strony tradycyjne dla regionu branże – przemysł stoczniowy, 

rafineryjny, maszynowy i meblarski, przetwórstwo spożywcze, produkcja papieru 

czy turystyka, z drugiej – coraz większego znaczenia nabierają innowacyjne branże 

oparte na nowych technologiach. Siłą napędową tej dynamicznej w skali kraju go-

spodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Wskaźnik przedsiębiorczości w Po-

morskiem należy do najwyższych w kraju. Jest to w dużej mierze wynikiem histo-

rycznie zakorzenionej otwartości mieszkańców regionu na dostrzeganie możliwości 

rynkowych, jak i wysokiej jakości otoczenia edukacyjnego, w którym ważną rolę 

odgrywają publiczne i prywatne uczelnie wyższe. Rozwijanie przedsiębiorczości 

mieszkańców regionu jest również celem funkcjonującej w Pomorskiem, podobnie 

jak w innych częściach kraju, sieci organizacji i instytucji powołanych do wsparcia 

biznesu. Szacuje się, że obecnie działania zmierzające do wspierania przedsiębior-

czości prowadzi około 120 instytucji. Do najbardziej znaczących należą bez wąt-

pienia, podobnie jak w innych regionach: agencje rozwoju regionalnego, jednostki 

samorządu gospodarczego, stowarzyszenia i fundacje wspierania przedsiębiorczo-

ści, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, centra transferu 



Formy edukacji wspierające przedsiębiorczość w Pomorskiem 183 

technologii, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture capital. Instytucje te 

świadczą głównie usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze, finansowe oraz 

badawcze. Od 1996 roku pomorskie instytucje funkcjonują w Krajowym Systemie 

Usług zarządzanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach 

tego systemu działa aktualnie 14 punktów konsultacyjnych świadczących usługi 

informacyjne oraz doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, których pracę 

koordynuje Agencja Rozwoju Pomorza SA – jeden z liderów systemu wsparcia 

przedsiębiorczości w regionie. 

 K. Wach dokonał przeglądu treści kształcenia obowiązujących na kierunkach 

związanych z zarządzaniem i ekonomią1. W Polsce minima programowe, wytycza-

ne ministerialnie, do roku 2010 wymagały wprowadzania przedmiotu przedsiębior-

czość jedynie na kierunku zarządzanie na studiach drugiego stopnia. W pozostałych 

przypadkach, na innych kierunkach studiów, mogły one stanowić jedynie przedmiot 

nieobligatoryjny. Ponadto na czterech kierunkach (administracja, towaroznawstwo, 

turystyka i rekreacja, zarządzanie produkcją), spośród 12 kierunków ekonomiczno- 

-menedżerskich, przedsiębiorczość uznaje się za umiejętność konieczną (standardy 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Zatem przedmiot przedsiębiorczość 

jest obecny w programach uczelnianych na kierunkach ekonomicznych jedynie jako 

przedmiot do wyboru. Analiza programów kierunków studiów innych niż ekono-

miczne i menedżerskie na uczelniach wyższych regionu pomorskiego dokonana 

przez autorów artykułu wykazuje, że w swoich wytycznych programowych nie 

mają one przedsiębiorczości jako przedmiotu obowiązkowego.  

 

 

1.  Potencjał rozwoju przedsiębiorczości w Pomorskiem w kontekście potrzeb 

edukacyjnych 

 

 Dyskusja na temat tego, czy przedsiębiorczości można się nauczyć, czy też 

jest ona cechą wrodzoną, daną tylko niektórym, toczy się na świecie od momentu 

dostrzeżenia roli małych przedsiębiorstw w gospodarce większości regionów świa-

ta, czyli od początku lat 80. ubiegłego wieku. Przedsiębiorczość jest z pewnością 

pochodną wielu elementów, w tym edukacji, której podstawowym oddziaływaniem 

może być pobudzanie zainteresowania taką ścieżką kariery zawodowej2.  

 Tymczasem D. Kirby stwierdza, że tradycyjny system edukacji w Europie 

prowadzi raczej do zahamowania ducha przedsiębiorczości niż do jego rozwoju3. 

                                                 

1
  K. Wach, Entrepreneurship education in Poland, artykuł przedstawiony na konferen-

cji ICELM 2008, http://www.upm.ro/proiecte/EEE/Conferences/papers/S605.pdf. 
2
  N.E. Peterman, J. Kennedy, Enterprise education: Influencing students’ perceptions of 

entrepreneurship, „Entrepreneurship – Theory and Practice”, no. 28 (2), s .129–144. 
3
  D. Kirby, Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge?, „Edu-

cation & Training” 2004, no. 46 (8/9), s. 510. 

http://ksu.parp.gov.pl/
http://ksu.parp.gov.pl/
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Potrzebne są więc zmiany zarówno w przekazywanych treściach, jak i w samym 

procesie nauczania. Zamiast mówić o przedsiębiorczości, powinniśmy raczej 

kształcić dla przedsiębiorczości. Na jakim etapie przejścia z tego tradycyjnego mo-

delu nauczania przedsiębiorczości do modelu pobudzania kreatywności jesteśmy w 

Polsce obecnie? Wydaje się, że na niezbyt zaawansowanym, i to mimo kilkuletnich 

już wysiłków grupy naukowców i trenerów z programu „Przedsiębiorczość dla 

ambitnych. Jak uruchomić własną firmę”, prowadzonego przez prof. J. Cieślika. 

Większość programów to jednak wiedza o przedsiębiorczości, przekazywana głów-

nie studentom uczelni o profilu ekonomicznym.  

 Według badań światowego raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

autorstwa K. Bacławskiego i innych4 – przeprowadzonych również w Polsce wśród 

54 krajowych ekspertów na temat uwarunkowań przedsiębiorczości zgodnie z me-

todą Entrepreneurship Framework Conditions – w kategorii „edukacja” Polska 

uzyskała wartość minus 0,25, a dodatnie wartości wskaźników otrzymały: Chiny, 

Islandia, Singapur, USA i Węgry. W rankingu tym oceny dla Polski nie odbiegają 

od wartości średnich dla wszystkich krajów GEM. Warto zauważyć, że zdaniem 

części polskich ekspertów (37%) szkoły wyższe zapewniają dobre przygotowanie 

do zakładania i rozwijania nowych firm. Przeciwnego zdania jest 29,7% spośród 

ekspertów krajowych. W trakcie wywiadów bezpośrednich pojawiały się często 

takie opinie: „Mimo że uczelnie promują się jako ekonomiczne, po ich ukończeniu 

nie będziemy mieli odpowiedniej wiedzy na temat zakładania własnej firmy”. Gor-

sze oceny przyznano za szkolnictwo wyższe ogółem oraz systemy przygotowania 

i doskonalenia zawodowego. Nie jest odosobniona opinia, że „bardzo niewiele 

wyższych uczelni kształci w młodych ducha przedsiębiorczości. Raczej przygoto-

wywani są na pracobiorców. Programy edukacyjne zawierają podstawy ekonomii, 

jednak nie pokazują, jak poruszać się w biznesie”.  

 Najnowsze badania5 (2010) prowadzone na grupie studentów ostatnich lat 

studiów wyższych w województwie pomorskim pokazują tymczasem, że większość 

z nich (58%) zetknęła się z „zajęciami związanymi z rozwijaniem przedsiębiorczo-

ści”. Jednocześnie wykazano, że studenci są mało aktywni w zakresie samodzielne-

go pogłębiania wiedzy w zakresie przedsiębiorczości – ponad połowa badanych 

wskazała, że nie uczestniczyła w żadnych zajęciach pozauczelnianych związanych 

z rozwijaniem przedsiębiorczości. Inspirację do założenia firmy dają: własna wie-

                                                 

4
  K. Bacławski, K.M. Korczewa, P. Zbierowski, Studium przedsiębiorczości w Polsce  

w roku 2004, „Global Entrepreneurship Monitor”, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań 2005, 
http://www.gemconsortium.org/national_reports.aspx. 

5
  Studenci ostatniego roku szkół wyższych – pracodawcy czy pracownicy? Potencjał do 

rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów ostatnich lat studiów województwa pomorskiego – 
raport z badań ilościowych realizowanych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego, 2010; Raport 2010. Sektor MŚP na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury, 
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze, Agencja Rozwoju Pomorza SA. 
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dza + zainteresowania + pomysły (63%); analiza potrzeb rynkowych (47%); porady 

+ sukces innego przedsiębiorstwa (42%), a tylko 22% badanych studentów – zaję-

cia na uczelni. Tylko co piąty student wskazuje, że po ukończeniu studiów założy 

własną firmę, a wśród głównych obaw przed takim krokiem wymienia się „niewy-

starczającą wiedzę” i „brak doświadczenia”. Wśród potrzeb informacyjnych re-

spondenci wymieniali najczęściej wiedzę na temat organizacji wspierających przed-

siębiorczość, w tym na temat możliwości pozyskiwania dotacji, a także możliwości 

prowadzenia działalności w innych krajach. Z badań wynika jednocześnie, że mło-

dzi potencjalni przedsiębiorcy czerpią pomysły na własną firmę z własnych zainte-

resowań i wiedzy (63%) oraz z analizy rynkowych potrzeb (47%). Czy zatem mło-

dzi potencjalni przedsiębiorcy w regionie oczekują głównie wiedzy „technicznej”  

z zakresu przedsiębiorczości? A jeśli tak, to gdzie, poza uczelnią, mogą jej szukać? 

 

 

2.  Usługi edukacyjne w regionie pomorskim w kontekście wspierania przed-

siębiorczości 

 

 Usługi oferowane w ramach wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw skon-

centrowane są na zapewnieniu dostępu do podstawowych usług informacyjnych  

i doradczych oraz szeregu usług szkoleniowych, a także finansowych, prawnych  

i związanych z wdrażaniem procesów innowacyjnych. Wszystkie typy usług ofero-

wane są przez: ośrodki szkoleniowo-doradcze, centra transferu technologii, lokalne 

fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, parki przemysłowe, parki 

przemysłowo-technologiczne, specjalne strefy technologiczne, agencje rozwoju 

regionalnego i izby gospodarcze. Ponad 30 z tych organizacji zrzeszonych jest  

w Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości, której podstawowym celem jest zainicjo-

wanie dyskusji na temat realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego  

w obszarze przedsiębiorczości oraz oceny systemu wspierania przedsiębiorczości 

na Pomorzu, w szczególności w kontekście środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013. 

 Do najciekawszych inicjatyw należą działania Gdańskiej Fundacji Przedsię-

biorczości:  

 interaktywny kurs dla początkujących przedsiębiorców oferowany na plat-

formie e–learningowej. Kurs obejmuje szerokie spektrum zagadnień zwią-

zanych z prowadzeniem własnej firmy, od marketingu począwszy, na pra-

wie pracy i negocjacjach handlowych skończywszy, a uczestnik może wy-

brać dowolny czas i miejsce jego realizacji pod okiem trenera monitorują-

cego na bieżąco jego postępy; 

 Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, której celem jest popularyzacja 

wiedzy wśród gdańskich przedsiębiorców oraz osób, które dopiero planują 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach Akademii ofe-

http://www.woj-pomorskie.pl/Pages/Lang/pl/Article/wazne,strategia_zal.html
http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/?dzial=862
http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/?dzial=862
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rowanych jest szereg szkoleń również bardzo zróżnicowanych pod wzglę-

dem tematycznym. 

 Bardzo aktywną instytucją wsparcia biznesu jest Agencja Rozwoju Pomorza 

SA. Oferuje ona regularne szkolenia tematyczne, w tym na temat przygotowania 

biznesplanów lub prezentacji projektu przed inwestorem. Co roku, pod egidą tej 

samej instytucji, organizowane jest Pomorskie Forum Przedsiębiorczości. Forum to 

cykl spotkań, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy przydatnej w zakłada-

niu i prowadzeniu działalności gospodarczej. 

 Inną ważną instytucją prowadzącą ciekawe szkolenia oraz inne projekty służą-

ce rozwijaniu przedsiębiorczości w kilku powiatach regionu pomorskiego jest Fun-

dacja Gospodarcza. Jej flagowym projektem jest „Makro-szansa dla mikro-firm”. 

Jego beneficjentami to osoby zamierzające założyć własne przedsiębiorstwo. 

 Większość z tych projektów realizowana jest przy wsparciu finansowym fun-

duszy europejskich, zwłaszcza Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 

 Niektóre uczelnie ekonomiczne, w tym Politechnika Gdańska i jej Wydział 

Zarządzania i Ekonomii, podjęły próbę stworzenia programu służącego przekazaniu 

wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Program obejmujący szereg przedmiotów 

okołoprzedsiębiorczych pod nazwą Small Business Economics and Management 

realizowany jest w języku angielskim. Na Politechnice Gdańskiej uruchomiono 

również kurs „ABC zakładania i prowadzenia biznesu”, realizowany w ramach 

programu Kreator Innowacyjności MNiSW. Jesienią 2010 roku uruchomiono już 

trzecią edycję tego programu w odstępie nieco ponad roku. Z każdą edycją cieszy 

się on coraz większym powodzeniem, chociaż jego treść programowa jest dość 

okrojona w kontekście przedsiębiorczości, ponieważ dotyczy założenia własnej 

firmy w formie indywidualnej oraz spółek osobowych – aspektów podatkowych  

i prawnych oraz wszystkich formalności z tym związanych. 

 Tymczasem edukacja przedsiębiorcza dla studentów kierunków pozabizneso-

wych jest bardzo ograniczona i ciągle uznawana za mało priorytetową. 

 Inną niezwykle ważną inicjatywę w regionie stanowi również Akademicki 

Inkubator Przedsiębiorczości, działający przy Uniwersytecie Gdańskim (AIPUG) 

już od 2004 roku. Jest on częścią ogólnopolskiej sieci inkubatorów akademickich 

(AIP) i co roku przyjmuje w swoich murach nowych potencjalnych przedsiębior-

ców mogących rozwijać swoje przedsięwzięcia w „bezpiecznym” otoczeniu.  

 Na szczególną uwagę zasługują konkursy organizowane przez uczelnie, lokal-

ne władze lub instytucje wsparcia biznesu: „Konkurs na Biznesplan” (AIP), „Biznes 

na Start” (Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości), „Jaskółki Przedsiębiorczości” 

(Politechnika Gdańska i Grupa Lotos SA), „Gdyński Biznesplan” (Urząd Miasta 

Gdyni). Konkursy te wymagają od uczestników przedstawienia biznesplanów lub 

ostatecznie do nich prowadzą.  

 W ofercie szkoleniowo-edukacyjnej instytucji otoczenia biznesu albo uczelni 

wyższych brakuje położenia nacisku na rozwijanie umiejętności miękkich. Uczest-
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nicy drugiej edycji kursu organizowanego przez Politechnikę Gdańską „ABC za-

kładania i prowadzenia biznesu”, którymi są przede wszystkim studenci kierunków 

innych niż zarządzanie, wykazują duże zainteresowanie tematyką następujących 

szkoleń: negocjacje – 48 osób, kreatywne rozwiązywanie problemów – 45, zarzą-

dzanie projektem – 45, asertywność – 25, autoprezentacja – 38, zarządzanie czasem 

– 36, skuteczna komunikacja – 33, radzenie sobie ze stresem – 30. A zatem  

niewystarczająca wydaje się jedynie oferta szkolenia z zakresu pisania biznespla-

nów lub formalności prawnopodatkowych związanych z prowadzeniem firmy  

w różnych formach prawnych. Studenci wykazują silną potrzebę rozwijania innych 

umiejętności. 

 Ponadto uczelnie woj. pomorskiego nie oferują przedmiotu przedsiębiorczość 

na wielu kierunkach naraz, co dałoby studentom możliwość nauczenia się pracy  

w zróżnicowanych dyscyplinarnie/kierunkowo zespołach czy grupach, umiejętność 

tę mogliby wykorzystać w przyszłości w ich rzeczywistym życiu zawodowym (za-

równo w przypadku samozatrudnienia, jak i pracy dla firmy). 

 Warto zwrócić uwagę także na fakt, że zarówno w skali ogólnopolskiej (uni-

katowy i oryginalny program Akademii Koźmińskiego6), a tym bardziej w skali 

regionalnej zbyt duży nacisk edukacyjno-szkoleniowy uczelnie kładą na rozwijanie 

przedsiębiorczości w dziedzinach życia gospodarczego, które są mocno powiązane 

z dużą innowacyjnością i zaawansowanymi technologiami. Zdaniem autorów nie 

można zapomnieć o rozwijaniu przedsiębiorczości w każdym innym kontekście, na 

przykład wynikającej z hobby, tradycji rodzinnych, naturalnych bogactw i specyfiki 

regionu.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Z punktu widzenia oferty edukacyjnej uczelni wyższych Pomorskiego jak  

i instytucji otoczenia biznesu, brak jest więc zwłaszcza w odniesieniu do tych 

pierwszych programów edukacyjno-szkoleniowych które by nie tylko uczyły  

o przedsiębiorczości ale też dla przedsiębiorczości. Studenci, zwłaszcza kierunków 

nieekonomicznych lub niezwiązanych z zarządzaniem, odczuwają mocną potrzebę 

uczestniczenia w szkoleniach poświęconych zakładaniu własnej firmy (rośnie zain-

teresowanie) i odczuwają brak oferty rozwijania ich umiejętności miękkich, zwią-

zanych z kreatywnym myśleniem. Krytyczna analiza treści i form wspierania przed-

siębiorczości w Pomorskiem każe uwypuklić też istotną rolę rozwijania umiejętno-

ści pracy w interdyscyplinarnych grupach i pracy nad pomysłami niekoniecznie 

związanymi wyłącznie z tymi, które bazują na nowoczesnych technologiach. 

 

                                                 

6
  http://www.cieslik.edu.pl/index.php/ida/3/. 
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OVERVIEW OF EXISTING EDUCATIONAL AND TRAINING 

PROGRAMMES AIMED AT SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP  

IN POMERANIAN REGION 

 

 

Summary 

 

 The paper is an attempt of the overview of existing educational and training pro-

grammes that aim to develop entrepreneurship in pomeranian region. We provide ex-

amples from business support institutions together with universities’ actions. We also 

point out potential gaps in the entrepreneurship development education approaches. 
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PREINKUBACJA I INKUBACJA – USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ STUDENTA 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Z powodu niejednoznaczności pojęć warto przytoczyć definicję preinkubacji  

i inkubacji. Bazując na doświadczeniu zdobytym przy obsłudze obu procesów1, 

autor zaproponuje własne definicje, które jednak nie odbiegają w znaczący sposób 

od występujących w literaturze, jedynie je optymalizują2 i porządkują. 

 Preinkubacja – to usługa umożliwiająca przedsiębiorcy przetestowanie swo-

jego pomysłu na biznes w realnych warunkach rynkowych. Preinkubacja polega na 

udzieleniu młodemu przedsiębiorcy (osobie fizycznej) osobowości prawnej i tym 

samym umożliwienie mu działania jak normalna firma bez jej fizycznej rejestracji. 

W ramach preinkubacji uczestnik może wystawiać faktury, zarabiać, podpisywać 

umowy oraz rozliczać koszty. W ramach usług dodatkowych i niepłatnych jest ko-

rzystanie z pomieszczenia biurowego i sali do spotkań oraz uczestnictwo w szkole-

niach. Preinkubacja nie wymaga zarejestrowania firmy, nie można preinkubować 

firmy.  

 Inkubacja – to usługa wspierająca przetrwanie przedsiębiorstwa w pierw-

szym okresie jego istnienia, to jest pomiędzy założeniem firmy a trzecim rokiem jej 

istnienia. Realizacja usługi koncentruje się na wynajęciu firmie powierzchni biu-

rowej przez inkubator na warunkach preferencyjnych w stosunku do występujących 

na rynku. W ramach wynajętej powierzchni firma może korzystać również z: ob-

                                                 

1
  Jeden z autorów (D. Przybył) jest dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębior-

czości Politechniki Poznańskiej. 
2
  Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowni-

ków, red. K. Zasiadły, J. Guliński, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przed-
siębiorczości w Polsce, Poznań 1999, s. 115. 
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sługi sekretarskiej, pomocy prawniczej, pomocy księgowej, infrastruktury technicz-

nej (biurowej), sal konferencyjnych, newslettera, doradztwa w pozyskiwaniu  

funduszy. Wymienione usługi są wliczone w cenę wynajmowanej powierz- 

chni, która powinna być niższa niż cena rynkowa powierzchni biurowej bez usług 

dodatkowych.  

 Aktualnie w Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt inkubatorów i kilka organizacji 

oferujących preinkubację3. Inkubatory przedsiębiorczości (w tym technologiczne) 

skupiają około 1000 firm. Preinkubatory skupiają podobną liczbę projektów4. Licz-

by te należy traktować orientacyjnie (rzeczywiste będą nieznacznie wyższe), gdyż 

organizacje tego typu nie posiadają obowiązku raportowania swojej działalności 

jednej instytucji. Warto podkreślić, że powiązanie inkubacji z powierzchnią biuro-

wą powoduje, iż dany inkubator ma ograniczoną pojemność firm, natomiast prein-

kubator ze względu na wirtualność bytów, które obsługuje, nie ma ograniczeń ilo-

ściowych.  

 Usługi preinkubacji i inkubacji powinny być usługami szeregowymi. W ideal-

nym schemacie postępowania młodego przedsiębiorcy powinien on być najpierw 

preinkubowany, następnie powinien skorzystać z usługi inkubacji. 

 

 

1. Usługi oferowane przez preinkubator i inkubator 

 

 Ze względu na grupę klientów, których obsługują preinkuabtory i inkubatory, 

zakres usług, jakie oferują, powinien być różny. W preinkubacji uczestniczy osoba 

fizyczna, w inkubacji – firma. Gdy uwzględnimy cel usługi preinkubacji i inkuba-

cji, jest on wtedy taki sam – wsparcie rozwoju przedsiębiorczych projektów  

(w preinkubacji projektów niezarejestrowanych w urzędach, w inkubacji – zareje-

strowanych). Zakres usług oferowanych przez preinkubatory oraz inkubatory i rela-

cje między nimi zaprezentowano w tabeli 1. 

 Usługi, z których korzystają uczestnicy preinkubacji i inkubacji, określono na 

podstawie literatury5 oraz badań walidacyjnych. Badania walidacyjne miały na celu 

potwierdzenie właściwego doboru zestawu usług do badania zapotrzebowania na 

usługi wśród uczestników preinkubacji i inkubacji. 

 

                                                 
3
  Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 135. 
4
  K.B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo 

SOOIPP, Łódź–Kielce–Poznań 2009, s. 69 i s. 153. 
5
  Benchmarking of Business Incubators. Final Raport, Centre for Strategy & Evaluation 

Services (CSES), Kent 2002. 
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Tabela 1 

Zakres usług oferowanych przez preinkubatory i inkubatory 

 

Usługi preinkubacji  Usługi inkubacji 

Obsługa pocztowa   
Obsługa sekretarska* 

Obsługa sekretarska   

Obsługa podatkowa   
Pomoc podatkowa** 

Pomoc podatkowa   

Pomoc prawna   Pomoc prawna 

Pomoc opiekuna (doradcy doświadczo-

nego biznesmena) 
  

Pomoc opiekuna (doradcy doświad-

czonego biznesmena) 

Powierzchnia biurowa (współdzielona)   
Powierzchnia biurowa*** 

Powierzchnia biurowa (dedykowana)   

Pomoc w zarządzaniu   Specjalistyczna pomoc w zarządzaniu 

Pomoc w marketingu   Specjalistyczna pomoc w marketingu 

Specjalistyczna pomoc z dziedzin wyso-

kich technologii 
  

Specjalistyczna pomoc z dziedzin wy-

sokich technologii 

Powierzchnia serwerowa   Powierzchnia serwerowa 

Pomoc w pozyskaniu sponsora   Pomoc w pozyskaniu sponsora 

Pomoc w pozyskaniu partnera   Pomoc w pozyskaniu partnera 

Pomoc w pozyskiwaniu klientów (bazy 

danych, udział w targach) 
  

Pomoc w pozyskiwaniu klientów (baz 

danych, udział w targach) 
 

* W przypadku preinkubacji usługa sekretarska jest rozdzielona na obsługę pocztową  

i typową obsługę sekretarską, ponieważ projekty nie muszą być zlokalizowane na tym samy 

obszarze. 

** Usługi są rozdzielone w przypadku preinkubacji, gdyż za preinkubowanego podatki 

rozlicza preinkubator; preinkubowany może prowadzić własne rozliczenia podatkowe lub 

może chcieć się ich douczyć, ale nie musi. 

*** W przypadku inkubacji firmy potrzebują dedykowanej powierzchni choćby do rejestra-

cji, w przypadku preinkubacji nie ma takiej konieczności. 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

2. Metodologia pomiaru 

 

 Model preinkubacji i inkubacji to według autora zespół usług, jakie preinkuba-

tor lub inkubator realizuje dla swoich beneficjentów. W badaniach modelu preinku-

bacji uczestniczyło 19 preinkubowanych projektów, dodatkowo pięć służyło do 

walidacji badań. W badaniach modelu inkubacji wzięło udział 12 inkubowanych 

firm, dodatkowo trzy firmy uczestniczyły w walidacji badań. Walidacja badań po-

legała na potwierdzeniu właściwego wyboru usług, z których korzystają lub pragną 
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korzystać preinkubowani i inkubowani. Metoda przeprowadzania pomiaru to wy-

wiad bezpośredni6, wspomagany ankietą. 

 Modele preinkubacji i inkubacji badano w dwóch niezależnych pomiarach  

i na dwóch niezależnych próbach. Pomiaru dokonano poprzez zadanie dwukrotnie 

tych samych pytań (zestaw I, zestaw II). Odpowiedzi udzielone na pytania  

zawarte w zestawie I opisywały, w jakim stopniu preinkubowani lub inkubowani 

korzystają aktualnie z usług. Odpowiedzi udzielone na pytania z zestawu II  

określały, jakiego stanu usług preinkubowani i inkubowani oczekują, niezależnie  

od tego, co otrzymują.  

 Do interpretacji wyników, przede wszystkim do określenia, czy zmiana po-

między odpowiedziami udzielonymi na pytania z zestawu I i zestawu II jest na tyle 

istotna, by poddać ją dalszej analizie, użyto testu rangowanych znaków7 (test Wil-

coxona). Postawiono następujące hipotezy: 

 H0 – usługa oferowana nie różni się od oczekiwanej, 

 H1 – usługa oferowana różni się od oczekiwanej. 

 Jeśli odrzucona została hipoteza H0, dokonywano dalszej analizy8, wywodzą-

cej się z interpretacji testu rangowanych znaków, polegającej na uznaniu, iż zmiana 

następuje w stronę zestawu pytań, którą określa znak Tmin. Czyli jeśli T– < T+, 

to zmiana jest w kierunku I zestawu pytań.  

 Na podstawie testu rangowanych znaków ustalono, czy jest zmiana pomiędzy 

aktualnym a oczekiwanym stanem usługi. Ponadto uzyskano informację, w którym 

kierunku ta zmiana zachodzi. W przypadku gdy występowała zmiana, wnioskowa-

no, że respondenci mają wysoką świadomość co do jakości usługi. Wniosek ten 

został wyciągnięty na podstawie założenia, że skoro preinkubowani lub inkubowani 

oczekują innego stanu usługi, powinni wiedzieć, jaki on ma być. 

 Następnym działaniem było ustalenie, na podstawie średniej arytmetycznej  

z odpowiedzi udzielonych w zestawie II, zapotrzebowania na daną usługę. Zapo-

trzebowanie na daną usługę określono zgodnie z kategoryzacją przedstawioną  

w tabeli 2. 

 

                                                 
6
  R.J. Kaden, Badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2008, s. 93 i 133. 
7
  A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2008, s. 345–346. 

8
  A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa 2005, s. 726. 



Preinkubacja i inkubacja – usługi wspierające rozwój studenta 193 

Tabela 2 

Kategoryzacja zapotrzebowania na daną usługę 

 

Średnia arytmetyczna z odpowiedzi (zestaw II) Zapotrzebowanie na usługę 

<1,5 usługa niepotrzebna 

1,5–2,5 usługa przydatna, ale niekonieczna 

2,5–3,5 usługa potrzebna 

3,5–5 usługa obowiązkowa 

5–6 usługa niezbędna 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Interpretacji dostępności usługi dokonano na podstawie oszacowania udziału 

procentowego liczby osób wyrażających zapotrzebowanie na usługę w stosunku do 

ogólnej liczby osób odpowiadających na pytanie. Szacowania dostępności usługi 

świadczonej na rzecz preinkubatora lub inkubatora postanowiono dokonać, ponie-

waż istnieje możliwość obniżenia kosztów. Obniżenie kosztów może wynikać  

z różnej (na przykład ograniczonej) w czasie dostępności dóbr i ludzi (specjali-

stów). Kategoryzację dostępności usług zaprezentowano w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

Kategoryzacja dostępności usług 

 

Odsetek osób wyrażających zapotrzebowanie na 

usługę [%] 
Dostępność usługi 

>70 stała i dostępna dla wszystkich 

40–70 ograniczona dostępność 

20–40 znikoma dostępność 

<20 zalecana tylko na specjalne żądanie 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

3. Wyniki pomiaru 

 

 Jednolitą metodologię pomiaru zastosowano dla projektów preinkubowanych  

i inkubowanych. Otrzymane wyniki odnoszą się osobno do modelu preinkubacji  

i inkubacji. Wyniki dla preinkubacji przedstawiono w tabeli 4, dla inkubacji –  

w tabeli 5. 
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Tabela 4 

Wyniki przetworzone zgodnie z metodologią dla preinkubacji 

 

Nazwa usługi 
Odpowiedzi 

[%] 
Średnia Zmiana 

Obsługa pocztowa – przykład 42 1,9 NIE 

Obsługa sekretarska 47 2,2 TAK 

Obsługa podatkowa 89 3,9 TAK 

Pomoc podatkowa 79 3,6 TAK 

Pomoc prawna 84 3,8 TAK 

Pomoc opiekuna (doradcy doświadczonego 

biznesmena) 
95 3,8 TAK 

Powierzchnia biurowa (współdzielona) 47 2,2 TAK 

Powierzchnia biurowa (dedykowana) 63 2,8 TAK 

Pomoc w zarządzaniu 68 2,6 TAK 

Pomoc w marketingu 79 3,7 TAK 

Specjalistyczna pomoc z dziedzin wysokich 

technologii 
63 2,7 TAK 

Powierzchnia serwerowa 42 2,4 TAK 

Pomoc w pozyskaniu sponsora 74 3,4 TAK 

Pomoc w pozyskaniu partnera 79 3,8 TAK 

Pomoc w pozyskiwaniu klientów (bazy da-

nych, udział w targach) 
89 4,1 TAK 

 
Źródło: badania własne. 

 
Tabela 5 

Wyniki przetworzone zgodnie z metodologią dla inkubacji 

 

Nazwa usługi 
Odpowiedzi 

[%] 
Średnia Zmiana 

Obsługa sekretarska 25 1,5 NIE 

Pomoc podatkowa 58 2,2 TAK 

Pomoc prawna 67 2,6 TAK 

Pomoc opiekuna (doświadczonego biznesme-

na) 
17 1,3 NIE 

Powierzchnia biurowa 83 4,3 NIE 

Specjalistyczna pomoc w zarządzaniu 17 1,5 NIE 

Specjalistyczna pomoc w marketingu 25 1,6 NIE 

Specjalistyczna pomoc z dziedzin  

wysokich technologii 
50 2,3 TAK 

Powierzchnia serwerowa 58 2,3 TAK 

Pomoc w pozyskaniu sponsora 42 2,1 TAK 

Pomoc w pozyskaniu partnera 50 1,8 TAK 

Pomoc w pozyskiwaniu klientów  

(targi itp.) 
67 2,8 TAK 

 
Źródło:  badania własne. 
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4. Wnioski – model usług 

 

 Wyniki badań, zgodne z metodologią opisaną w tabeli 1, prowadzą do ustale-

nia optymalnego w oczach preinkubowanych modelu preinkubacji oraz w oczach 

inkubowanych modelu – inkubacji. Model ten to zbiór usług, jakie preinkubator 

powinien oferować preinkubowanym oraz inkubator – inkubowanym. Model zakła-

da, że usługi te powinny zwierać się w opłacie abonamentowej. Model usług prein-

kubacji oraz określenie zapotrzebowania i dostępności usług przedstawiono w tabeli 

6. Model usług inkubacji wraz z określeniem zapotrzebowania i dostępności usług 

zaprezentowano w tabeli 7. 
Tabela 6 

Model usług preinkubacji 

 

Usługa Zapotrzebowanie Dostępność Uwagi 

Obsługa pocztowa  
usługa przydatna,  

ale nie konieczna 
ograniczona dostępność  

Obsługa sekretarska 
usługa przydatna,  

ale nie konieczna 
ograniczona dostępność WŚJU* 

Obsługa podatkowa usługa obowiązkowa 
stała i dostępna  

dla wszystkich 
WŚJU 

Pomoc podatkowa usługa obowiązkowa 
stała i dostępna 

dla wszystkich 
WŚJU 

Pomoc prawna usługa obowiązkowa 
stała i dostępna 

dla wszystkich 
WŚJU 

Pomoc opiekuna 

(doradcy biznesmena) 
usługa obowiązkowa 

stała i dostępna  

dla wszystkich 
WŚJU 

Powierzchnia biurowa (współ-

dzielona) 

usługa przydatna,  

ale nie konieczna 
ograniczona dostępność WŚJU 

Powierzchnia biurowa (dedy-

kowana) 
usługa potrzebna ograniczona dostępność WŚJU 

Pomoc w zarządzaniu usługa potrzebna ograniczona dostępność WŚJU 

Pomoc w marketingu usługa obowiązkowa 
stała i dostępna 

dla wszystkich 
WŚJU 

Specjalistyczna pomoc z dzie-

dzin wysokich technologii 
usługa potrzebna ograniczona dostępność WŚJU 

Powierzchnia serwerowa 
usługa przydatna,  

ale nie konieczna 
ograniczona dostępność WŚJU 

Pomoc w pozyskaniu sponsora usługa potrzebna 
stała i dostępna 

dla wszystkich 
WŚJU 

Pomoc w pozyskaniu partnera usługa obowiązkowa 
stała i dostępna 

dla wszystkich 
WŚJU 

Pomoc w pozyskaniu klientów usługa obowiązkowa 
stała i dostępna 

dla wszystkich 
WŚJU 

 

*WŚJU – wysoka świadomość co do jakości usługi. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 7 

Model usług inkubacji 

 

Usługa Zapotrzebowanie Dostępność Uwagi 

Obsługa sekretarska 
usługa przydatna, 

ale nie konieczna znikoma dostępność   

Pomoc podatkowa 
usługa przydatna, 

ale nie konieczna ograniczona dostępność WŚJU* 

Pomoc prawna usługa potrzebna ograniczona dostępność WŚJU 

Pomoc opiekuna (doradcy 

doświadczonego biznesmena) usługa niepotrzebna 

zalecana tylko  

na specjalne żądanie   

Powierzchnia biurowa 
usługa obowiązkowa 

stała i dostępna  

dla wszystkich   

Specjalistyczna  

pomoc w zarządzaniu 

usługa przydatna, 

ale nie konieczna 

zalecana tylko  

na specjalne żądanie   

Specjalistyczna  

pomoc w market. 

usługa przydatna, 

ale nie konieczna znikoma dostępność   

Specjalistyczna  

pomoc z dziedzin wysokich 

technologii 

usługa przydatna, 

ale nie konieczna ograniczona dostępność WŚJU 

Powierzchnia  

serwerowa 

usługa przydatna, 

ale nie konieczna ograniczona dostępność WŚJU 

Pomoc w pozyskaniu sponsora 
usługa przydatna, 

ale nie konieczna ograniczona dostępność WŚJU 

Pomoc w pozyskaniu partnera 
usługa przydatna, 

ale nie konieczna ograniczona dostępność WŚJU 

Pomoc w pozyskiwaniu klien-

tów  usługa potrzebna ograniczona dostępność WŚJU 
 

*WŚJU – wysoka świadomość co do jakości usługi. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podsumowanie 

 

 Opisane badania doprowadziły do ustalenia modelu, w którym każda z wy-

mienionych podczas badania usług jest potrzebna, jednak o różnym stopniu zapo-

trzebowania i różnej dostępności w czasie. Jak można zauważyć na podstawie wy-

ników zaprezentowanych w tabeli 2, wiele usług nie jest świadczonych przez prein-

kubatory, a są potrzebne w opinii uczestników usługi. 

 Jedna z usług (opieka doradcy biznesowego) została przez inkubowanych 

uznana za niepotrzebną, natomiast przez preinkubowanych za istotną. Z porównania 
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obu modeli wyraźnie widać, że projekty preinkubowane zgłaszają większe zapo-

trzebowanie na usługi niż firmy inkubowane. Jako usługi obowiązkowe preinkubo-

wani wymienili: obsługę i pomoc podatkową, pomoc prawną, pomoc opiekuna 

(doświadczonego biznesmena), pomoc w marketingu, pomoc w pozyskaniu partne-

ra, pomoc w pozyskiwaniu klientów (bazy danych, udział w targach), natomiast 

inkubowani na żadną z usług nie określili tak dużego zapotrzebowania. Fakt ten 

wydaje się potwierdzeniem szeregowości usług preinkubacji i inkubacji, a co za 

tym idzie – rozwoju własnego osób zarządzających projektami preinkubowanych 

i firmami inkubowanymi. Rodzi się jednak pytanie, czy inkubowani mają rację 

w tym, że świadomie rezygnują z pomocy doświadczonych specjalistów. Te zaga-

dania będą rozwijane w trakcie dalszych badań prowadzonych przez autorów ni-

niejszego artykułu. 

 Zasadna jest weryfikacja, czy spełnienie przedstawionego modelu preinkuba-

cji i inkubacji, zbudowanego w oparciu o potrzeby beneficjentów usługi, jest racjo-

nalne ekonomicznie. Wprawdzie wolą preinkubowanych i inkubowanych jest,  

aby takie zestawy usług oferowały preinkubatory i inkubatory, jednak czy  

są oni gotowi ponieść ewentualne wyższe koszty abonamentu za usługę w zamian 

za bogatszą ofertę. Odpowiedź na to pytanie wymaga dalszej analizy, tym razem 

ekonomicznej. Sprawdzenie skuteczności modeli (eksperyment z udziałem projek-

tów preinkubowanych i firm inkubowanych) jest przedmiotem dalszych prac ba-

dawczych autorów. 

 

 

PREINCUBATION AND INCUBATION 

– SERVICES AIDING STUDENTS’ DEVELOPMENT 

 

 

Summary 

 

 One of the main areas of operation of the academic business incubators are the 

services of pre-incubation and incubation. These services stimulate pro-

entrepreneurship awareness and assist in student business by definition.  

 The present thesis aims to present a model of pre-incubation and incubation ser-

vices. The model was prepared on the basis of research on the participants of incubation 

and pre-incubation. These models aim to present the expectations of the said services’ 

participants.  

 The model is based on research conducted on 19 pre-incubated projects and 12 

incubated projects. In order to achieve maximum model accuracy, a statistical method 

of the signed-rank test was used in the analysis. 
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ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH FIRM POPRZEZ SEGMENTACJĘ KLIENTÓW 

W OPARCIU O ANALIZĘ ABC 
 

 

 

1. Zagadnienie obsługi klientów  

 

 Termin obsługa klienta nie jest łatwy do jednoznacznego zdefiniowania. 

Pod tym pojęciem można rozmieć wiele działań dokonywanych przez przedsiębior-

stwo. Mogą to być: sposób traktowania klienta przez pracownika sprzedaży, za-

pewnienie dostawy produktu na czas lub zapewnienie dobrych warunków gwaran-

cyjnych i obsługi posprzedażnej.  

 W literaturze przedmiotu pojęcie obsługi klienta określane jest za pomocą 

trzech typów klasyfikacji1: 

1. Obsługa klienta jako działanie. Podejście to charakteryzuje się tym, że fir-

ma musi wykonać określone działania w celu zaspokojenia potrzeb klienta. 

Działania te zawierają się w cyklu od złożenia zamówienia aż po wydanie 

klientowi towaru lub przyjęcie reklamacji.  

2. Obsługa klienta jako utrzymanie określonego poziomu obsługi. Obsługę 

klienta traktuje się w tym podejściu jako system wskaźników obrazujących 

prawidłowość działań związanych z dostarczeniem produktu klientowi. 

Dla każdego wskaźnika określa się normę, która może stać się obowiązują-

cym standardem w firmie. Przykładowe wskaźniki charakteryzujące to po-

dejście: natychmiastowa dostępność towarów, minimalna partia dostawy, 

dokładność w realizacji zamówień, odsetek nieuszkodzonych towarów, 

                                                 

1  B.J. LaLonde, Customer Service. The Distribution Handbook, The Free Press, New 
York 1985, s. 17. 
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elastyczność dostaw, poziom satysfakcji klientów, możliwość uzyskania 

korzystnych warunków finansowo-kredytowych. 

3. Obsługa klienta jako misja. Firma traktuje obsługę klienta jako swoją mi-

sję, za którą czuje się odpowiedzialna. Jest to podejście charakterystyczne 

między innymi dla nowoczesnych, międzynarodowych firm. Obsługę 

klienta traktuje się wielowymiarowo, jako system zarządzania jakością, 

której celem jest pełne usatysfakcjonowanie klienta w każdym możliwym 

aspekcie działania. Do realizacji misji przekonuje się wszystkich pracow-

ników, jest to element wewnętrznej kultury firmy.  

 Bez względu na to, które podejście firma przyjmuje, musi ona ponieść koszty 

związane z obsługą klienta i dostarczeniem mu produktu. Są to zarówno koszty 

logistycznej obsługi klienta, jak: przyjęcie zamówienia, wytworzenie produktu, 

dostawa, fakturowanie oraz obsługa posprzedażna, jak i koszty marketingu – dotar-

cia z informacją do klienta. Należy pamiętać, że klient za cenę, którą płaci za pro-

dukt czy usługę, oczekuje produktu określonej wartość. Wartość jest pojęciem su-

biektywnym, jej składowymi są: jakość produktu, szybkość reagowania na oczeki-

wania klienta oraz koszty posprzedażne.  

 Jakość – to cechy użytkowe produktu i stopień ich dostosowania do potrzeb 

oraz oczekiwań klienta. Wskaźniki określające jakość produktu to na przykład 

wskaźnik wadliwości, strat, odpadów, przeróbek albo zwrotów.  

 Szybkość reagowania – oznacza czas i terminowość realizacji dostawy, termi-

ny napraw gwarancyjnych lub czas trwania cyklu produkcji.  

 Koszty – związane są nie tylko z kosztami wytworzenia produktu i dostar-

czenia go do klienta, ale także z kosztami obsługi posprzedażnej, na przykład  

gwarancyjnej.  

 Wszystkie trzy składowe są istotne dla osiągnięcia rentowności przez przed-

siębiorstwo, są one także współzależne od siebie. Zwykle nie można podwyższać 

jakości i skracać czasu dostaw bez podnoszenia kosztów. Uzyskanie właściwego 

optimum między jakością, szybkością reagowania a kosztami wymaga szczegóło-

wej analizy klientów.  

 

 

2. Segmentacja oparta na rentowności klientów 

 

 Możliwość budowania przewagi konkurencyjnej przez małe i średnie przed-

siębiorstwa (MŚP) jest zwykle bardzo ograniczona. Walka o udziały w rynku, osią-

gnięcie przewagi technologicznej i budowanie siły przetargowej pozostają najczę-

ściej w sferze marzeń tych przedsiębiorstw. Zwykle przeszkodą są niewielkie moż-

liwości finansowe, brak odpowiedniego know-how, ograniczone zasoby ludzkie, 

ograniczony dostęp do informacji, niewystarczająca wiedza specjalistyczna i wiele 

innych.  
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 Jedną z metod umożliwiających rozwój małych przedsiębiorstw jest analiza 

rentowności klientów, która pomaga w opracowaniu segmentacji zastosowanej 

wobec nich. Tradycyjne systemy kosztów w przedsiębiorstwie dostarczają informa-

cji na temat rodzaju ponoszonych kosztów oraz miejsc ich powstawania. W oparciu 

o te informacje nie ma zwykle możliwości określenia kosztów wytworzenia róż-

nych typów produktów czy usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, a tym bar-

dziej nie można tego zrobić dla określonych grup klientów. Odpowiedzią na ten 

problem jest metoda analizy rachunku kosztów ABC (Activity-Based Costing). 

Została opracowana przez R. Coopera i R. Kaplana. Jest metodą rozliczania kosz-

tów pośrednich, które spowodowane są działaniami i procesami niezbędnymi do 

wytworzenia oraz sprzedaży produktów i usług. Realizacja działań wymaga zużycia 

określonych zasobów, co wiąże się z ponoszeniem wydatków na ich nabycie i gene-

ruje koszty2. Analiza ABC umożliwia doskonalenie przedsiębiorstwa w zakresach3:  

 projektowania produktów i usług, które spełniają oczekiwania klientów  

i jednocześnie zapewniają wpływy i oczekiwane zyski,  

 podnoszenia jakości produktów i obsługi klientów,  

 podnoszenia kwalifikacji pracowników obsługujących klientów,  

 różnicowania i doskonalenia struktury produkcji i usług,  

 wyboru dostawców,  

 negocjacji z klientami w zakresie cen, usług okołosprzedażowych i dostar-

czania produktów i usług,  

 tworzenia skutecznych i efektywnych sieci dystrybucji dostosowanych do 

poszczególnych segmentów rynku i klientów,  

 komunikowania się z klientami i utrzymywania baz danych. 

 Zdobywanie klientów wymaga spełnienia ich oczekiwań w zakresie jakości 

produktu, dostaw i komunikacji z rynkiem. Jak wspomniano, podejście finansowe 

do analizy kosztów marketingu stosowane tradycyjnie nie pozwala przypisywać 

tych kosztów do indywidualnych klientów lub grup klientów4.  

 System analizy kosztów ABC umożliwia odniesienie kosztów do procesów 

i działań ukierunkowanych na klientów. W następnej kolejności może być odno-

szony do kosztów poszczególnych produktów, usług i poziomu obsługi poszczegól-

nych klientów. Takie podejście daje możliwość określenia, które grupy klientów są 

najbardziej rentowne, a w niektórych przypadkach, którzy indywidualni klienci są 

najbardziej rentowni. Określenie indywidualnej (segmentowej) rentowności staje 

                                                 
2
  A. Jurgowa, W.A. Nowak, A. Szychta, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, 

Gdańsk 1997, s. 42–45. 
3
  J. Miller, K. Pniewski, M. Polakowski, Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, War-

szawa 2000, s. 89. 
4
  R.S. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2000, s. 228. 
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się następnie pomocne przy budowaniu strategii marketingowych indywidualnie 

dobranych dla poszczególnych segmentów klientów.  

 Druga korzyść z takiego podejścia polega na tym, że posiadane informacje 

pozwalają na analizę kosztów wzrostu popytu na produkty rentowne oraz dają moż-

liwość porównywania kosztów obsługi poszczególnych segmentów klientów  

z wpływami i zyskami przez nich generowanymi. Wnioski, do jakich prowadzą te 

analizy, mogą przyczynić się innowacyjnej zmiany w kierunku rozwoju najbardziej 

rentownych produktów oraz segmentów rynku.  

 Analiza kosztów ABC jest szczególnie korzystna, gdy: 

 koszty obsługi klienta ciągle rosną,  

 przedsiębiorstwo oferuje dużą różnorodność produktów i procesów,  

 ma zróżnicowanych klientów. 

 Analiza kosztów ABC ma uzasadnienie w przypadku, gdy przedsiębiorstwo 

obsługuje wielu zróżnicowanych klientów, którym dostarcza się zróżnicowane 

produkty lub usługi. W przypadku produkcji jednorodnej koszty działania można  

w sposób względnie łatwy rozłożyć na produkty lub grupy produktów oraz na 

klientów. Natomiast gdy produkcja albo segmenty klientów są zróżnicowane, po-

dejście ABC pozwala na wyselekcjonowanie tych czynników, które są bez znacze-

nia lub mają małe znacznie dla klientów, natomiast stanowią istotny koszt w proce-

sie zapewnienia satysfakcji klienta. Podejście to pozwala także porównywać koszty 

procesu względem konkurentów czy innych procesów, które mogą stać się wzor-

cowe dla przedsiębiorstwa. 

 Doświadczenia firm przechodzących na procesowe zarządzanie wskazują,  

że wykorzystanie systemu kosztów ABC powinno przebiegać w następujących 

etapach.  

 ETAP I – określenie istotnych działań w przedsiębiorstwie. 

 Zgodnie z metodą ABC to właśnie działanie, a nie produkt jest źródłem po-

wstawania kosztów. Działania składają się na procesy, które mają na celu przetwo-

rzenie materiałów, kapitału i innych zasobów na produkty oraz usługi dostarczane 

na rynek i zaspokajające potrzeby klientów. Analizie ABC powinny być poddawane 

zarówno procesy produkcyjne, jak i działania związane z zarządzaniem personelem 

czy działania o charakterze marketingowym przypisanym do danego produktu. 

 ETAP II – identyfikacja nośników kosztów. 

 Określonym w etapie I działaniom przyporządkowywane są nośniki kosztów, 

które stanowią podstawę do określenia kosztów poszczególnych produktów. 

Dla przykładu, poszczególnym działaniom przypisuje się takie nośniki, jak czaso-

chłonność, energochłonność i materiałochłonność. Obszar analizy kosztów powi-

nien obejmować przygotowanie do produkcji, zakup i dostawę surowców, narzędzi, 

materiałów, proces produkcji oraz montaż produktu finalnego.  

 Koszty związane z całością zarządzania firmą, jak i koszty reklamy marki czy 

badań podstawowych rzadko kiedy można przypisać konkretnemu produktowi. 
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Dlatego proponuje się przypisanie ich do kosztów utrzymania marki produktu lub 

firmy albo do kosztów przypadających na linię produktową lub punkt sprzedaży.  

 ETAP III – ustalenie kosztów poszczególnych działań.  

 W metodzie ABC koszty rozlicza się w oparciu o działanie. Koszty zasobów 

przyporządkowywane są do odpowiadających im działań na podstawie nośników 

kosztów wykorzystanych zasobów. Nośniki kosztów gromadzą koszty z tradycyj-

nego systemu kosztów i przypisują je do działań wykonywanych przez przedsię-

biorstwo5. 

 ETAP IV – rozliczenie kosztów działań na produkty.  

 Koszty działań rozliczane są na produkty na podstawie zapotrzebowania pro-

duktu na określony rodzaj działań.  

 W poszukiwaniu rozwiązań zwiększających rentowność produktów oraz 

klientów, kiedy rozbija się procesy na elementy składowe, należy dostrzec ważne 

ograniczenie. Jest nim nadmierna chęć analizy kosztów procesu. Dążenie do szcze-

gółowego mnożenia liczby procesów i rozkładanie ich na czynniki pierwsze może 

być dla firmy czasochłonne oraz kosztowne. Często tak szczegółowe rozbicie nie 

przynosi oczekiwanych korzyści. Dla przykładu, wyliczanie kosztów pracy kompu-

tera, której efektem ma być analiza rentowności jednego z wielu produktów firmy, 

w sytuacji gdy pracownik wykorzystuje go w sposób nieregularny, na przykład do 

wystawiania faktur lub sprawdzania stanu w ewidencji magazynu, mija się z celem. 

O ile wyliczenie tych kosztów byłoby w ogóle możliwe, o tyle czas i koszty uzy-

skanych danych przekroczyłyby jakiekolwiek korzyści mogące wynikać z ich pozy-

skania. Doświadczenia firm wskazują na niewielki wpływ tak szczegółowych in-

formacji na wzrost rentowności produktów. 

 Podsumowując, należy stwierdzić, że system zarządzania kosztami oparty na 

metodzie ABC dostarcza informacji na temat: 

 kosztów procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, określonych jako 

powiązane ze sobą działania o charakterze przyczynowo-skutkowym,  

 efektywności procesów, a także działań w zakresie jakości produktów 

i usług oraz obsługi klientów, szybkości i produktywności działań,  

 kosztu wyrobów i usług w odniesieniu do rynku, klienta, kanału dystrybu-

cji,  

 czynników kosztotwórczych6. 

 System Activity-Based Costing dostarcza informacji na temat kosztów proce-

sów zachodzących w przedsiębiorstwie. Przyczynia się do podniesienia efektywno-

ści przedsiębiorstwa, dzięki możliwości identyfikacji i ograniczeniu liczby niepo-

trzebnych procesów, które nie tworzą wartości dla klientów (segmentów klientów). 

                                                 
5
  T. Wnuk, Uwarunkowania i problemy doboru nośników kosztów działań na potrzeby 

ABC, cz. 1, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2000, nr 3, s. 34. 
6
  J.A. Miller, K. Pniewski, M. Polakowski, op.cit., s. 4–9. 
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Wspomaga także proces podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych 

w zakresie marketingu, umożliwiając odpowiedzi na pytania:  

 jakie produkty i usługi powinny być zawarte w ofercie, 

 ile kosztuje wyprodukowanie ich, 

 jak zyskowne są wytwarzane produkty, 

 jaki jest koszt wyrobów w poszczególnych zakładach wytwórczych, 

 gdzie jest możliwa redukcja kosztów, 

 o jakich klientów powinniśmy zabiegać7. 

 

 

3. Strategie marketingowe a segmenty klientów 

 

 Trudno jest z góry ustalić podział klientów, jaki może być wynikiem  

takich analiz. Ale uogólniając w pewnym stopniu, można przyjąć, że klienci dzielą 

się na cztery grupy uporządkowane względem kosztów obsługi i generowanego 

przychodu. 

1. Klienci generujący duży przychód i niski poziom kosztów obsługi. Dla 

nich najważniejszy jest produkt i jego cechy użytkowe. Cenią sobie funk-

cjonalność, wygodę, jakość obsługi. Sprawą drugorzędną jest dla nich ce-

na. Kupują dużo, generując najwyższy wskaźnik przychodu. Są to jedno-

cześnie klienci charakteryzujący się najwyższą lojalnością, co znacząco 

obniża koszty ich zdobywania i utrzymania. 

2. Klienci generujący niski zysk przy wysokich kosztach obsługi. Chcą wyko-

rzystywać swoją siłę przetargową w negocjacjach handlowych. Mają wy-

sokie wymagania, oczekują ustępstw, twardo negocjują warunki cenowe. 

To klienci sprawiający dylemat z racji małych korzyści i dużych kłopotów, 

jakie przynoszą firmie.  

3. Klienci generujący niski przychód przy niskich kosztach obsługi. Są wraż-

liwi na cenę, ale nie mają dużych wymagań co do jakości, funkcjonalności 

produktów ani jakości obsługi. Satysfakcjonuje ich średni standard. Nie są 

to klienci kłopotliwi, ale jednocześnie generują umiarkowany zysk.  

4. Klienci generujący wysoki przychód przy wysokich kosztach obsługi. Mają 

bardzo wysokie wymagania co do standardów obsługi i jakości produktów 

czy usług. Są jednak skłonni płacić za to wysoką cenę. Zyskowność z ta-

kich klientów jest, podobnie jak w poprzedniej grupie, umiarkowana ze 

względu na wysoki poziom kosztów obsługi.  

 Jest to podział umowny, uogólniony. Każda firma, która dokonuje analizy 

ABC, powinna odnaleźć swój własny podział. Dla każdej z tych grup następnie 

                                                 
7
  J.W. Damitio, G.W. Hayes, P.I. Kintzele, Integrating ABC and ABM at Dow Chemical 

Company, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2001, nr 5, s. 7. 
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należy przygotować odrębną strategię marketingową. Dla przykładu, dla podanych 

grup strategie marketingowe mogłyby wyglądać następująco: 

 Grupa pierwsza, jako najcenniejsza dla firmy, wymaga szczególnej troski. 

Przynosi firmie największe zyski i o nią najbardziej zabiega konkurencja. Klientom 

z tej grupy należy oferować programy lojalnościowe, związujące ich z firmą oraz, 

w miarę możliwości, tworzyć wysokie koszty zmiany, na przykład zawierając dłu-

goterminowe umowy na dogodnych dla nich warunkach i przy wysokich kosztach 

zerwania umów.  

 Grupa druga wymaga zmiany podejścia do działań marketingowych. Należy 

tu zadbać o podniesienie poziomu ich rentowności, starając się obniżyć koszty ich 

obsługi, na przykład poprzez automatyzację procesu obsługi. W określonych przy-

padkach może być nawet uzasadnione ograniczenie im zakresu dostaw lub podnie-

sienie ceny, nawet jeśli zaistnieje ryzyko utraty tych klientów. 

 Grupa trzecia jest najbardziej wymagającym wyzwaniem dla przedsiębior-

stwa. W celu poprawy rentowności należy bowiem utrzymać satysfakcję klientów 

przy zredukowaniu kosztów działań, co nie jest zabiegiem prostym. Propozycją 

rozwiązania może być zacieśnienie współpracy albo integracja łańcucha wartości 

dodanej (w przypadku klientów biznesowych).  

 Grupa czwarta składa się z klientów, którzy mogą pozostać usatysfakcjono-

wani nawet przy niższym poziomie jakości obsługi, w tym działaniu upatruje się 

zatem rozwiązań zwiększających wzrost rentowności. Nie jest jednak w dłuższym 

okresie korzystne, jeżeli poszukiwanie oszczędności odbywa się poprzez obniżanie 

jakości produktów. Nie jest także rozsądne pozbywanie się nierentownych klien-

tów. Takim klientom raczej powinno się oferować zmodyfikowany produkt lub 

sposób jego dostarczenia, by uczynić tych klientów rentownymi8. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Przeprowadzenie analizy Activity-Based Costing w małym przedsiębiorstwie  

z pewnością jest dla właściciela i jego pracowników zadaniem wymagającym. 

Twarde prawa rynku i udział w walce konkurencyjnej powodują konieczność po-

szukiwania możliwości poprawy swojej pozycji. Małe przedsiębiorstwa mają jed-

nak zbyt szczupłe zasoby, by ich działania zmierzające do poprawy konkurencyjno-

ści i ich pozycji na rynku były zakrojone na szeroką skalę. Metoda ABC jest na tym 

tle względnie prosta i mało kosztowna, a korzyści ze stosowania jej mogą okazać 

się nieocenione.  

 

                                                 

8 Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, red. A. Szablewski, Poltext, War-
szawa 2000, s. 65. 



Rozwój mikro i małych firm poprzez segmentację klientów w oparciu o… 205 

SMALL ENTERPRISES DEVELOPMENT BASE UPON ABC ANALYSIS 

 

 

Summary 

 

 The article is presenting opinion that small enterprises can not compete based 

upon multiple opportunities available for the bigger ones. They do not have enough 

resources and skills to do it effectively. Only limited of methods can be implemented by 

them. One of them is the method described in this text which enhance small enterprises 

to create segments of customers base upon ABC analysis. Marketing strategies need 

to be tailored to each segment. 

 

Translated by Magdalena Ratalewska 
 

 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  638 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  63 2011 

 

 

 

 

MAGDALENA RĘKAS 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 

 

 

WARUNKI TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW  
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Przedsiębiorczość jest postrzegana jako jeden z głównych czynników rozwoju 

gospodarczego oraz wzrostu konkurencyjności w skali całej gospodarki. Niektórzy 

ekonomiści określają ją jako czwarty czynnik produkcji, obok pracy, kapitału  

i ziemi1, dlatego też „przedsiębiorczość” i jej pobudzenie stały się w Polsce priory-

tetem programów gospodarczych kolejnych rządów po 2003 roku. Wyniki badań 

wskazują jednak, że „klimat dla przedsiębiorczości” – na który składa się szereg 

elementów, między innymi: prawo i regulacje oraz ich egzekwowanie, system po-

datkowy, koszty pracy, dostępna infrastruktura, rynek finansowy, otoczenie instytu-

cjonalne, sądownictwo – wciąż trudno uznać w Polsce za dobry. Polscy przedsię-

biorcy, w tym mikroprzedsiębiorcy, napotykają wciąż znaczne utrudnienia w zakła-

daniu i funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw.  

 W rankingu wolności gospodarczej, tworzonym przez Heritage Foundation, 

wyprzedzają nas takie państwa, jak Kostaryka i Albania. W raporcie Banku Świa-

towego z 2010 roku zajmujemy odległe 72. miejsce na 183 badane kraje na świecie. 

Porównując warunki zakładania i funkcjonowania firm w krajach Unii Europej-

skiej, także można stwierdzić, że nie wypadamy najlepiej. Działania komisji Przy-

jazne Państwo ani wprowadzenie instytucji tak zwanego jednego okienka przy reje-

stracji firmy nie poprawiły znacząco warunków zakładania i funkcjonowania firm 

w Polsce.  

                                                 
1
  A. Sulivan, S. Sheffrin, Economics: Principles in Action, Pearson Prentice Hall 2003,  

s. 24. 



Warunki tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce na tle… 207 

 Z drugiej strony, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, od 1997 

do 2009 roku liczba podmiotów w sektorze prywatnym systematycznie rosła.  

W szczególności wart odnotowania jest fakt, iż liczba przedsiębiorstw prowadzo-

nych przez osoby fizyczne (najliczniejsza grupa mikroprzedsiębiorców w Polsce) 

wzrosła o 0,75 mln – z 2,09 mln w 1997 roku do 2,845 mln przedsiębiorstw  

w 20082. 

 Celem artykułu jest omówienie warunków tworzenia i funkcjonowania przed-

siębiorstw w Polsce na tle innych krajów na świecie oraz próba wskazania pożąda-

nych zmian mogących poprawić klimat przedsiębiorczości w Polsce. Z uwagi na 

ograniczoną objętość opracowania autorka skupiła się na wybranych elementach 

tworzących tak zwane otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstwa, to jest na charak-

terystyce warunków rozpoczynania działalności gospodarczej. Analizie podano: 

liczbę procedur niezbędnych do otworzenia firmy, czas założenia firmy oraz koszty 

ponoszone przy jej otwarciu. Z kolei, opisując warunki funkcjonowania przedsię-

biorstw w Polsce, porównano: obciążenia podatkowe, zatrudnianie pracowników, 

biurokrację, dostępność kredytów i ochronę inwestora. 

 W przeprowadzonej analizie wykorzystano głównie metodę opisową 

i porównawczą, okres badawczy zaś obejmował lata 2004–2010. 

 

 

1.  Rozpoczynanie działalności gospodarczej w Polsce na tle wybranych krajów 

na świecie  

 

 Raport Banku Światowego Doing Business 2010 wskazuje, że sytuacja  

w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w ostatnich latach nie 

uległa istotnej poprawie, z pozycji 76. w 2009 roku Polska awansowana na pozycję 

72. w 2010 roku (tabela 1)3.  

 Analiza elementów składowych tworzących warunki prowadzenie firm  

w Polsce wskazuje, że jedynie trzy elementy, to jest zakładanie firm, zatrudnianie 

pracowników oraz dostępność kredytów, poprawiły się. W pozostałych elementach 

składających się na łatwość prowadzenia działalności gospodarczej odnotowano 

pogorszenie się sytuacji.  

 W przypadku zakładania firm awansowaliśmy z pozycji 145. na 117. (tabela 

1), co uzyskano dzięki zmniejszeniu kosztów zakładania firm o 0,9 punktu procen-

towego w stosunku do roku 2009 oraz zmniejszeniu liczby procedur, ale jednocze-

śnie wydłużył się czas potrzebny na rejestrację firmy – co wynika z analizy danych 

zamieszczonych w tabeli 2. 

                                                 
2
  Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2008 r., GUS, Warszawa 

2009, s. 11. 
3
  Raport Doing Business 2010: Reforming Through Difficult Times, The World Bank 

2010, s. 8. 
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Tabela 1 

Łatwość prowadzenia biznesu w Polsce – miejsc w rankingu w latach 2009–2010  

na tle 183 gospodarek świata 

 

Składowe Pozycja  

w 2009 r. 

Pozycja  

w 2010 r. 
Zmiana 

Zakładanie biznesu 145 117 poprawa 

Pozwolenia budowlane 158 164 pogorszenie 

Zatrudnianie pracowników 82 76 poprawa 

Rejestrowanie własności 84 88 pogorszenie 

Dostępność kredytów 28 15 poprawa 

Ochrona inwestorów 38 41 pogorszenie 

Regulacje podatkowe 142 151 pogorszenie 

Handel międzynarodowy 41 42 pogorszenie 

Rozstrzyganie sporów 68 75 pogorszenie 

Likwidacja firmy 82 85 pogorszenie 

Łatwość prowadzenia  

biznesu – pozycja ogółem 
76 72 

poprawa 

o 4 miejsca 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu Doing Business… 

 

 

Tabela 2 

Zakładanie firmy w Polsce w latach 2004–2010 

 

Składowe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba procedur 12 10 6 6 6 6 6 

Czas [dni] 31 31 31 31 31 31 32 

Koszt [% dochodu per capita] 20,3 20,6 22,2 21,4 21,2 18,8 17,9 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu Doing Business… 

 

 Proces zakładania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów na 

świecie zaprezentowano w kolejnej tabeli (3). Koszt założenia firmy w Polsce jest 

3,6 razy wyższy niż średnia dla krajów UE i ponad 3,8 razy wyższy niż średnia  

w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W porówna-

niu ze Szwecją koszt założenia firmy jest 30-krotnie wyższy. Także czas potrzebny 

do założenia firmy w Polsce jest ponad 2-krotnie dłuższy niż średnia w UE i blisko 

2,5 razy dłuższy niż średnia w krajach OECD. Pozytywnie można ocenić tylko 

zmniejszenie liczby procedur wymaganych podczas zakładania firmy, która obecnie 

jest zbliżona do średniej UE i OECD. 
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Tabela 3 

Zakładanie firmy w Polsce na tle wybranych krajów, stan z 2010 r. 

 

Składowe 
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Liczba procedur 6 5,9 10 6 3 6 3 11 5,7 

Czas [dni] 32 15 47 13 15 6 3 46 13 

Koszt [% dochodu per capita] 18 5 15 0,7 0,6 0,7 0,7 36 4,7 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu Doing Business… 

 

 

2.  Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na tle wybranych 

krajów na świecie 

 

 Oceniając warunki prowadzenia działalności gospodarczej, warto zwrócić 

uwagę na takie kwestie, jak: obciążenia podatkowe, zatrudnianie pracowników, 

biurokracja, dostępność kredytów i ochrona inwestora. 

 Obciążenia podatkowe są jednym z istotniejszych czynników wpływających 

na osiągane przez przedsiębiorców zyski. Niestety, w porównaniach międzynaro-

dowych Polski system podatkowy okazuje się jednym z najbardziej skomplikowa-

nych na świecie, o czym świadczy 151. miejsce (na 183 kraje) w rankingu Doing 

business 2010.  

 Z analizy wielkości przedstawionych w tabeli 4 wynika, że po znacznej obniż-

ce obciążeń przeprowadzonej w 2007 roku, obciążenia te w 2010 wzrosły o 5 punk-

tów procentowych w stosunku do roku 2007. Wzrosty podatków przewidziane od 

2011 roku nadal będą pogarszać sytuację przedsiębiorców i zwiększać łączne ob-

ciążenia podatkowe. Pozytywnie zaś należy ocenić zmniejszenie liczby płatności 

podatkowych w roku: z 43 w 2006 do 40 w 2009 i 2010, ale z drugiej strony liczba 

płatności podatkowych przekracza nawet liczbę odnotowaną w krajach Ameryki 

Łacińskiej. 

 Natomiast szczególnie negatywnie należy ocenić czas potrzebny na przygoto-

wanie dokumentacji podatkowej i płatności podatkowe. Czas ten ze 175 godzinami 

w latach 2006–2007 wzrósł ponad 2,3 razy, do 418 godzin w okresie 2008–2009, 

by następnie obniżyć się o 23 godziny do poziomu 395 w 2010 roku. Oceniane 

parametry świadczą, iż w dalszym ciągu polski system podatkowy jest bardzo 

skomplikowany i mało wydajny. 
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Tabela 4 

Podatki w Polsce w latach 2006–2010 

 
Składowe 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba płatności w roku 43 43 41 40 40 
Czas [godziny] 175 175 418 418 395 
Łączne obciążenia podatkowe [% zysku]  56 38 38 40 43 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu Doing Business… 

 

 Elementy składowe pozwalające ocenić obciążenia podatkowe w Polsce na tle 

innych krajów na świecie zaprezentowano w tabeli 5.  

 
Tabela 5 

Polskie regulacje podatkowe na tle innych krajów, ocena z 2010 r. 
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Liczba płatności w roku 40 18 8 8 2 10 5 33 13 
Czas na płatności [godzin w 

roku] 
395 231 213 110 122 187 84 563 194 

Podatek dochodowy [%] 17,

3 
. 

21,

2 

21,

9 

16,

4 

27,

9 
7,9 . . 

Podatek od wynagrodzeń [%] 21,

9 
. 

35,

1 

11,

0 

36,

6 
9,6 

14,

9 
. . 

Pozostałe podatki [%] 3,3 . 0,5 3,1 1,6 8,8 5,0 . . 
Łączne obciążenia podatkowe 

[% zysku] 
43 45 57 36 55 46 28 54 45 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu Doing Business… 

 

 Z zestawienia wynika, że Polska ma zdecydowanie najwyższą liczbę płatności 

podatkowych w roku. 40 razy w roku, wobec średniej UE wynoszącej 18 oraz śred-

niej OECD – 13 razy w roku, wskazuje na znaczące obciążenie przedsiębiorców 

podatkami i skomplikowanie systemu podatkowego, co przekłada się także na zna-

cząco większą ilość czasu potrzebnego na płatności podatkowe względem średniej 

UE i OECD. Na uwagę zasługuje fakt, iż poziom obciążeń podatkowych polskich 

przedsiębiorców jest poniżej średniej UE i OECD, co oznacza, że prowadzenie 

działalności gospodarczej w Polsce z punktu widzenia poziomu obciążeń podatko-

wych jest wciąż atrakcyjne. Niższy poziom obciążeń podatkowych spośród zapre-

zentowanych krajów odnotowały Wielka Brytania i Singapur. Niemniej jednak na 

konkurencyjność podatkową wpływ ma nie tylko poziom obciążeń podatkowych, 
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ale i stabilność podatków oraz procedury i ich skomplikowanie, a w tym zakresie 

Polska jest oceniania bardzo negatywnie, tym samym pożądane są zmiany w efek-

tywności systemu oraz dalsze upraszczanie systemu podatkowego. Eksperci Banku 

Światowego podkreślili także konieczność zwiększenia efektywności ściągania 

podatków oraz rozszerzenia możliwości płacenia podatku ryczałtowego bez ko-

nieczności prowadzenia księgowości przez mikroprzedsiębiorców4.  

 Kolejnym ważnym elementem tworzącym warunki prowadzenia działalności 

gospodarczej jest efektywność rynku pracy, oceniana w raporcie Banu Światowe-

go poprzez badanie sztywności zatrudnienia, sztywności godzin pracy oraz trudno-

ści zatrudnienia, a także pozapłacowych kosztów pracy.  

 
Tabela 6 

Rynek pracy w Polsce w latach 2006–2010 

 
Składowe 2006 2007 2008 2009 2010 

Indeks sztywności zatrudnienia 37 33 37 37 25 
Indeks sztywności godzin pracy 60 60 60 60 33 
Indeks trudności zatrudnienia 11 0 11 11 11 
Indeks trudność zwolnienia z pracy . . . . 30 
Indeks kosztów zwolnienia z pracy  

[tygodnie wypłacanej pensji] 
. . . . 13 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu Doing Business… 

 

 Analiza danych zawartych w tabeli 6 wskazuje, że indeks sztywności zatrud-

nienia spadł z poziomu 37. w 2006 roku do 25. w 2010, niemniej jednak w zakresie 

trudności zatrudniania pracowników sytuacja w latach 2006–2010 nie poprawiła 

się. Spadek indeksu sztywności zatrudnienia wynika z faktu, iż przedsiębiorcy zy-

skali prawo do stosowania elastycznych form zatrudnienia i elastycznego czasu 

pracy. Mimo takiego ułatwienia wciąż mają trudności w zatrudnianiu pracowników, 

wobec tego koniecznością staje się ograniczenie możliwości przechodzenia pra-

cowników na wcześniejsze emerytury i być może także wydłużenie wieku pracow-

niczego. Pod kątem zwolnienia pracowników polscy przedsiębiorcy obciążeni są 

jednak znacznie mniejszym kosztem niż wynosi średnia dla krajów UE i OECD, 

przeciętny bowiem koszt zwolnienia pracownika, mierzony w tygodniach wypłaca-

nej pensji, wynosi w Polsce 13 tygodni, wobec średnio 27 tygodni w krajach 

OECD5. 

 Spośród uwag Banku Światowego warte odnotowania jest zalecenie dotyczące 

konieczności reformy systemu edukacji oraz inwestycji w kapitał ludzki, z powodu 

                                                 
4
  Raport Warunki działania firm w Polsce, Europie i na świecie, Związek Przedsiębiorców 

i Pracodawców, Warszawa 2010, s. 23. 
5
  Ibidem. 
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rozbieżności między wykształceniem potencjalnych pracowników a oczekiwaniami 

pracodawców. Tym samym wydaje się zasadna ścisła współpraca szkół, szczegól-

nie szczebla średniego i wyższego, z pracodawcami oraz powrót do popularyzacji 

zdobywania wiedzy praktycznej na poziomie szkół zawodowych, ponieważ, jak 

wskazują badania rynku pracy Manpower 2010, wśród najtrudniejszych do obsa-

dzenia zawodów w Polsce, Europie i na świecie na pierwszym miejscu są niewy-

kwalifikowani pracownicy fizyczni6.  

 Niekorzystna sytuacja dotyczy także obciążeń przedsiębiorców związanych 

z zatrudnianiem pracowników. Koszty pracy są wysokie, ponieważ klin podatkowy 

sięga 40%, co znacznie pogarsza konkurencyjność polskich firm i sprzyja rozwojo-

wi szarej strefy7. 

 Kolejny ważny dla rozwoju przedsiębiorczości aspekt wiąże się z funkcjono-

waniem administracji w danym kraju i poziomem biurokracji. Polska znajduje 

się wśród krajów, w których państwo odgrywa znaczącą rolę w gospodarce. Poza 

konsolidacją niektórych procedur, dzięki czemu można kilka formalności załatwić 

jednocześnie („jedno okienko” przy zakładaniu firmy), wciąż okazuje się, że rozpo-

czynanie działalności gospodarczej jest w Polsce bardzo kosztowne oraz długotrwa-

łe. Nadal część procedur wymaga angażowania wielu jednostek administracji pu-

blicznej, co podraża koszty działalności, prowadzi do zniechęcenia przedsiębiorców 

oraz wzrostu korupcji, szczególnie w zakresie czasu oczekiwania na decyzję. 

 Analiza wielkości zebranych w tabeli 7 wskazuje, że w latach 2004–2010 

również koszty likwidacji działalności gospodarczej nie zmniejszyły się i wciąż 

przekraczają poziom z 2004 roku. Dodatkowo jeszcze wydłużył się czas trwania 

postępowania likwidacyjnego: z 1,5 roku w 2004 do 3 lat w 2010. Pozytywne 

zmiany zaszły jedynie w indeksie opisującym odzyskiwanie zainwestowanego ma-

jątku, tutaj indeks spadł z 68,2 w 2005 roku do 29,8 w 2010.  

 Należy odnotować, że sytuacja w zakresie wpisu do hipoteki się nie poprawi-

ła. Czas rejestracji własności w ciągu ostatnich 6 lat skrócił się zaledwie o tydzień, 

z 204 dni do 197, podczas gdy średnia UE wynosi 52 dni, a średnia OECD 258. 

Warto zauważyć, że w 2010 roku na skutek wprowadzenia instytucji „jednego 

okienka” uległ wydłużeniu o 3 tygodnie, co zdecydowanie należy ocenić negatyw-

nie, gdyż rozwiązanie okazało się utrudnieniem, a nie sposobem na rozwiązanie 

bariery administracyjnej. Warto jednak podkreślić, iż koszt mierzony w procentach 

wartości przedmiotu własności jest w Polsce kilkakrotnie niższy niż średnia w UE 

czy krajach OECD. W Polsce w 2010 roku koszt rejestracji własności stanowił 

0,5%, podczas gdy średnia w UE i OECD wynosi 4,6% wartości własności9. 

                                                 
6
  Trendy na rynkach pracy na świecie, Manpower Polska, http://biznes.interia.pl/-

prasa/kariera/news/rynek-pracy-potrzebuje-talentow,1498792,7025. 
7
  Raport OECD Economic Surveys: Poland 2010, OECD Press 2010, s. 37. 

8
  Ibidem.  

9
  Raport Doing Business…, s. 72. 
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Tabela 7 

Administracja w Polsce w latach 2004–2010 

 

Składowe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Koszty likwidacji firmy 

Odzyskiwanie zainwesto-

wanego majątku [centy] 
. 68,2 64 27,9 27,9 29,6 29,8 

Koszty [% majątku] 18 18 22 22 22 20 20 

Postępowanie likwidacyjne 

[lata] 
1,5 1,4 1 3 3 3 3 

Rejestracja własności 

Liczba procedur . 7 6 6 6 6 6 

Koszt [% wartości] . 1,6 1,6 2 0,5 0,5 0,5 

Czas [dni] . 204 197 197 197 197 218 

Sądownictwo gospodarcze 

Liczba procedur 18 41 41 41 38 38 38 

Koszt [% roszczeń] . 9 9 10 10 12 12 

Czas trwania [dni] 1000 1000 980 980 830 830 830 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu Doing Business… 

 

 O poprawie sytuacji nie można mówić także w przypadku prowadzonych 

przez przedsiębiorców sporów sądowych. Liczba procedur wzrosła z 18 w 2004 

roku do 38 w 2010, co oznacza rozrost biurokracji w systemie sądowym, przy jed-

noczesnym braku pozytywnych tendencji w zmniejszeniu czasu trwania sporów 

sądowych. Od 2008 roku nie skrócił się bowiem czas trwania postępowań sądo-

wych, tym samym wysoka liczba procedur nie sprzyja poprawie efektywności sys-

temu administracji sądowej, a podraża koszty funkcjonowania, ponieważ koszty te 

wzrosły z 9% do 12% wartości roszczeń.  

 Liczba wszystkich obowiązków biurokratycznych nie zmniejszyła się  

i pozostaje na takim samym wysokim poziomie. Wypełnienie wszystkich tych 

obowiązków przez przedsiębiorców w kolejnych latach nie zmniejszyło się. Dodat-

kowo skomplikowane procedury administracyjne powodują wysokie koszty prowa-

dzenia działalności gospodarczej w Polsce. Reforma systemu administracyjno-

sądowniczego powinna więc być ukierunkowana na redukowanie liczby procedur 

i ich uproszczenie oraz na skracanie czasu trwania postępowań administracyjnych.  

 Ostatnim z elementów poddanych analizie w niniejszym artykule jest dostęp-

ność kredytów oraz ochrona inwestorów. Polityka kredytowa oraz ochrona inwesto-

rów w Polsce w ocenie Banku Światowego nie odbiega znacząco od standardów 

amerykańskich oraz europejskich. Ocena pod kątem dostępności kredytów uplaso-

wała Polskę na 15. miejscu na świecie, co oznacza poprawę aż o 13 miejsc w sto-

sunku do 2009 roku. Z kolei pod względem ochrony inwestorów Polska zajęła 41. 
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miejsce na 183 badane gospodarki, co jest poziomem poniżej średniej UE, która 

wynosi 69 (tabela 8).  
 

Tabela 8 

Dostępność kredytów i ochrona inwestorów w Polsce na tle wybranych krajów w 2010 r.  

– miejsce w rankingu 
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Dostępność kredytów 15 43 2 71 4 4 87 41 

Ochrona inwestorów 41 93 10 57 5 2 73 69 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu Doing Business… 

 

Podsumowanie 

 

 Analiza warunków zakładania oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce 

wskazuje, iż Polska wyraźnie odstaje w swoich regulacjach i procedurach od kra-

jów uznawanych za przyjazne biznesowi. Z pozycjonowania Polski w Europie i na 

świecie wynika, że konieczne jest przeprowadzenie radykalnych reform administra-

cyjno-gospodarczych, po to by zbyt dużą liczbą procedur i przeciągającymi się 

postępowaniami administracyjnymi nie podrażać kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz nie powodować impulsów korupcjogennych. Także uproszczenie 

systemu fiskalnoprawnego powinno przyczynić się do poprawy klimatu przedsię-

biorczości. Wprawdzie poziom łącznych obciążeń podatkowych jest w Polsce niż-

szy niż średnia w UE czy OECD, ale system podatkowy jest tak skomplikowany, 

że w tym zakresie Polska zajęła aż 151. miejsce na 183 kraje. 

 Wśród najbardziej pożądanych zmian należy wskazać: uproszczenie prawa 

gospodarczego, zmniejszenie liczby procedur w administracji sądowej i skrócenie 

czasu rozstrzygania sporów sądowych, uproszczenie systemu podatkowego i, co 

dotyczy szczególnie mikroprzedsiębiorców – zwiększenie stosowania podatku ry-

czałtowego, ograniczanie kosztów pracy i obowiązków biurokratycznych, likwida-

cja barier inwestycyjnych oraz poddanie kontroli sądowej decyzji administracji 

podatkowej, po to by uniknąć sytuacji, w której na skutek błędnej decyzji urzędnika 

podatkowego dochodzi do likwidacji przedsiębiorstwa. Niezwykle istotne wydaje 

się także zapewnienie przedsiębiorcom poczucia stabilności prawa i reguł gry. 

Wdrożenie tych zmian staje się koniecznością, by klimat przedsiębiorczości popra-

wił się i by polska gospodarka mogła w pełni wykorzystywać przedsiębiorczość 

jako źródło rozwoju gospodarczego. 
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CONDITIONS FOR BUSINESS START-UPS AND CONTINUATION 

IN POLAND AS COMPARED TO OTHER SELECTED COUNTRIES 

 

 

Summary 

 

 The article discusses the Polish conditions for business start-up and continuation 

against the background of some selected countries in the world. The author focuses on 

selected aspects of institutional environment of companies, which means that the analy-

sis of e.g. business start-up conditions includes the number of procedures that need to be 

followed, the time needed to start a business and the necessary expenditures. While 

discussing the Polish conditions for continuing business operations, the author compares 

the tax burden, eemployments of workers, the bureaucratic requirements, the availabil-

ity of credit facilities and the level of investor protection. She concludes with recom-

mendations for the measures that might improve the business climate in Poland.  

 

Translated by Magdalena Rękas 
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OŚRODKI SZKOLENIOWO-DORADCZE 

JAKO INSTYTUCJONALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Przedsiębiorczość jest procesem organizowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka. Działania objęte mia-

nem przedsiębiorczości mogą być podejmowane przez przedsiębiorcę, czyli osobę, 

która organizuje i prowadzi działalność gospodarczą oraz podejmuje związane z nią 

ryzyko1. W dorobku nauk ekonomicznych przyjmuje się trzy wymiary definiowania 

przedsiębiorczości2: 

 definiowanie osobowościowe, które koncentruje się na cechach i umiejęt-

nościach, 

 behawioralne, odwołujące się do sposobu zarządzania i działania, 

 precyzujące funkcje ekonomiczne przedsiębiorcy w gospodarce. 

 W literaturze przedmiotu można spotkać różne podejścia i sposoby rozumienia 

terminu przedsiębiorca. Dla psychologa przedsiębiorca to osoba kierowana „we-

wnętrzną potrzebą” osiągnięć, dla ekonomisty jest inwestorem, który łączy pracę, 

kapitał zasoby i wiedzę w celu uzyskania zamierzonych celów, podczas gdy przed-

siębiorca postrzeże innego przedsiębiorcę jako konkurenta albo jako partnera, dzię-

ki któremu jego firma może się rozwijać3. Głównym kierunkiem, na który zorien-

                                                 

1
  R.W. Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s. 730–731. 

2
  A. Richert-Kaźmierska, Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości akademic-

kiej w Polsce, „E-Mentor” 2010, nr 3 (35). 
3
  Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa–Łódź 2001,  

s. 37. 
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towani są współcześni przedsiębiorcy, jest osiągnięcie zadowalających ich rezulta-

tów, w szczególności zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej4. 

 Zmiany, które nastąpiły w Polsce wskutek wprowadzenia gospodarki wolno-

rynkowej po roku 1989, stworzyły możliwości i szanse rozwoju przedsiębiorczości, 

których efektem był wzrost liczby nowo powstałych firm, zazwyczaj małych i śred-

nich przedsiębiorstw (MŚP), które działają w różnych branżach i przyjmują rozma-

ite formy organizacyjno-prawne. MŚP wpływają korzystnie na konkurencyjność 

i dynamikę rozwoju gospodarczego. Uzupełniają rynek w zakresie produkcji towa-

rów i świadczonych usług oraz ożywiają lokalną gospodarkę. Są w stanie szybko 

reagować na powstające potrzeby oraz preferencje potencjalnych klientów. Małe  

i średnie przedsiębiorstwa odgrywają również bardzo ważną rolę w rozwoju regio-

nów, pozwalając efektywniej wykorzystywać ich wewnętrzny, lokalny potencjał. 

Grają szczególną rolę w tych regionach, które charakteryzują się wysokim bezrobo-

ciem, wynikającym z restrukturyzacji gospodarki5. Ponadto MŚP łagodzą napięcia 

społeczne, dając szansę samozatrudnienia, osiągnięcia sukcesu i statusu społeczne-

go ludziom przedsiębiorczym.  

 Celem artykułu jest przedstawienie działalności ośrodków innowacji i przed-

siębiorczości (OIiP) wspierających przedsiębiorczość w Polsce. Przedmiotem anali-

zy w opracowaniu są struktura systemu wsparcia przedsiębiorczości oraz liczba  

i znaczenie ośrodków szkoleniowo-doradczych jako instytucji wspierających przed-

siębiorczość lokalną w województwie zachodniopomorskim. Na potrzeby realizacji 

celu referatu dokonano przeglądu literatury, a także informacji znajdujących się na 

stronach internetowych poszczególnych ośrodków szkoleniowo-doradczych (OSD). 

Analizę przeprowadzono również w oparciu o dane pochodzące z raportu Ośrodki 

innowacji i przedsiębiorczości w Polsce.  

 

 

1. Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości i ich rola 

 

 W Polsce różne podmioty, przy użyciu różnych metod i narzędzi, prowadzą 

działania mające na celu pobudzenie, wzmocnienie i rozwój przedsiębiorczości. 

Wszystkie działania podejmowane przez te instytucje w ramach polityki ekono-

micznej i społecznej tworzą tak zwany system wsparcia. Strukturę systemu wspar-

cia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych przedstawiono na rysunku 1. 

 

                                                 

4
  B. Nogalski, J. Karpacz, Refleksje na temat inkubacji przedsiębiorczości w świetle badań 

opartych na studium przypadku, w: Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych  
i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Michalski, S. Piocha, PTE, Koszalin 2008, s. 73. 

5
  A. Rosa, Regionalne instrumenty wspierania finansowego przedsiębiorstw na przykładzie 

Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, „Ekonomika i Organizacja Przed-
siębiorstwa”, Szczecin, maj 2008,  s. 76. 
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Rys. 1.  Struktura systemu wsparcia przedsiębiorczości 

Źródło:  opracowanie na podstawie K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsię-

biorczości. Przesłanki, polityka i innowacje, IE, Radom–Łódź 2006, s. 146. 

 

 Jak wynika z systemu wsparcia, który przedstawiono na rysunku, w Polsce 

funkcjonuje wiele instytucji, które współpracują z samorządem lokalnym i tworzą 

otoczenie instytucjonalne firm. Dla podmiotów wspierających przedsiębiorczość, 

innowacyjność i konkurencyjność przyjęły się w praktyce różne określenia, na 

przykład: infrastruktura innowacji i transferu technologii, niekomercyjne otoczenie 

biznesu, a także instytucje wsparcia rozwoju gospodarczego. W Polsce najczęściej 

używa się nazwy „ośrodki innowacji i przedsiębiorczości”6, a ośrodki szkoleniowo-

doradcze stanowią najliczniejszą grupę wśród tych podmiotów. Liczbę jednostek 

organizacyjnych świadczących usługi na rzecz rozwoju działalności gospodarczej 

przedstawiono na rysunku 2. 

 

                                                 

6
  Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, red. K.B. Matusiak, 

PARP, Łódź–Warszawa 2009, s. 16. 

 

INSTYTUCJE PONADNARODOWE, INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE,  

RZĄDY I INSTYTUCJE CENTRALNE, PRYWATNE OSOBY i FIRMY 

OŚRODKI SZKOLENIOWO-DORADCZE,  

FUNDUSZE POŻYCZKOWE, FUNDUSZE PORĘCZENIOWE,  

PARKI TECHNOLOGICZNE, INKUBATORY,  

CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII  

SIECI ANIOŁÓW BIZNESU, FUNDUSZE KAPITAŁU 

ZALĄŻKOWEGO 

BENEFICJENCI: 

 Bezrobotni i zagrożeni bezrobociem 

 Potencjalni przedsiębiorcy 

 Pracownicy naukowi 

 Małe i średnie przedsiębiorstwa 

 Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym 
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Rys. 2.  Liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w latach 1990–2009 

Źródło:  Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2009… 

 

 Dane przedstawione na rysunku potwierdzają wzrost zainteresowania 

ośrodkami innowacji i przedsiebiorczości w Polsce. Szczególnie intensywny wzrost 

jest zauważalny w latach 2000–2004 (prawie 100%). Z raportu przygotowanego 

przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości  

w Polsce we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, 

że w końcu 2009 roku w Polsce działało 717 OIiP. 

 Pod względem liczby instytucji wsparcia ośrodków innowacji i przedsiębior-

czości województwo zachodniopomorskie zajmowało zarówno w 2007, jak 

i w 2009 roku 7. miejsce w kraju. Liczbę OIiP działających w regionie zachodnio-

pomorskim przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim 

 

 
Województwo Liczba OIiP 

Liczba mieszkańców  

na jeden OIiP [tys.] 

2007 
Polska 694 55,7 

Zachodniopomorskie 45 37,7 

2009 
Polska 716 53,3 

Zachodniopomorskie 44 38,5 

 
Źródło:  Mały rocznik statystyczny Polski, Warszawa 2010, s. 656; Ośrodki innowacji  

i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2007, Łódź–Kielce–Poznań, s. 29. 
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 Na podstawie danych zawartych w tabeli można stwierdzić, że w 2007 roku  

w regionie zachodniopomorskim na jeden ośrodek przypadało 37,7 tys. mieszkań-

ców, w kraju średnio 55,7 tys., natomiast liczba aktywnych firm przypadających na 

jeden OIiP wynosiła 2129, podczas gdy średnia krajowa – 2444. W roku 2009 

zwiększyła się liczba osób przypadających na ośrodek o 0,8 tys. w stosunku do roku 

2007, podczas gdy średnio w kraju zmniejszyła się o 2,4 tys. mieszkańców. 

 Do ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (wspierających przedsiębiorczość 

poprzez prowadzenie działalności w zakresie szkoleń i doradztwa, pomocy finan-

sowej, transferu technologii i oferty lokalowej dla MŚP oraz działających na 

obszarze Polski) zalicza się wiele instytucji otoczenia biznesu, w tym w szczegól-

ności: parki technologiczne i inicjatywy parkowe, inkubatory technologiczne, pre-

inkubatory (akademickie inkubatory przedsiębiorczości), inkubatory przedsiębior-

czości, centra transferu technologii, fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów 

biznesu, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredyto-

wych, ośrodki szkoleniowo-doradcze (OSD stanowią prawie 45% wszystkich ak-

tywnych podmiotów w 2009 roku). Do grup instytucji, które angażują kapitał pu-

bliczny w celu tworzenia rozwiązań na rzecz wspierania szeroko rozumianej przed-

siębiorczości, należy również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

 Wszystkie działające w Polsce ośrodki innowacji i przedsiębiorczości mają na 

celu rozwiązywanie lokalnych problemów ekonomicznych i społecznych poprzez7: 

 szkolenie przedsiębiorców w zakresie rozpoczynania samodzielnej działal-

ności gospodarczej i funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, 

 poszukiwanie i ocenę projektów nowych przedsięwzięć gospodarczych, 

 doradztwo prawne, techniczne, ekonomiczne i finansowe, 

 pomoc w dostępie do źródeł finansowania działalności gospodarczej, 

 przygotowywanie biznesplanów, 

 transfer technologii, 

 oferowanie nowym firmom wolnej przestrzeni produkcyjnej i usługowej. 

 Działania instytucji wspierających przedsiębiorczość koncentrują się jednak 

głównie na pomocy przy zakładaniu nowych firm, przyciąganiu kapitału z zewnątrz 

oraz rozwoju innowacji i przedsiębiorczości8. 

 

                                                 

7
  Instrumenty transferu z pobudzania innowacyjności krajowych podmiotów gospodar-

czych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie wejścia Polski do Unii Euro-

pejskiej, red. J. Mertl, Fundacja Inkubator, Łódź 2001, s. 103. 
8
  E.J. Blekely, Planning local economic development. Theory and Practice, SAGE Publi-

cations, Thousands Oaks–London–New Dehli 1994, s. 180. 
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2. Działalność OSD w województwie zachodniopomorskim 

 

 Ośrodki szkoleniowo-doradcze należą do wyspecjalizowanych pomiotów 

współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami  

w obszarze wspierania inicjatyw gospodarczych. Dominują na rynku wśród ośrod-

ków innowacji i przedsiębiorczości, ponieważ ta forma działalności proinnowacyj-

nej jest najłatwiejsza do uruchomienia przy relatywnie niskich nakładach finanso-

wych, a ponadto szeroki wachlarz możliwości świadczenia usług doradczych, szko-

leniowych i informacyjnych pozwala na dużą swobodę organizacyjną. W zdecydo-

wanej większości OSD mają charakter organizacji pozarządowych i często stanowią 

początkową formę funkcjonowania lokalnego stowarzyszenia bądź fundacji  

rozwoju. 

 Pojęcie „ośrodki szkoleniowo-doradcze” odnosi się do różnego rodzaju pod-

miotów działających na rynku pod nazwami: ośrodki wspierania przedsiębiorczości 

(OWP), centra wspierania biznesu (CWB), kluby i centra przedsiębiorczości,  

a także punkty konsultacyjno-doradcze. Są to instytucje funkcjonujące na poziomie 

lokalnym, a po uzyskaniu odpowiedniej akredytacji są rejestrowane w Krajowym 

Systemie Usług9 dla MŚP. 

 Pierwsze ośrodki wspierania przedsiębiorczości zostały utworzone w kraju  

w czwartym kwartale 1994 roku, a do końca 1995 działalność merytoryczną rozpo-

częło łącznie 27 ośrodków. W końcu 2000 roku było ich 147, w 2004 roku – 280, 

a w końcu 2009 – 31810. 

 W 2009 roku w województwie zachodniopomorskim działało 15 OSD, które 

były zlokalizowane w 5 miastach. Najwięcej instytucji wsparcia mieściło się  

w Szczecinie – 8, nieco mniej było ich w Koszalinie – 4, i po jednym ośrodku  

w Gryfinie, Świnoujściu oraz Złocieńcu. 

 Wśród ośrodków szkoleniowo-doradczych działających na terenie wojewódz-

twa zachodniopomorskiego, których podstawowym zadaniem jest popularyzowanie 

idei przedsiębiorczości, są następujące jednostki: 

 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Koszalinie, 

 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 

 Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie, 

 Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, 

 Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie, 

 Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 

                                                 

9
  Krajowy System Usług (KSU) działa na terenie całego kraju. Jest siecią instytucji świad-

czących usługi dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Świadczy 

usługi informacyjne, doradcze i finansowe. 
10

  Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2009… 



Anna Rosa 222 

 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (Zachodnio-

pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA), 

 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego (Szczeciń-

skie Centrum Przedsiębiorczości), 

 Punkt Konsultacyjny (Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfi-

nie), 

 Punkt Konsultacyjny (Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 

Powiatu Drawskiego) – Złocieniec, 

 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, 

 Enterprise Europe Network, 

 Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, 

 Centrum Rozwoju Biznesu w Szczecinie, 

 Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Świnoujściu. 

 Wszystkie wymienione ośrodki stanowią instrument wspierania rozwoju go-

spodarczego na poziomie lokalnym, podejmujący działania zmierzające do rozwoju 

przedsiębiorczości, samozatrudnienia, ułatwiania startu i pomocy nowo tworzonym 

przedsiębiorstwom. Wykonują trzy podstawowe zadania i w ich ramach oferują: 

 doradztwo, 

 szkolenia (kursy), 

 dostarczanie informacji. 

 Oferta doradztwa obejmuje indywidualne konsultacje dotyczące wiedzy  

z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, finansów, księgowości, poszuki-

wania kooperantów techniki i technologii, marketingu, produkcji i zarządzania 

przedsiębiorstwem. Doradztwo stanowi ważny element każdego systemu wspiera-

nia rozwoju gospodarczego. Szkolenia ukierunkowane są na potrzeby sektora MŚP, 

grup przedsiębiorstw lub indywidualnych zleceniodawców i są dostosowane do 

wymagań poszczególnych etapów wzrostu przedsiębiorstw. Dostarczanie informa-

cji, zwłaszcza dotyczącej wykorzystania funduszy strukturalnych przez MŚP,  

w ostatnich latach cieszyło się zdecydowanie największą popularnością.  

 Ośrodki szkoleniowo-doradcze realizują także zadania wynikające z tworzenia 

sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorczości w danym regionie. Oferują  

w związku z tym pomoc w zakresie uzyskania środków finansowych na podejmo-

wanie i prowadzenie działalności gospodarczej z dotacji bądź ze środków lokalnych 

funduszy pożyczkowych. 
 

 

Podsumowanie 

 

 Analiza funkcjonowania ośrodków szkoleniowo-doradczych w województwie 

zachodniopomorskim pokazuje, że ośrodki te są zaangażowane w różne formy ak-

tywizacji gospodarczej i aktywnie w nich uczestniczą. Pod względem liczby ośrod-
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ków innowacji i przedsiębiorczości region zajmował w 2009 roku 7. miejsce  

w kraju. Funkcjonowanie instytucji wsparcia tworzących środowisko sprzyjające 

działalności gospodarczej jest jednym z warunków efektywnego wykorzystania 

potencjałów rozwojowych występujących w regionie. Szczególną w tym rolę od-

grywają ośrodki szkoleniowo-doradcze, które z jednej strony pełnią wiele funkcji 

edukacyjno-doradczych, stanowiąc autonomiczny instrument wspierania, a z dru-

giej – grają rolę ośrodka innowacji i rozwoju lokalnego, tworząc swoistą prawnoor-

ganizacyjną formułę dla poszczególnych instrumentów wsparcia w danym środowi-

sku lokalnym. Z punktu widzenia osoby chcącej prowadzić firmę OSD niewątpli-

wie są instytucjami, do których można się udać i uzyskać tam profesjonalną pomoc 

zarówno doradczą, jak i informacyjną czy też finansową (na przykład w formie 

poręczenia kredytu bankowego lub mikropożyczki). 

 

 

BUSINESS SUPPORT CENTERS 

AS A FORM OF SUPPORTING ENTERPRISE DEVELOPMENT 

 

 

Summary 

 

 Changes that occurred in Poland after 1989 have created opportunities for entre-

preneurship development, which resulted in an increase in the number of small and 

medium enterprises. This article presents the Business Support Centers which operate 

on Polish market. Author characterizes entrepreneurship support system and activities 

perform by Business Support Centers in Western Pomerania in Poland. 
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MOŻLIWOŚCI INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

NA WYBRANYCH RYNKACH EUROPEJSKICH A OCZEKIWANIA KONSUMENTÓW 

INDYWIDUALNYCH ODNOŚNIE DO STRATEGII PRODUKTU 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Współczesne procesy rynkowe dotyczące internacjonalizacji działalności go-

spodarczej przedsiębiorstw coraz częściej dotyczą nie tylko dużych, ponadnarodo-

wych korporacji, ale również podmiotów rynkowych działających w sektorze ma-

łych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na rynkach lokalnych.  

 

 

1.  Internacjonalizacja – istota i znaczenie w sektorze małych i średnich przed-

siębiorstw 

 

 Pojęcie internacjonalizacji1 najogólniej traktowane jako umiędzynarodowie-

nie, odnosi się zarówno do przedsiębiorstwa, jak i „całości przepływów surowców 

                                                 

1
  J. Rymarczyk pod pojęciem internacjonalizacji rozumie każdy rodzaj działalności go-

spodarczej podejmowanej przez przedsiębiorstwo za granicą, jest to ujęcie szersze w stosunku 
do definicji, które uzależniają stosowanie pojęcia internacjonalizacji od określonego stopnia 
intensywności i zaangażowania przedsiębiorstwa za granicą. Ponadto zwraca on uwagę, że inter-
nacjonalizację można traktować trojako, jako: proces, statycznie (instytucjonalnie) oraz w sposób 
uzależniony od postępowania firm (behawiorystycznie). Zwraca też uwagę, że proces ten można 
rozpatrywać w ujęciu makro, tj. z punktu widzenia gospodarek krajowych lub ich zintegrowanych 
ugrupowań, lub w skali mikro – z punktu widzenia uczestniczących w nim przedsiębiorstw. 
Por. J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996, s. 14 i nast. 
Internacjonalizacja jest procesem wieloetapowym, w którym wg niektórych autorów końcowym 
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naturalnych, półfabrykatów oraz wyrobów gotowych i usług, pieniędzy, pomysłów 

i ludzi między dwoma czy trzema państwami”2. Grupa Lizbońska zalicza statystyki 

dotyczące importu i eksportu oraz ruchliwość ludności do narzędzi mierzących 

rodzaj, zasięg i kierunek internacjonalizacji gospodarki oraz społeczeństwa. Zwraca 

przy tym szczególną uwagę na narodowych uczestników gospodarki, których ten 

proces dotyczy. W świetle ewolucyjnego charakteru procesu internacjonalizacji 

należy wspomnieć o pojęciu multinacjonalizacji gospodarki i społeczeństw. Doty-

czy ona transferu zasobów, głównie kapitału, a w mniejszym stopniu pracy z jednej 

gospodarki narodowej do drugiej. W przeciwieństwie do internacjonalizacji – mul-

tinacjonalizacja jest poddawana presji związanej z protekcjonizmem gospodarczym, 

dominacją korporacji transnarodowych lub też w ogóle ze strachem przed inwesty-

cjami zagranicznymi3. Przy tej okazji warto wspomnieć również o zjawisku inter-

nalizacji4, której przejawem jest to, że niektóre składniki życia społecznego, takie 

jak systemy wartości, poglądy, style życia czy systemy kształcenia, zaczynają się 

przenikać, co widoczne jest zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. Wówczas na-

stępuje swoiste przejęcie modeli zachowań charakterystycznych dla innych krajów  

i równoczesne zachowanie pewnych fragmentów własnej tożsamości społecznej. 

 Zarówno internacjonalizacja, jak i globalizacja to procesy kształtujące współ-

czesną gospodarkę światową. Globalizacja jest traktowana jako najwyższa forma 

działań internacjonalizacyjnych przedsiębiorstw z jednej strony, a z drugiej – jako 

zjawisko o wiele szersze, dotykające społeczeństw w wymiarze międzynarodowym, 

gdyż dotyczy ona stylów życia, postaw i zachowań poszczególnych jednostek two-

rzących kulturę danego kraju. Zjawiska te wpływają na różne sfery życia ekono-

micznego, społecznego, politycznego oraz kulturowego. Globalizacja ma charakter 

dynamiczny, potęgowany rozwojem technologii i komunikacji, co powoduje, że 

coraz bardziej oddziałuje ona na współczesny rynek, na którym podmiotami są 

małe i średnie przedsiębiorstwa starające się odnaleźć swoje miejsce i utrzymać 

istotną pozycję wśród korporacji ponadnarodowych.  

 Globalizacja jako zjawisko może być rozpatrywana wielopłaszczyznowo, 

jednakże z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw istotna jest płasz-

czyzna rynkowa, a w szczególności dotycząca działalności marketingowej na ryn-

                                                                                                                        

etapem jest globalizacja. Z kolei wg J. Altkorna z perspektywy historycznej w ujęciu marketin-
gowym ewolucja przedsiębiorstw, przechodząc od marketingu eksportowego, poprzez marketing 
międzynarodowy, kulminuje w marketingu globalnym. Por. J. Altkorn, Factors influencing rand 
unification and differentiation at international markets, w: Marketing and globalization, red. 
 J. Ćado, J.W. Wiktor, materiały z III Międzynarodowego Sympozjum Marketingowego, Wyd. 
AE w Krakowie, Matej Bel University, Kraków 2000, s. 22.  

2
  Granice konkurencji, Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa 1997, s. 43. 

3
  G. Gierszewska, B. Wawrzyniak, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategiczne-

go, Poltext, Warszawa 2001, s. 19. 
4
  Internalizacja – to przyjmowanie za własne poglądów, wartości, norm i postaw narzuca-

nych z zewnątrz. Por. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2000, s. 312. 
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kach lokalnych, czyli konkrentych narzędzi marketingu, dzięki którym takie przed-

siębiorstwo zdobywa klientów i ma możliwość konkurowania o nabywców produk-

tu z dużymi korporacjami międzynarodowymi. O globalizacji rynków mówi między 

innymi P. Skat-Rørdam, który określa trzy przyczyny tego zjawiska: po pierwsze, 

konsumenci krajów Triady wytworzyli bardziej jednorodny styl życia i mają okre-

ślone wymagania (zwłaszcza młodsze grupy wiekowe), co powoduje, że produkty, 

takie jak na przykład przenośny odtwarzacz mp4, stają się powszechne, po drugie, 

ta jednorodność sprawia, że obsługiwanie rynku globalnego jest znacznie atrakcyj-

niejsze pod względem finansowym dla firm, zwłaszcza obecnie, gdy większa swo-

boda handlu utrudnia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na jednym lub kilku 

rynkach, a po trzecie, w niektórych branżach (na przykład farmaceutycznej) koszty 

rozwoju wzrosły do tego stopnia, że sprzedaż na skalę światową jest jedynym spo-

sobem osiągnięcia adekwatnego zwrotu zainwestowanego kapitału5.  

 Proces internacjonalizacji jest związany z zachodzącymi w gospodarce świa-

towej oraz gospodarkach narodowych zmianami, wynikającymi z wielu czynników, 

między innymi: z otwierania się nowych rynków zbytu, rozwoju środków komuni-

kacji, ze skracania cyklu życia produktów, z przeobrażeń politycznych, rewolucji 

informatycznej czy globalnego ocieplenia i innych efektów wpływających na pro-

ekologiczne nastawienie państw i przedsiębiorstw. Internacjonalizacja, a w ślad za 

nią globalizacja całkowicie zmieniły dzięki rewolucji informatycznej sposób po-

strzegania fizycznych granic geograficznych, ekonomicznych oraz politycznych, 

doprowadzając do zjawiska określonego w literaturze jako kurczenie się świata. 

Rewolucja informatyczna stworzyła ponadto możliwość konkurowania na rynku 

wirtualnym z dużymi podmiotami międzynarodowymi tym wszystkim przedsię-

biorstwom, które zaliczane są do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

 Internacjonalizację należy rozpatrywać zatem w ujęciu makro, to jest z punktu 

widzenia gospodarek krajowych lub ich zintegrowanych ugrupowań, a także  

w ujęciu mikro, czyli z punktu widzenia uczestniczących w niej przedsiębiorstw, 

które działając w międzynarodowym otoczeniu, bez względu na swoją wielkość 

podlegają wzajemnym wpływom elementów tego środowiska. Otoczenie przedsię-

biorstwa w ujęciu marketingowym tworzą wszelkie elementy bliższego i dalszego 

środowiska, które w bezpośredni lub pośredni sposób wpływają na funkcjonowanie 

tego przedsiębiorstwa. Na rysunku 1 przedstawiono elementy otoczenia i ich wpływ 

na działalność rynkową przedsiębiorstwa.  

 

                                                 
5
  P. Skat-Rørdam, Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystywanie okazji rynkowych do 

rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001, s. 23. 
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Rys. 1.  Czynniki otoczenia marketingowego wpływające na przedsiębiorstwo, dostawców 

i klientów 

Źródło:  K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wy-

dawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 80. 

 

 Dostawcy, klienci, a także konkurenci przedsiębiorstwa stanowią bezpośred-

nie otoczenie marketingowe każdego podmiotu rynkowego. Ich znaczenie w przy-

padku małych i średnich przedsiębiorstw jest większe przede wszystkim z powodu 

mniejszej skali produkcji w stosunku do dużych przedsiębiorstw. Firmy z sektora 

MŚP są bardziej zależne od wymienionych elementów, a także bardziej wrażliwe 

na zmiany w ich zachowaniach rynkowych. Wzajemne oddziaływania zachodzące 

pomiędzy elementami otoczenia mogą być kształtowane przez narzędzia marketin-

gu mix, takie jak produkt, cena, dystrybucja, personel, a zwłaszcza promocja. 

 Natomiast otoczenie dalsze w ramach wymienionych sfer wywiera wpływ 

bardziej jednokierunkowy i samo przedsiębiorstwo nie może bezpośrednio wpły-

wać na elementy otoczenia dalszego ani kształtować ich w zależności od własnych 

potrzeb i realizowanych strategii działania. 

 

 

2. Decyzje rynkowe konsumentów na rynkach zagranicznych – istota i proces 

 

 Wśród wielu decyzji podejmowanych przez jednostkę szczególne znaczenie 

dla przedsiębiorstw mają decyzje konsumenckie ujawniające się w różnorodnych 
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zachowaniach konsumentów na rynku. Należy tu zwrócić uwagę na różnicę między 

decyzjami konsumenckimi a decyzjami konsumpcyjnymi. Jak podaje S. Gajew-

ski, decyzje konsumpcyjne to wszystkie te decyzje, które podejmowane są w sferze 

konsumpcji (w odróżnieniu od decyzji podejmowanych w sferze produkcji lub w 

sferze aktywności pozaekonomicznej). Należą do nich decyzje podejmowane przez 

samych konsumentów, jak i przez nabywców, organizacje rządowe lub pozarządo-

we, które dotyczą sfery konsumpcji. Natomiast decyzje konsumenckie to wszystkie 

te decyzje, w których decydentem jest konsument lub grupa konsumentów6. Przed-

miotem rozważań są tutaj decyzje konsumenckie dotyczące oferty rynkowej do-

stępnej na rynkach lokalnych, gdzie asortyment zawiera zarówno produkty marek 

globalnych, jak i lokalnych – wytwarzanych często przez producentów sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

 Zachowania rynkowe konsumentów są określane jako ogół działań i percep-

cji konsumenta składających się na przygotowanie decyzji wyboru produktu, doko-

nanie wyboru oraz zakupu produktu7. Składa się na nie wiele decyzji rynkowych 

podejmowanych przez konsumenta. Zachowania te mają pewne określone etapy, 

które mogą ulegać modyfikacjom w zależności od specyfiki produktu, horyzontu 

czasu, którym konsument dysponuje, i innych czynników psychologicznych lub 

ekonomicznych. Najważniejszymi przesłankami podejmowania decyzji konsu-

menckich w zakresie wyboru dóbr i usług są8: 

 hierarchia zaspokajania potrzeb, 

 forma konsumpcji, 

 jakość i użyteczność samego produktu lub usługi. 

 Hierarchię zaspokajania potrzeb wyznacza ich charakter (fizjologiczne, 

psychiczne albo mające znaczenie społeczne), panujące i uznawane przez konsu-

menta systemy wartości oraz posiadane lub możliwe do pozyskania zasoby pienięż-

ne, które umożliwiają przekształcenie potrzeb w popyt konsumpcyjny. Z kolei wy-

bór formy konsumpcji dotyczy ściśle określonej potrzeby (na przykład przemiesz-

czania się), którą można zaspokoić albo za pomocą konsumpcji indywidualnej, albo 

konsumpcji zbiorowej. Ponadto wynika ona nie tylko z chęci maksymalizowania 

użyteczności konsumpcji dóbr i usług, lecz z posiadanych środków finansowych 

przeznaczonych na konsumpcję, co jest istotnym elementem zdobywania przewagi 

konkurencyjnej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o wy-

bór produktu, to w nowoczesnej konwencji rynkowej produkt to nie tylko zbiór 

jego cech zewnętrznych (formalnych, techniczno-technologicznych), takich jak 

                                                 
6
  Decyzje konsumpcyjne wyodrębnia się wg przedmiotu podejmowania decyzji, a decyzje 

konsumenckie wg podmiotu dokonującego wyboru. Por. S. Gajewski, Zachowanie się konsumen-
ta a współczesny marketing, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, s. 131. 

7
  L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Kra-

kowie, Kraków 2001, s. 9. 
8
  Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994, s. 98–99. 
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kształt, jakość, marka, opakowanie, ale przede wszystkim to podstawowa użytecz-

ność (wartość użytkowa) oferowana konsumentowi. Z kolei w ujęciu marketingo-

wym produkt składa się nie tylko z użyteczności podstawowej, lecz także z wszyst-

kich pozostałych korzyści, jakie czerpie nabywca, określanych mianem użyteczno-

ści komplementarnej. Im konsument jest bardziej zamożny i im większa jest różno-

rodność asortymentowa produktów (dywersyfikacja podaży), tym decyzje nabyw-

cze konsumentów stają się bardziej sprecyzowane i wysublimowane. 

 Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem związanym z zakupem produktu jest 

jego jakość, zarówno obiektywna, jak i subiektywna. Znaczenie jakości rośnie wraz 

ze wzrostem poziomu zamożności konsumentów9. 

 Podjęcie decyzji o zakupie produktu przez konsumenta jest czynnością wielo-

etapową – wymaga uwzględnienia czasu, czynników zewnętrznych, posiadanych 

informacji i doświadczenia oraz charakteru samego produktu. Ogólny model za-

chowania się konsumenta związany z podejmowaniem decyzji przedstawiono na 

rysunku 2.  

 

 
 
Rys. 2.  Prosty model zachowania się konsumenta przy zakupie produktu 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie H. Assael, Consumer behaviour and marketing 

action, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio 1995, s. 18. 

                                                 
9
  Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Wyd. Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 116. 

O jakości obiektywnej decyduje wartość użytkowa materialna wyznaczana takimi cechami pro-
duktu, jak trwałość, funkcjonalność, dostosowanie do potrzeb nabywcy, wysoki poziom techno-
logiczny całego produktu lub jego składników, natomiast jakość obiektywna jest wyznaczana 
wartością użytkową emocjonalną produktu, związaną z osobistymi zainteresowaniami konsumen-
ta, panującą modą, przyjętymi obyczajami. 
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 Podjęcie decyzji wymaga działań określanych łącznie jako proces informacyj-

no-decyzyjny, który obejmuje10: 

 zbadanie otoczenia decydenta z punktu widzenia warunków i okoliczności 

podjęcia decyzji, 

 określenie i sformułowanie problemu decyzyjnego, 

 wyszukanie i analizę możliwych wariantów zachowania się decydenta i/lub 

wykonawców działania, 

 wybór konkretnego wariantu, według którego będzie przebiegało zachowa-

nie się. 

 Otoczenie zewnętrzne zarówno bliższe, jak i dalsze wpływa na podjęcie decy-

zji konsumenta o zakupie produktu. 

 

 

3.  Możliwości rozwoju strategii produktu na rynkach zagranicznych dla ma-

łych oraz średnich przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych 

 

 Z badań empirycznych prowadzonych w latach 2007–2010 wśród konsumen-

tów indywidualnych w krajach Unii Europejskiej11 oraz wybranych przedsiębior-

stwach sektora MŚP wynika, że znaczenie umiędzynarodowienia rynku jest duże 

zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Przedsiębiorcy zgłaszali jako 

główne czynniki prowadzące do internacjonalizacji ich działań: konieczność rywa-

lizacji na rynkach lokalnych z ofertą koncernów międzynarodowych, co powoduje, 

że i tak są zmuszeni do ciągłego rozwoju (internacjonalizacja jest dla nich czynni-

kiem rozwojowym), a także zmiany w postrzeganiu oferty rynkowej przez indywi-

dualnych konsumentów. Okazało się również, że wielkość przedsiębiorstwa silnie 

determinuje dobierane narzędzi marketingu, ponieważ koszty ich stosowania są dla 

małych i średnich firm szczególnie istotne. Niemniej jednak ponad 90% badanych 

firm przyznało, że przeprowadza badania marketingowe przed wprowadze-

niem/zmianą oferty rynkowej i stosuje narzędzia planowania marketingowego  

w celu utrzymania pozycji rynkowej (najczęściej są one prowadzone przez firmy 

fińskie, duńskie, belgijskie, rzadziej słoweńskie i polskie). Przedsiębiorcy w bada-

nych krajach widzą konieczność poszerzania geograficznego swoich rynków doce-

lowych, by wyjść naprzeciw konkurencji i coraz częściej – potrzeb oraz preferencji 

                                                 
10

  Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 
2000, s. 75. 

11
  Badania były prowadzone w doborze celowym na populacjach dorosłych konsumentów 

w Polsce, Danii, Belgii, Finlandii i Słowenii, próby badawcze wahały się od 350 do 700 respon-
dentów. W badanych krajach przeprowadzono także wywiady z dyrektorami przedsiębiorstw 
produkcyjnych w branżach spożywczej, kosmetycznej oraz informatycznej o charakterze pilota-
żowym. 
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konsumentów indywidualnych. Ograniczają się jednak najczęściej do krajów 

ościennych lub korzystają z rynku wirtualnego. 

 Z kolei jeżeli chodzi o stronę popytową, to konsumenci kierują się w wyborze 

oferty rynkowej przede wszystkim ceną/jakością (dominacja zależy od kategorii 

produktu), a w dalszej kolejności – krajem pochodzenia produktu, marką i pozosta-

łymi elementami. Globalne marki i międzynarodowa rozpoznawalność produktu 

mają dla konsumentów duże znaczenie, jednakże w Danii, Belgii oraz Finlandii 

widoczne są silne tendencje etnocentryczne. W Słowenii są one słabsze, natomiast 

najsłabiej zjawisko to jest zarysowane wśród respondentów polskich, co wynika 

najprawdopodobniej z uwarunkowań historycznych i późnego wejścia w system 

gospodarki rynkowej w stosunku do pozostałych krajów. Respondenci zaznaczali 

jednak, że preferowanie produktów zagranicznych jest uzależnione od ich jakości 

i cen, a przede wszystkim także od kategorii produktu. Percepcja jakości marek 

globalnych była podobna w przypadku respondentów z różnych krajów12. Konsu-

menci indywidualni, podejmując decyzję o wyborze produktu, są bardzo świadomi 

swoich potrzeb, praw i szerokości asortymentu, który może zaspokoić ich potrzeby. 

W przypadku krajów Europy Zachodniej i Północnej wyraźnie widać duży udział 

indywidualizmu w podjeściu do konsumenta – ponad połowa badanych w Danii, 

Belgii i Finlandii ceni najbardziej indywidualne podejście do nabywcy oraz jest 

świadoma swoich praw konsumenckich. W Polsce i Słowenii zdecydowanie mniej 

badanych wykazywało takie tendencje. 

 W świetle badań empirycznych okazało się, że internacjonalizacja i globaliza-

cja rynku wywierają coraz większy wpływ na decyzje rynkowe konsumentów in-

dywidualnych, a przez to determinują rynkowe zachowania przedsiębiorstw, w tym 

szczególnie w sektorze małych i średnich firm. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Konkurencyjność oferty oraz jakość oferowanych dóbr i usług stają się klu-

czowymi elementami sukcesu rynkowego przedsiębiorstw bez względu na ich wiel-

kość. Postępujące procesy internacjonalizacyjne oraz globalizacja rynku i kon-

sumpcji powodują, że znaczenie umiędzynarodowienia działalności, jak również 

umiejętności działania w dynamicznym otoczeniu wzrasta w sektorze małych  

i średnich przedsiębiorstw.  

 

 

                                                 
12

  Badano takie globalne marki, jak m.in.: Coca-Cola, Pepsi, Nike, Nokia, Adidas, McDo-
nald’s i inne. 



Anna Sobczyk-Kolbuch 232 

POSSIBILITIES OF INTERNATIONALIZATION  

OF SMALL AND MEDIUM–SIZED ENTERPRISES  

WITHIN CHOSEN EUROPEAN MARKETS  

AND INDIVIDUAL CONSUMERS’ EXPECTATIONS  

REGARDING PRODUCT STRATEGY 

 

 

Summary 

 

 Internationalization and globalization processes of contemporary economy influ-

ence the marketing activities of all the companies within the international and local 

market. The article presents main issues on internationalization and globalization as the 

main factors influencing companies behaviour nowadays. On the other hand it shows 

the key elements of individual consumers decision making process within international 

and domestic market. The survey conducted in chosen European countries presented in 

the article proves that also small and medium companies should take the challenge 

of internationalization and try to compete with global companies on the local market 

using quality of their product and individual approach toward their consumers. 

 

Translated by Anna Sobczyk-Kolbuch 
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Wprowadzenie 

 

 Czas to pieniądz – określenie, które w ostatnim czasie bardzo realnie odzwier-

ciedla sytuację zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Aby odnieść sukces 

na rynku, gdzie toczy się ciągła gra o najbardziej dochodowych klientów, firmy 

muszą zdawać sobie sprawę z konieczności realizacji szeregu zadań, i to realizacji 

określonej w czasie. Nieustanny pośpiech i notoryczny brak czasu to zjawiska po-

wszechne, z którymi zmagają się duże organizacje, ale również małe i średnie fir-

my. Do tego dochodzą coraz bardziej rosnące wymagania klientów, które wymu-

szają na firmach, aby skoncentrowały się na szybszej, lepszej i dokładniejszej reali-

zacji zlecenia/usługi. Wszystko to z kolei wymaga od członków organizacji wyso-

kiej wydajności, pełnego zaangażowania i organizacji pracy, co nie zawsze jest 

spójne z dbaniem o własne zasoby psychiczne i fizyczne. Nieuchronnie zjawisko to 

w większości przypadków prowadzi do stresu oraz wypalenia zawodowego, które 

są kosztowne i dla organizacji, i dla pracowników.  

 Ponadto na rynku pojawiły się nowe zjawiska, z którymi małe firmy muszą się 

zapoznać, oraz nowe problemy, z którymi muszą się uporać. Najbardziej charakte-

rystyczne to: zmiany na rynkach zbytu, skracanie cyklu życia produktów, skracanie 

cyklu przygotowania nowych wyrobów, wzrastająca produktywność, bardzo krótkie 

terminy realizacji zaopatrzenia, znaczny wzrost wymagań w stosunku do dotrzy-

mywania terminów, nasycenie rynku1. Małe przedsiębiorstwa, nie chcąc zostać  

                                                 
1
  K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 71. 
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w tyle za gigantami biznesu, wywierają coraz większą presję na osiąganie wysokich 

wyników przedsiębiorstwa. Zjawisko to dotychczas było naturalne tylko w dużych 

firmach, ale z powodu dużej dynamiki przemian gospodarczych, społecznych  

i politycznych ostatnich lat również zaczęło odgrywać istotną rolę w małych, pręż-

nie rozwijających się przedsiębiorstwach. 

 Time Based Management jest koncepcją wykorzystania czasu jako czynnika, 

który umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Zastosowanie koncepcji, 

którą w dowolnym tłumaczeniu można określić jako „zarządzanie oparte na czyn-

niku czasu”, niezbędne jest przede wszystkim w dużych, rozbudowanych organiza-

cjach, w których struktura organizacyjna wymusza pracę wielu menedżerów różne-

go szczebla. 

 

 

1. Rola małych przedsiębiorstw w gospodarce 

 

 Małe przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w gospodarce na całym świecie. 

Mimo że charakteryzują się mniejszą siłą przebicia niż duże firmy, ich wpływ jest 

odczuwalny w wielu dziedzinach. Uczestniczą one między innymi w tworzeniu 

potencjału gospodarczego, generowaniu nowych miejsc pracy, aktywności w po-

dejmowaniu ryzyka i zmian oraz podnoszeniu konkurencyjności gospodarki. Po-

nadto korzystnie wpływają na dynamikę rozwoju gospodarczego, uzupełniając 

rynek w zakresie produkcji towarów i świadczenia usług, a także ożywiają gospo-

darkę lokalną.  

 Przeciętnie mali producenci mogą szybciej reagować na wyzwania rynku –  

i to przy niższym koszcie, coraz szybszym tempie zmian produktów oraz usług – 

poprzez wprowadzanie innowacji2, procesów produkcyjnych czy usługowych itp. 

Cechują się dynamizmem, elastycznością oraz otwartością działalności, a także 

szybszą reakcją na zmiany w otoczeniu, rozwijaniem swojego kapitału struktural-

nego zewnętrznorelacyjnego, związanego z tworzeniem dobrych relacji z interesa-

riuszami (zwłaszcza z tymi z bliższego otoczenia)3. Małe przedsiębiorstwa częściej 

oferują bardziej zindywidualizowaną produkcję i świadczenie usług dostosowywa-

nych do nieustannie zmieniających się potrzeb klientów, jak też szczególną dbałość 

o klientów poprzez bliskie i częste kontakty4. Są w stanie szybciej niż duże firmy 

reagować na problemy wewnątrz firmy – przedsiębiorczy właściciele szybciej od-

                                                 
2
  Ch. Maige, J.L. Muller, Walka z czasem. Atut strategiczny przedsiębiorstwa, Poltext, 

Warszawa 1995, s. 19. 
3
  A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fun-

dacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2005, s. 32–33, 104–106. 

4
  Ch. Fournier, Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Poltext, War-

szawa 1993, s. 43. 
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powiadają na pojawiające się możliwości oraz poprzez bliski kontakt z pracowni-

kami. Drobni producenci często są dostawcami specjalistycznych produktów dla 

dużych przedsiębiorstw. 

 Firmy muszą w coraz większym stopniu dostosowywać się do warunków  

i wymagań otoczenia, równocześnie posiadając coraz mniej swobody w kształto-

waniu swoich działań5. Otoczenie gospodarcze współczesnych przedsiębiorstw 

wyróżnia się wysokim stopniem nieprzewidywalności i zmienności. Sytuacja ta 

wymusza na małych przedsiębiorstwach natychmiastową reakcję na potrzeby klien-

tów. I tu zaczyna się ostra walka z czasem. Skierowanie uwagi organizacji na czas 

oznacza dokładne zrozumienie klienta, a przede wszystkim zaspokojenie jego po-

trzeb pod względem terminowości, aktualności lub innowacyjnych rozwiązań. 

Klient bowiem jest w stanie zapłacić wyższą cenę za dany wyrób czy usługę, 

zwłaszcza wówczas gdy czas ma dla niego duże znaczenie.  

 Mimo że małe przedsiębiorstwa są w stanie szybciej niż duże firmy reagować 

na potrzeby klientów, muszą zachować czujność, konkurenci bowiem to nie tylko 

duże firmy, lecz również te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

Ponadto warto zwrócić uwagę na istotną rzecz, konkurentami niekoniecznie są ci, 

którzy specjalizują się w tej samej branży, lecz również te firmy, które są w stanie 

zaspokoić potrzeby klientów. 

 

 

2. Time Based Management 

 

 Analizując zagadnienie „zarządzania opartego na czynniku czasu”, należy 

wyjaśnić podstawowe pojęcia, jakimi są zarządzanie i czas. Zarządzanie jest jed-

nym z podstawowych czynników rozwoju gospodarczego, jest procesem ciągłym. 

Oznacza działania, których celem jest kierowanie ludźmi w procesie gospodarowa-

nia zasobami dowolnej instytucji. Inaczej mówiąc, zarządzanie to taki przypadek 

kierowania ludźmi, w którym możność skutecznego kierowania wynika z własności 

zasobów będących w dyspozycji kierującego (jako właściciela tych zasobów) lub 

na mocy upoważnienia otrzymanego od właściciela
6
. Przedmiotem zarządzania są 

ludzie jako podmioty w procesie realizacji zadań i osiągania celów organizacji, ich 

kształtowanie oraz motywowanie do wykonywania zadań i osiągania celów organi-

zacyjnych. Niewiele firm ma świadomość znaczenia czasu we współczesnym za-

rządzaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa. Czas bowiem stanowi 

pewnego rodzaju wyzwanie dla organizacji. Ma on niezwykłe właściwości: jest 

                                                 
5
  Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. T. Łuczka, Wyd. Poli-

techniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 5. 
6
  Podstawy organizacji i zarządzania, red. K. Kozakiewicz, Wyd. Akademii Ekonomicz-

nej w Poznaniu, Poznań 1993, s. 48. 
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dobrem rzadkim, nie można go sprzedać, zaoszczędzić ani zmagazynować, nie daje 

się pomnożyć, stale i nieodwołalnie biegnie naprzód – upływa7. To najbardziej 

deficytowe dobro każdej firmy. Peter Drucker, guru zarządzania, określił czas jako 

wyjątkowy zasób, który jest całkowicie niewymienny; ulega całkowitemu zużyciu i 

nie można go zachować. I dlatego czasu zawsze brakuje8. W każdej organizacji, 

niezależnie od jej celu i realizowanych funkcji, czas – oprócz innych zasobów: 

materialnych, finansowych, rzeczowych i ludzkich – stanowi zasób szczególny9. 

 Time Based Management jest koncepcją znaną zarówno środowiskom nauko-

wym, jak i praktykom zarządzania, jednakże przez wiele organizacji niedocenianą. 

Koncepcja, która pojawiła się w latach 90. ubiegłego stulecia, szczególny nacisk 

kładzie na strategiczne znaczenie czasu w tworzeniu i realizacji wartości dodanej, 

co umożliwia zaoferowanie odpowiedniej wartości dodanej w odpowiednim czasie, 

a także lepszy i szybszy rozwój nowych produktów i wprowadzanie ich na rynek10. 

Jedyną różnicą jest to, że „czas otrzymuje priorytet w procesach zarządzania,  

a myślenie w kategoriach czasu dotyczy wszystkich sfer firmy”11. Zespół z Boston 

Consulting Group w swojej koncepcji Time Based Management powiązał jego tra-

dycyjną rolę ze współczesnymi zasadami zarządzania w orientacji na: procesy, 

wartości, działania zespołowe i odpowiednio dużą skalę działania. Podstawowe 

założenia oraz zasady koncepcji konkurowania na bazie czasu opracowane przez 

konsultantów z Boston Consulting Group to: 

 czas stanowi ekwiwalent pieniądza, produktywności, jakości i innowacji,  

 czas stanowi podstawowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa (jest 

mierzalny),  

 kierownictwo powinno być zorientowane na czynnik czasu, a więc syste-

matycznie mierzyć, analizować czasy różnych procesów oraz na tej pod-

stawie budować działania krótko- oraz długookresowe,  

 w zarządzaniu powinna dominować orientacja na procesy, co umożliwia 

ich optymalizację z punktu widzenia czasu,  

 redukcja czasu powinna dotyczyć wszystkich sfer działalności przedsię-

biorstwa (na przykład produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, czasu realizacji 

zamówień),  

                                                 

7
  L.J. Seiwert, Jak organizować czas, WN PWN, Warszawa 1993, s. 7. 

8
  P.F. Drucker, Menedżer skuteczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 

1994, s. 39–40. 
9
  Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błasz-

czyk, WN PWN, Warszawa 2005, s. 274. 
10

  R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo – logistyczne, C.H. Beck, Warszawa 2006, 
s. 125–126. 

11
  K. Zimniewicz, op.cit., s. 65. 
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 bardzo istotną rolę w oszczędności czasu odgrywa praca zespołowa, ucze-

nie się oraz system informacji12. 

 Time Based Management wykorzystuje czas jako czynnik, który umożliwia 

uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Podkreśla strategiczne  

znaczenie czasu w tworzeniu i realizacji wartości dodanej. Ch. Maige  

i J.L. Muller uważają, że „klienci są wrażliwi na czas i że tkwi w nim ważna  

przewaga konkurencyjna”13. Zatem należałoby zwrócić szczególną uwagę na to,  

że koncepcja ta rozciąga zasadę just-in-time na wszystkie procesy realizowane  

w przedsiębiorstwie. 

 

 

3. Marnotrawstwo czasu 

 

 W wielu firmach zbyt wiele czasu poświęca się na omawianie zagadnień, 

które nie mają wielkiego wpływu na wartość firmy. Szczególna rola w zarządzaniu 

małym przedsiębiorstwem przypada kierownikom, często właścicielom firmy. Od-

powiadają oni za zastosowanie, wykorzystanie i rozwój wiedzy pracowników.  

A przecież powszechnie wiadomo, że cena za złe wykorzystanie czasu kierownic-

twa jest wysoka. Marnotrawstwo czasu, spowodowane głównie opóźnionymi decy-

zjami strategicznymi, pospiesznie tworzonymi programami obniżania kosztów, 

utraconymi okazjami do opracowania nowych produktów, zbyt długim czasem 

przeznaczonym na poszukiwanie innowacji, prowadzi do strat14. 

 Ważnym składnikiem zarządzania, w którym wykorzystuje się czynnik czasu, 

jest rozpoznanie typowych problemów. Przyczyn marnotrawstwa czasu jest wiele. 

Powszechnym czynnikiem bezowocnego wykorzystania czasu są zakłócenia. Błędy 

popełniane na etapie planowania i podejmowania decyzji powodują największe 

straty w zasobach czasu. Jednym z warunków podejmowania racjonalnych decyzji 

przez kierowników/właścicieli firm jest posiadanie odpowiednich informacji. In-

formacje rozumiane jako dane o procesach i zjawiskach gospodarczych są podsta-

wowym elementem w podejmowaniu trafnych decyzji, zwłaszcza przez osoby za-

rzadzające procesem. Powódź danych wydaje się przynosić więcej problemów niż 

korzyści, dlatego ważne jest prawidłowe selekcjonowanie informacji. 

 Zbyt mało rutynowych zadań jest delegowanych pracownikom niższego 

szczebla, co prowadzi do przepracowania. Jest to również widoczne w małych 

przedsiębiorstwach, w których główną pieczę nad firmą sprawuje właściciel, i to on 

chce mieć nad wszystkim i nad wszystkimi pełną kontrolę. Ponadto nieumiejętność 

                                                 
12

  G. Stalk, Time – the Next Source of Competitive Advantage, „Harvard Business. 
Review”, lipiec–sierpień 1998, w: Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębior-
stwa, WN PWN, Warszawa 2003, s. 239. 

13
  Ch. Maige, J.L. Muller, op.cit., s. 13. 

14
  Ibidem, s. 19. 
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szybkiego dochodzenia do trafnych decyzji jest piętą achillesową zespołów kierow-

niczych większości przedsiębiorstw. W istocie okazuje się, że kierownictwo około 

80% czasu poświęca na zagadnienia, które w dłuższej perspektywie przynoszą 

mniej niż 20% wartości firmy. Problem dotyczy także zebrań. Kierownicy poświę-

cają na zebrania i narady mniej więcej od 20% do 60% swojego czasu, a często 

prowadzą one do niekonstruktywnych wniosków. Zebranie powinno służyć wkła-

dowi, który wniósł każdy z kierowników wyższego szczebla15. Typowe dla właści-

cieli małych firm jest również to, że całkowicie nie potrafią oddzielić życia zawo-

dowego od prywatnego i nawet po godzinach pracy zajmują się sprawami firmy. 

 Innym typowym problemem jest zbyt rozdrobniona struktura dnia pracy. Kie-

rownicy wykonują wiele różnych czynności dziennie, czego skutkiem jest dekon-

centracja oraz spontaniczna skłonność do przepracowywania się. Zaobserwowano 

bardzo niski stopień planowości pracy kierowników, czego wynikiem jest realizacja 

zaledwie około 20% zaplanowanych czynności (powinno być 60–70%), ich praca 

jest bardzo żywiołowa, często ulegają naciskom zewnętrznym. 

 Problemy z czasem mogą wynikać również ze specyficznych uwarunkowań 

psychologicznych, które należy korygować, aby zarządzanie oparte na czynniku 

czasu się powiodło. Ważne uwarunkowania, które należy uwzględnić, to: perfek-

cjonizm, pracoholizm, zachowania typu A, specyficzne codzienne nawyki. Takie 

problemy, jak odwlekanie wykonania zadań i podejmowania decyzji, powodują 

gromadzenie się „nieprzyjemnych” spraw.  

 Wymienione pułapki czasowe, które dotyczą głównie organizacji czasu pracy, 

to tylko nieliczne z możliwych. Time Based Management porusza jeszcze jedną 

istotną kwestię – problem rozrzutności. Rozrzutność czasu jest stratą, którą należy 

eliminować. Mając na uwadze czynnik czasu, rozrzutnością będzie między innymi 

utrzymywanie nadmiernych zapasów czy wstrzymywanie biegu sprawy. W celu 

eliminacji rozrzutności firma powinna podjąć działania zmierzające do:  

 eliminowania magazynów – pozbycie się zbędnych zapasów, 

 usuwania błędów – produkcja i usługi zgodne z założonymi standardami, 

 ciągłego doskonalenia procesów16. 

 Ponadto oszczędność czasu w małym przedsiębiorstwie można osiagnąć dzię-

ki przyspieszeniu obiegu informacji, zwiększeniu odpowiedzialności, zmianie ko-

lejności wykonywania czynności bądź ich eliminacji, równoległemu przebiegowi 

procesów, likwidacji wąskich gardeł i ograniczeniu wielkości partii itp.17 

 

                                                 
15

  P.F. Drucker, op.cit., s. 83. 
16

  K. Zimniewicz, op.cit., 70. 
17

  Ibidem, s. 70. 
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4. Korzyści płynące z wdrożenia Time Based Management 

 

 Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej wymaga od przedsiębior-

stwa niezwykłej elastyczności w odpowiadaniu na zmieniające się warunki rynko-

we, częste wprowadzanie nowych produktów na rynek, wdrażanie innowacji oraz 

ciągłe szukanie nowych sposobów odróżnienia się od konkurencji.  

 Time Based Management ma być pewnego rodzaju narzędziem, dzięki które-

mu przesiębiorstwo będzie zdolne wykorzystać czynnik czasu do uzyskania prze-

wagi konkurencyjnej. Walka z czasem ma być atutem strategicznym małej firmy,  

a nie barierą.  

 Korzyści płynące ze stosowania koncpecji Time Based Management jest wie-

le. Do najważniejszych należą: 

 skrócenie realizacji procesów, 

 terminowość,  

 uformowanie na nowo istniejących procesów (płynność czasu),  

 rozwój nowych produktów i wprowadzenie ich na rynek itp.  

 Celem stosowania Time Based Mangement jest uzyskanie takiego stopnia 

doskonałości, który pozwoli wyeliminować lub zminimalizować opóźnienia, wąskie 

gardła, błędy i zapasy. Szybsze reagowanie na nowe wyzwania rynku może przy-

czynić się do wzrostu wartości firmy. Pragnąc odnieść sukces na rynku, nie można 

oferować wciąż tych samych produktów. Potrzeby konsumentów nieustannie się 

zmieniają. Tylko firmy, które potrafią wykorzystać nowe możliwości funkcjonowa-

nia, szczególnie nowości w dziedzinie zarządzania oraz techniczne, zdobywają 

przewagę nad konkurentami.  

 

 

Podsumowanie 

 

 W wielu przedsiębiorstwach czas stał się nadzwyczaj ważną kategorią – do-

brem rzadkim, którego nie można sprzedać, zaoszczędzić ani zmagazynować. 

Być może dlatego niektóre firmy nie dostrzegają znaczenia tego czynnika, wręcz 

sądzą, że zarządzanie oparte na czynniku czasu nie przynosi wymiernych korzyści 

dla rozwoju ich działalności. Zarządzanie oparte na czynniku czasu oznacza szcze-

gólne postrzeganie go jako wyjątkowego i niezwykle cennego zasobu. Time Based 

Management nie jest to koncepcja zupełnie nowa, ponieważ czas zawsze był 

przedmiotem zainteresowania praktyków i teoretyków zarządzania, jednakże nie-

wiele małych przedsiębiorstw ma świadomość znaczenia czasu we współczesnym 

zarządzaniu. 

 Skierowanie uwagi małego przedsiębiorstwa na czas ma na celu zrozumienie 

potrzeb klienta, a zatem elastyczne reagowanie na trendy i kaprysy klienta. Klient 

bowiem jest w stanie zapłacić wyższą cenę za dany wyrób czy usługę, zwłaszcza 
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wówczas gdy czas ma dla niego duże znaczenie. Mali producenci usiłują zdobyć 

przewagę nad swoimi konkurentami poprzez wzmacnianie swoich zasobów 

i doskonalenie odpowiednich procesów. 

 Celem artykułu było ukazanie możliwości i przedstawienie podstawowych 

korzyści, takich jak skrócenie procesów, terminowość, uformowanie na nowo już 

istniejących procesów, rozwój nowych produktów i wprowadzenie ich na rynek, 

wynikających z wdrożenia Time Based Management w małych przedsiębiorstwach 

produkcyjnych. Artykuł nie traktuje o sposobach maksymalizacji czasu i zminima-

lizowania strat, stanowi bowiem wstęp do kolejnych rozważań.  

 

 

TIME BASED MANAGEMENT 

– SMALL COMPANY’S BENEFITS EVALUATION 

 

 

Summary 

 

 In order to be successful on the market where there is a constant struggle for the 

most profitable customers. Companies should realize that this is a must and they may 

undertake a number of tasks and to carry them out in a define time. The key solutions 

to achieve a competitive advantage becomes the effective time based management hav-

ing as an objective the better use of time and to improve effectiveness of activities. 

The management based on time means that it is a unique and valuable sources. Among 

many small companies time has become a very important category – a rare good that 

you cannot sell nor save and store. Maybe that is why some small companies do not 

perceive the value of this factor or even have an opinion that time management do not 

provide with notable benefits for their activity development. When the company focuses 

on time it means the understanding of the customer, but mostly meeting his needs in 

terms of time, validity, innovative solutions, etc. It is also a flexible reaction to the 

trends and whims of a customer. The customer is able to pay a higher price for 

a specific good or services especially when the time is of the importance. 

 

Transalted by Katarzyna Springer 
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Wprowadzenie 

 

 Od lat wiadomo jest, iż gospodarki konkurują między sobą o przedsiębiorców, 

którzy dokonują lokalizacji swojej działalności gospodarczej na podstawie wielu 

determinant. Szczególnie ważne są zachęty inwestycyjne oferowane przedsiębior-

com zagranicznym, którzy wybierając miejsce prowadzenia swojej firmy, analizują 

szereg czynników lokalizacyjnych. W dobie gospodarki rynkowej zwiększa się 

zdolność przedsiębiorstw do dokonywania wolnych wyborów inwestycyjnych, 

w tym także lokalizacyjnych. Oprócz państwa (rządu) coraz częściej to jednostki 

samorządu terytorialnego mają istotny wpływ na to, czy dany przedsiębiorca wybie-

rze ich gminę na miejsce lokalizacji swojej inwestycji. Zatem do zadań samorzą-

dów lokalnych zalicza się tworzenie warunków do stabilnego i dynamicznego roz-

woju gospodarczego danej jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem 

władz gminnych i powiatowych jest dążenie do uzyskania przewagi konkurencyjnej 

w stosunku do innych jednostek, polegającej na organizowaniu sprzyjającego kli-

matu do rozwoju przedsiębiorczości. To właśnie powiaty, a częściej nawet gminy 

mają największy zakres kompetencji do samodzielnego podejmowania decyzji 

i kształtowania polityki finansowej. Osiemdziesiąt procent wszystkich dochodów 

samorządowych jest w gestii gmin, a ponadto to one same wpływają na kształtowa-

nie się podatków i opłat lokalnych, co jest jednym z ważniejszych czynników loka-

lizacyjnych wchodzących w skład klimatu inwestycyjnego danego regionu. 

 Celem artykułu jest poddanie analizie podmiotów działających na terenie 

województwa dolnośląskiego pod kątem zmian w strukturze podmiotów w latach 
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2005–2009 ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw po-

siadających kapitał zagraniczny, których liczba od lat corocznie się zwiększa. 

 

 

1. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego na Dolnym Śląsku  

 

 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego1 w Polsce rośnie liczba 

spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w systemie REGON 

w 2010 roku w poszczególnych województwach. Na miejscu pierwszym – regio-

nem mocno wyróżniającym się pod względem liczby takich podmiotów – jest wo-

jewództwo mazowieckie, w którym istnieją ponad 24 tysiące spółek prawa handlo-

wego posiadających w swoim majątku kapitał pochodzący od zagranicznych inwe-

storów. Tak dużą liczbę podmiotów województwo mazowieckie zawdzięcza przede 

wszystkim Warszawie, w której swoją siedzibę ma 80% ogółu spółek z kapitałem 

zagranicznym. Warszawa jako stolica od lat przyciąga inwestorów zagranicznych, 

co sprawiło, że co trzecia tutejsza firma to przedsiębiorstwo z udziałem kapitału 

obcego pochodzącego z zagranicy. Na drugim miejscu w rankingu uplasowało się 

województwo dolnośląskie, które posiada jedną czwartą liczby takich przedsię-

biorstw zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, jednak na tle 

pozostałych regionów Dolny Śląsk jest regionem wyróżniającym się. Wysoka po-

zycja w rankingu świadczy o tym, iż województwo dolnośląskie jest postrzegane 

jako region niemal równie dobry dla inwestycji jak stolica. Na trzecim miejscu 

uplasowała się Wielkopolska, w której liczba spółek handlowych z udziałem kapita-

łu zagranicznego wynosi 5775. 

 W porównaniu miast powyżej 500 tys. mieszkańców pod względem udziału 

spółek z kapitałem zagranicznym we wszystkich spółkach prawa handlowego na 

miejscu pierwszym plasuje się Warszawa z 30%, na drugim Wrocław – 25%, na-

stępnie Łódź – 21% oraz Kraków – niecałe 19%. Istotne jest, że wśród miast liczą-

cych ponad pół miliona mieszkańców Wrocław ma najmniejszy udział (zaledwie 

46%) w tworzeniu ogólnej liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego na 

terytorium danego województwa. Jak już wspomniano, największy udział, 80%, ma 

Warszawa, na miejscu drugim jest Kraków – 71%, na kolejnych Łódź – 61%, Po-

znań – 47% i dopiero Wrocław. Świadczy to o tym, że spółki z udziałem kapitału 

zagranicznego są rozproszone po całym województwie dolnośląskim, a nie skupio-

ne tylko w stolicy Dolnego Śląska. 

 Na podstawie danych statystycznych dotyczących podmiotów gospodarczych 

regionu dolnośląskiego można wywnioskować, iż w okresie od roku 2005 do 2009 

w województwie dolnośląskim liczba istniejących spółek z udziałem kapitału za-

granicznego zwiększyła się o 18%. Ponadto z danych GUS wynika, że w roku 2001 

                                                 
1
  www.stat.gov.pl, 15.11.2010. 
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spółek z udziałem kapitału zagranicznego było 4557, co oznacza wzrost do połowy 

roku 2010 o ponad 41%. 

 Analiza wielkości prezentowanych dla podregionów pokazuje, że w badanym 

okresie, od 2005 roku, największą dynamikę zmian można zaobserwować w mie-

ście Wrocławiu – wzrost o 26 %, oraz podregionie wrocławskim – 25%. Najmniej-

szy przyrost liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego wystąpił w podregio-

nie wałbrzyskim – zaledwie o 4%.  

 W podregionie jeleniogórskim powiatem, w którym funkcjonuje najwięcej 

spółek z udziałem kapitału zagranicznego, jest miasto na prawach powiatu Jelenia 

Góra – 311 spółek w 2009 roku, oraz powiat jeleniogórski – 214 podmiotów. 

Wśród gmin należących do powiatu jeleniogórskiego najwięcej spółek z kapitałem 

zagranicznym zlokalizowanych było w 2009 roku w gminie Podgórzyn – 41, na-

stępnie Karpaczu – 37 oraz Szklarskiej Porębie – 26. Najmniejszą liczbą podmio-

tów z udziałem kapitału zagranicznego w podregionie jeleniogórskim w 2009 roku 

charakteryzował się powiat lwówecki, gdzie funkcjonowało jedynie 50 takich pod-

miotów. Największy wzrost liczby spółek handlowych z udziałem kapitału zagra-

nicznego w ciągu badanych 4 lat wystąpił w powiecie bolesławieckim, przede 

wszystkim w mieście Nowogrodźcu, gdzie dynamika wzrostu liczby podmiotów 

z kapitałem zagranicznym wyniosła 143%. Zwiększenie zainteresowania podmio-

tów zagranicznych terenami zlokalizowanymi w okolicy miasta Nowogrodźca 

można tłumaczyć przede wszystkich funkcjonowaniem na jego terenie Kamienno-

górskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) 

z podstrefą Nowogrodziec–Wykroty, która do 1 grudnia 2017 roku oferuje poten-

cjalnym przedsiębiorcom specjalne zachęty inwestycyjne. Ponadto teren, na którym 

znajduje się podstrefa Nowogrodziec–Wykroty, zlokalizowany jest w pobliżu auto-

strady A4, najdłuższej w Polsce. W odległości około 20 km od autostrady znajdują 

się miejscowości położone na terenie Niemiec, co dla wielu inwestorów może być 

atrakcyjne. Po względem ilościowym najwięcej nowych podmiotów zarejestrowano 

w okresie od 2005 do 2009 roku w gminie Podgórzyn – 18 spółek, następnie w 

Jeleniej Górze – 17 oraz Bolesławcu – 16. W niektórych powiatach podregionu 

jeleniogórskiego zmniejszyła się liczba podmiotów działających na danym teryto-

rium, co oznacza, że zostały one zlikwidowane lub kapitał zagraniczny wycofano. 

Taka sytuacja wystąpiła w Lubaniu, gdzie jeszcze w 2005 roku spółek z kapitałem 

zagranicznym było 13, a w roku 2009 już tylko 10. 

 W podregionie legnicko-głogowskim największy przyrost liczby spółek 

z udziałem kapitału zagranicznego od roku 2005 do 2009 jest widoczny w powiecie 

górowskim – 24%, natomiast najmniejszy w polkowickim, w którym w omawia-

nym okresie czterolecia nie pojawiła się żadna nowa spółka posiadająca w swojej 

strukturze kapitał pochodzenia zagranicznego. Najwięcej podmiotów gospodarki 

narodowej w formie spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego zareje-

strowanych było w 2009 roku w Legnicy – 168, a następnie w powiecie głogow-
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skim – 91. W powiecie górowskim już tylko 21. W powiecie głogowskim najczę-

ściej wybieranym miejscem lokowania spółek z udziałem kapitału zagranicznego 

jest miasto Głogów, gdzie zarejestrowanych w 2009 roku takich podmiotów było 

82 z 91 przypisanych dla tego powiatu. Na tak wysoką liczbę przedsiębiorców 

z kapitałem zagranicznym wpływ z pewnością miało powstanie w 2008 roku  

w granicach administracyjnych Głogowa podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Głównym atutem oferowanych przez Głogów terenów jest zlokali-

zowanie podstrefy w pobliżu szlaku komunikacyjnego północ-południe, portu 

rzecznego, przystani przeładunkowej, a także bocznicy kolejowej. Największa dy-

namika wzrostu liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego w podregionie 

legnicko–głogowskim w okresie od 2005 roku do 2009 roku jest charakterystyczna 

dla miasta Legnicy, przybyło 16 podmiotów. Na drugim miejscu plasuje się Gło-

gów z 8 dodatkowymi przedsiębiorstwami oraz Lubin – z 7. W tym regionie  

w badanym okresie doszło także do kilku likwidacji omawianej grupy spółek, naj-

więcej zamknięto ich w Polkowicach – aż 5 firm. 

 W podregionie wałbrzyskim występuje najmniej powiatów, jednakże jest on 

najbardziej liczebny pod względem ludności, która go zamieszkuje. W okresie od 

2005 do 2009 roku był to podregion, który osiągnął najniższą stopę wzrostu liczby 

spółek z udziałem kapitału zagranicznego w całym województwie dolnośląskim. Na 

5 przypisanych do tego podregionu powiatów 2 z nich jako jedyne wśród wszyst-

kich powiatów Dolnego Śląska odnotowały ogólny spadek liczby zarejestrowanych 

spółek z kapitałem zagranicznym. Były to powiat kłodzki oraz wałbrzyski. W po-

wiecie kłodzkim największy spadek liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego 

odnotowano w Kłodzku (obecnie jest ich o 4 mniej w porównaniu z rokiem 2005), 

kolejno w Kudowie Zdroju (2 mniej) oraz po jednej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz 

Lądku Zdroju. W powiecie wałbrzyskim miasto Wałbrzych stanowi centrum lokali-

zacji firm z kapitałem zagranicznym, jednak i ono w okresie omawianego czterole-

cia odnotowało zmniejszenie liczby takich podmiotów o 5 spółek. Pod względem 

liczebności spółek z kapitałem zagranicznym umiejscowionych w powiecie wał-

brzyskim liderem rankingu, mimo spadku liczby firm w badanym okresie, jest mia-

sto Wałbrzych, w którym według rejestru REGON zlokalizowane były w 2009 roku 

143 podmioty posiadające taki kapitał. Na miejscu drugim uplasowała się Świdnica 

(139 spółek), a na miejscu trzecim Dzierżoniów – 60 podmiotów. Przeprowadzając 

analizę z punktu widzenia powiatów podregionu wałbrzyskiego, stwierdza się, że 

najbogatszy w spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego jest powiat 

świdnicki – ma ich 280, za nim plasuje się powiat wałbrzyski, kłodzki, dzierżo-

niowski oraz ząbkowicki. Największy przyrost liczby spółek w okresie od roku 

2005 do 2009 odnotowany został dla powiatu świdnickiego, gdzie liczba badanych 

przedsiębiorstw zwiększył się o 20, w tym 19 z nich zlokalizowało swoją działal-

ność w mieście Świdnicy. Podobnie jak w pozostałych opisanych przypadkach, 

Świdnica również jest podstrefą należącą do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
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nomicznej (WSSE), co jest zapewne bodźcem przyciągającym inwestorów zagra-

nicznych. Ponadto warto nadmienić, iż Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

składająca się z 40 podstref została uznana przez „FDI Magazine”2 za jedno z naja-

trakcyjniejszych miejsc do inwestowania na świecie. W raporcie opracowanym 

przez brytyjskie wydawnictwo przeanalizowano ponad 700 specjalnych stref eko-

nomicznych na świecie i WSSE uzyskała lokatę 17. Do tego zajęła trzecie miejsce 

wśród europejskich specjalnych stref ekonomicznych.  

 Podregion wrocławski w okresie od 2005 do 2009 roku odnotował największy 

przyrost liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Dwudziestopięcioprocen-

towy wzrost liczby podmiotów w tym podregionie nastąpił dzięki dużemu przyro-

stowi liczby spółek w powiecie wrocławskim, który wyniósł prawie 50%. Tak im-

ponujący wynik powiat wrocławski zawdzięcza przede wszystkim dwóm gminom, 

Kobierzyce i Żórawina. W pierwszej z nich w okresie ostatnich 4 lat liczba podmio-

tów z kapitałem zagranicznym wzrosła z 33 do 94, czyli o 185%, a w drugiej z 9 do 

16, czyli o 178%. Pod względem liczby spółek z kapitałem zagranicznym w podre-

gionie wrocławskim do najbogatszych powiatów można zaliczyć: wrocławski, po-

nad 300 spółek, następnie oławski – 107 oraz trzebnicki – 100. Wśród gmin na 

miejscu pierwszym plasuje się gmina Kobierzyce, na drugim i trzecim odpowiednio 

Kąty Wrocławskie oraz Długołęka. Każda z nich na swoim terenie ma ponad 50 

takich podmiotów. Sukces gminy Kobierzyce łączony jest przede wszystkim z do-

skonałym jej położeniem w pobliżu aglomeracji wrocławskiej oraz w pobliżu naj-

ważniejszych węzłów komunikacyjnych, takich jak autostrada A4 i drogi między-

narodowe nr 35 i 8. Ponadto w niedalekiej przyszłości sfinalizowana zostanie na jej 

terenie obwodnica Wrocławia, łącząca wyżej wymienione trasy komunikacyjne. 

Również w tym regionie odnotowano zmniejszenie się liczby spółek w niektórych 

gminach. Od 2005 roku po 3 spółki z udziałem kapitału zagranicznego zostały odję-

te od ogólnej liczby takich podmiotów funkcjonujących w gminie Święta Katarzy-

na, Milicz oraz Trzebnica.  

 Prezentacja kapitału zagranicznego ulokowanego w Polsce oraz w poszcze-

gólnych regionach została przeprowadzona na bazie danych z systemu REGON 

udostępnionych przez GUS. Jakkolwiek dane te mają pewne walory poznawcze 

i umożliwiają ogólne przedstawienie skali zjawiska w odniesieniu do napływu kapi-

tału zagranicznego, to jednak nie są dostatecznie precyzyjne. Sam GUS rekomendu-

je wykorzystanie także danych z formularza KZ (kapitał zagraniczny) pod nazwą 

„Sprawozdanie dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego”. Dane te bowiem 

przedstawiają faktycznie działające przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagra-

nicznego na terenie Polski, podczas gdy informacje w systemie REGON z uwagi na 

jego specyfikę mogą obejmować podmioty gospodarcze nieaktywne operacyjnie.  

                                                 
2
  Global Free Zones of the Future 2010/2011. Winners, „Global Outlook FDI Magazine”, 

June/July 2010. 
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Tabela 1 

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego na Dolnym Śląsku w latach 2003–2008  

w podziale na mikro, małe, średnie i duże 

 

Rok Ogółem Mikro Małe Średnie Duże 

2003 1675 1055 349 193 78 

2004 1758 1094 379 204 86 

2005 1831 1127 391 225 88 

2006 1962 1203 409 253 97 

2007 2048 1239 427 267 115 

2008 2112 1237 470 283 122 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS, 

http://www.stat.gov.pl, 4.11.2010. 

 

 Według danych zebranych na bazie formularza KZ na Dolnym Śląsku w 2008 

roku3 zarejestrowanych było 2112 aktywnie działających przedsiębiorstw zagra-

nicznych. Dominującą rolę odgrywają podmioty mikro, których jest 1237, stano-

wiące ponad 58% całej liczby tego rodzaju firm. Licznie reprezentowaną grupą są 

także przedsiębiorstwa małe – 470, natomiast zdecydowanie mniej jest podmiotów 

średniej wielkości – 283 oraz dużych – 122. Charakterystyczny i pozytywny jedno-

cześnie jest ogólny systematyczny przyrost liczby inwestorów zagranicznych na 

Dolnym Śląsku. 

 Znacząca liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych 

na terenie Dolnego Śląska przekłada się również na wielkość kapitału zagraniczne-

go ulokowanego w systemie gospodarczym województwa. Na koniec 2008 roku 

zanotowano wartość kapitału zagranicznego na Dolnym Śląsku na poziome prze-

kraczającym 13,4 mld zł, co stanowi kolejny korzystny wyróżnik na tle całego kraju 

(druga pozycja pod tym względem w Polsce). Ponadto pozytywna jest również 

sama tendencja napływu kapitału zagranicznego do badanego województwa. Dolny 

Śląsk rejestruje regularny przyrost skali zaangażowania kapitałowego podmiotów 

zagranicznych działających w regionie. Tylko w okresie 2003–2008 nastąpił po-

naddwuipółkrotny wzrost wartości kapitału zagranicznego zainwestowanego 

w województwie, wskazujący na pozytywną percepcję Dolnego Śląska przez inwe-

storów zewnętrznych. Największy przyrost wielkości zainwestowanych środków 

                                                 
3
  Są to najnowsze dane udostępniane przez GUS. 
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nastąpił na Dolnym Śląsku między 2004 a 2005 rokiem, co można wytłumaczyć 

wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Celem niniejszego artykułu było przeanalizowanie zmian w liczbie podmio-

tów z udziałem kapitału zagranicznego na Dolnym Śląsku. Z krótkiej analizy wyni-

ka, że liczba badanych podmiotów na terenie powiatów województwa dolnoślą-

skiego od roku 2005 systematycznie wzrasta. To znaczy, że przedsiębiorcy uważają 

region Dolnego Śląska za atrakcyjny do inwestowania oraz oferujący dobry dla 

prowadzenia biznesu klimat inwestycyjny. Ponadto dominującą rolę odgrywają 

niewielkie przedsiębiorstwa, w szczególności mikroprzedsiębiorstwa oraz małe 

firmy, które stanowią łącznie ponad 80% ogólnej liczby podmiotów funkcjonują-

cych na Dolnym Śląsku. Mimo corocznego zwiększania się ich liczby ich udział 

w ogólnej liczbie jest stały od 2003 roku.  

 Z obserwacji wynika, iż w dzisiejszych czasach niezmiernie istotny jest lokal-

ny rozwój przedsiębiorczości, w tym mikro i małych przedsiębiorstw. Mikroprzed-

siębiorstwa działają raczej na skalę regionalną lub lokalną niż na skalę międzynaro-

dową (ich udział w eksporcie nie przekracza 15% w ciągu roku). Zjawisko to poka-

zuje, że stanowią one podstawę funkcjonowania gmin, powiatów, województw, 

które dzięki inwestycjom dokonywanym przez te podmioty mają szansę rozwijać 

się zarówno gospodarczo, jak i społecznie. Samorządy powinny zatem popularyzo-

wać przedsiębiorczość na szeroką skalę. Muszą tworzyć instytucje otoczenia bizne-

su, które byłyby łącznikiem między gminą/powiatem a podmiotami gospodarczymi. 

Z drugiej strony powinny wspierać przedsiębiorstwa chcące się rozwijać, bo pomoc 

w dokonaniu inwestycji w przyszłości pozwoli im czerpać korzyści z włożonego 

wkładu.  

 

 

MICRO-ENTERPRISES WITH SHARE OF FOREIGN CAPITAL 

ON THE DOLNY ŚLĄSK (LOWER SILESIA) REGION 

 

 

Summary 

 

 Basing on observances one may conclude that today, the local entrepreneurship 

development, including micro and macro enterprises is very substantial. Micro-

enterprises operate rather within regional or local scale than the international one (their 

share in export does not exceed 15% during a year). This phenomenon shows they pose 
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basis for functioning of communes, poviats, provinces which, due to investments made 

by such entities, have chance to develop their economies and social relations. 

 The objective of this article was carrying out of examination of the Dolny Śląsk 

province (Lower Silesia) in terms of changes in the number of entities for years 2005–

2009 with special consideration given to micro and small enterprises with foreign capi-

tal, whose number has been growing up for years. 2112 foreign enterprises were regis-

tered in the territory of Dolny Śląsk in 2008. Micro entities dominate – 1237, posing 

more than 50% of the entire population of such companies. Also small enterprises are 

frequent – 470, while number of middle enterprises – 283 and large ones – 122 is defi-

nitely much lower. 

 

Translated by Magdalena Stawicka 
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INSTRUMENTY POMOCY PUBLICZNEJ DLA MŚP 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało ograniczenie kompe-

tencji władz w zakresie uznaniowego wspierania poszczególnych sektorów gospo-

darki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu ciężkiego, stoczniowego i wy-

dobywczego. Odtąd warunki, wielkość i kierunki udzielanej pomocy zaczęły podle-

gać normom i kontroli organów UE pod kątem weryfikacji, czy pomoc ta nie naru-

sza warunków konkurencji w ramach Unii.  

 Celem referatu jest przedstawienie instrumentów pomocy publicznej adreso-

wanych w szczególności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)  

w ramach pomocy publicznej i jej szczególnej formy – pomocy de minimis, ze 

wskazaniem plusów i minusów (ograniczeń) korzystania z tego rodzaju wsparcia 

wynikających dla MŚP. 

 

 

1. Definicja, kategorie i narzędzia pomocy publicznej 

 

 Podstawowym źródłem prawnym określającym pojęcie pomocy publicznej 

jest artykuł 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Artykuł ten 

definiuje pomoc publiczną jako „wszelką pomoc przyznawaną przez Państwo 

Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, 

która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 

przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym 

rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami 
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Członkowskimi”1. To znaczy, że pomocą publiczną jest pomoc ze strony państwa 

na rzecz niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych towarów. Co do zasa-

dy taka pomoc jest niedopuszczalna, ponieważ zniekształca ona warunki konkuren-

cji poprzez uprzywilejowanie niektórych tylko przedsiębiorstw lub niektórych to-

warów, a co za tym idzie, ma negatywny wpływ na wymianę handlową pomiędzy 

krajami członkowskimi. Ocena tego, czy stosowany instrument pomocy publicznej 

ma charakter selektywny, zależy od odpowiedzi na pytanie, czy zastosowanie dane-

go instrumentu oznacza dla przedsiębiorcy uzyskanie dodatkowych korzyści, któ-

rych inni przedsiębiorcy nie otrzymują. Dla przykładu, obniżona stawka podatku 

rolnego nie stanowi pomocy publicznej, gdyż dotyczy wszystkich podmiotów go-

spodarujących na roli. Ale już ulga podatkowa skierowana wyłącznie dla przedsię-

biorców działających na przykład w branży motoryzacyjnej stanowiłaby instrument 

pomocy publicznej. Ponadto pomoc publiczna może także polegać na przykład na 

obniżeniu kosztów działalności gospodarczej określonego przedsiębiorstwa lub 

kosztów realizacji określonego przedsięwzięcia2. Innymi przykładami pomocy pu-

blicznej są: dotacje, ulgi, zwolnienia podatkowe, umorzenia lub zaniechania ustale-

nia albo poboru należnych od przedsiębiorcy świadczeń publicznoprawnych, 

na przykład składek na ZUS, dokapitalizowanie, gwarancje, pożyczki preferencyj-

ne, zwrotne zaliczki, pożyczenie lub oddanie do korzystania mienia ruchomego, 

nieruchomego, obniżki ceny sprzedaży lub najmu, wykonanie infrastruktury lub 

przeprowadzenie robót na terenie zakładu należącego do przedsiębiorstwa, bezpłat-

na reklama, zwolnienie z opłat publicznoprawnych. Wyłączne kompetencje w za-

kresie stwierdzenia, czy występuje pomoc publiczna, oraz określenia zgodności 

pomocy publicznej z regułami wspólnego rynku ma Komisja Europejska. Jako 

dozwolone w Traktacie wskazuje się trzy podstawowe kategorie pomocy publicz-

nej. Są to: 

1. Pomoc sektorowa, której podstawowym warunkiem udzielenia jest przy-

należność przedsiębiorcy do określonej grupy, wyodrębnionej w oparciu  

o kryterium przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Przezna-

czona jest ona dla sektorów wrażliwych, z którymi związane są określone 

problemy gospodarcze i które podatne są na koniunkturę gospodarczą, to 

jest przemysł górniczy, hutniczy, włókienniczy, stoczniowy, stalowy i mo-

toryzacyjny. Dla tych gałęzi przemysłu zasady pomocy publicznej są 

znacznie bardziej restrykcyjne niż reguły pomocy dla innych sektorów. 

Pomoc sektorowa to także pomoc na przykład dla rolnictwa, rybołówstwa 

oraz transportu. W latach 2008–2009 przykładem tej pomocy był sektor 

bankowy w USA, Wielkiej Brytanii i motoryzacyjny w Niemczech.  

                                                 
1
  Prawo Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską, C.H. Beck 

2009, art. 87 ust. 1. 
2
  A. Jankowska, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnoto-

wych. Zasady i ograniczenia udzielania, PARP, Warszawa 2005, s. 7. 
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2. Pomoc regionalna, czyli taka, której podstawowym warunkiem udzielenia 

jest prowadzenie działalności gospodarczej na oznaczonym obszarze. Skie-

rowana jest do specyficznych obszarów charakteryzujących się na przykład 

szczególnie niskim poziomem rozwoju gospodarczego lub wysoką stopą 

bezrobocia. Ta kategoria pomocy publicznej przeznaczona jest na realiza-

cję nowych inwestycji w celu zmniejszenia dysproporcji w rozwoju spo-

łeczno-gospodarczym pomiędzy poszczególnymi regionami.  

3. Pomoc horyzontalna, czyli pomoc, której warunki udzielenia nie są zwią-

zane z prowadzeniem działalności na oznaczonym obszarze ani w ozna-

czonym sektorze, ale z dążeniem do osiągnięcia lepszych warunków pro-

wadzenia tej działalności. Wspiera ona wszystkie rodzaje przemysłu do-

tkniętych wspólnymi problemami. Jest to pomoc na przykład na restruktu-

ryzację, ochronę środowiska, badania i rozwój, zatrudnienie oraz rozwój 

MŚP3.  

 

 

2. Pomoc de minimis4  

 

 Szczególną kategorię pomocy publicznej stanowi pomoc de minimis, której 

udzielenie, z uwagi na jej znikomą wartość, nie skutkuje zakłóceniem konkurencji 

w wymiarze wspólnotowym. Pomoc de minimis może być stosowana pod warun-

kiem zapewnienia właściwych warunków jej udzielania i monitorowania. Mierni-

kiem wartości de minimis jest limit uzyskanej pomocy – 200 tys. euro brutto dla 

określonego przedsiębiorcy, a 100 tys. euro brutto dla przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność w sektorze transportu drogowego. Pułap ten stosuje się bez względu na 

formę i cel pomocy. 

 Organy udzielające publicznej pomocy de minimis nie muszą stosować przepi-

sów prawa UE w zakresie jej dopuszczalności. Jednakże muszą przestrzegać proce-

dur sprawozdawczych i kontrolnych adresowanych do organu monitorującego 

udzielanie pomocy5. Pomoc ta jest przeznaczona na pokrycie wydatków kwalifiko-

wanych bezpośrednio związanych z: uruchomieniem działalności gospodarczej; 

zakupami usług doradczych i szkoleniowych oraz uzyskaniem finansowego wspar-

cia pomostowego w postaci bezpośredniej i bezzwrotnej pomocy kapitałowej przez 

                                                 
3
  W. Aftyka, A. Chmielewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wyż-

sza Szkoła Mazowiecka, Wydawnictwo M.M., Pruszków 2005, s. 204. 
4
  Pomoc de minimis w Polsce jest regulowana 6 aktami ustawodawczymi i 28 rozporzą-

dzeniami ministra rozwoju regionalnego. Podstawowym aktem ustawodawczym jest Ustawa 
z dnia 30.08.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębior-
ców i Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym 
znaczeniu dla rynku pracy. Ostatnie zmiany w tych aktach są uwzględnione w DzU 2010, nr 238.

 
 

5
  W. Aftyka, A. Chmielewski, op.cit., s. 201. 
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beneficjentów, w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodar-

czej; adaptacją budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy, w których odbywa się 

szkolenie; zakupem lub leasingiem zwrotnym lub finansowym sprzętów i systemów 

informatycznych niezbędnych do realizacji szkolenia, do wysokości 10% wartości 

wydatków kwalifikowanych projektu szkoleniowego. W programie regionalnym 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) pomoc de minimis zawiera się w:  

1. Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrud-

nienia. Skierowana ona jest na przyznanie środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równość 40 tys. zł (lub 20 

tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). 

2. Działaniu 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 

dla przedsiębiorstw. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo 

związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsię-

biorstw.  

 Można więc bez większej pomyłki postawić tezę, że ze swej istoty pomoc de 

minimis jest adresowana przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorstw, 

chociaż nie ze wszystkich sektorów. Z możliwości korzystania tej pomocy są wyłą-

czone między innymi: 

 projekty faworyzujące towary produkcji krajowej kosztem towarów impor-

towanych, 

 zakupy środków transportu, 

 przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

 przedmioty, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z de-

cyzji Komisji Europejskie, oraz podmioty, które rozpoczęły projekt przed 

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 

 przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i w zakresie produkcji 

podstawowej produktów rolnych. 

 

 

3. Odstępstwa od zakazu pomocy publicznej  

 

 Obecnie odstępstwa te dotyczą pomocy: o charakterze socjalnym, mającej na 

celu naprawienie szkód, przeznaczonej na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu 

regionów, na realizację projektów o ogólnoeuropejskim znaczeniu, przeznaczonej 

na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych oraz pomocy przeznaczo-

nej na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Z punktu widze-

nia MŚP najistotniejsza jest pomoc w następujących zakresach: mająca na celu 

naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzenia-

mi nadzwyczajnymi, przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regio-

nów, przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub 
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niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany han-

dlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.  

 

 

4. Realizacja pomocy publicznej w Polsce w latach 2007–2010 

 

 Przyjęte przez Radę Ministrów 23 maja 2008 roku Kierunki udzielania pomo-

cy publicznej w latach 2007–2013 zapowiadały wsparcie rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw kwotą blisko 1,2 mld zł oraz tworzenia nowych miejsc pracy –  

1,5 mld zł. Całość pomocy publicznej w latach 2007–2013 szacowana była na  

27 mld zł6. Prawie 41% tej kwoty przeznaczono na nowe inwestycje i tworzenie 

miejsc pracy w regionach, a 43% – między innymi na badania i rozwój, szkolenia 

oraz inwestycje w ochronę środowiska. Ze środków publicznych 8,5 mld zł będzie 

rozdysponowane w ramach programów operacyjnych. Odbiorcami tego wsparcia 

będą firmy, a środki będą zasilać działania wspierające: 

 nowe inwestycje i innowacyjne przedsięwzięcia oraz wdrażanie wyników 

prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach – około 67% środków,  

 poprawę jakości i dostępności oferty szkoleniowej dla małych i średnich 

firm – około 16,5%, 

 inwestycje ekologiczne i modernizacje zakładów produkcyjnych, obejmu-

jące m.in. gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową i odnawial-

ne źródła energii – około 15,3%,  

 pozostałe kwota, w wysokości 1,2%., zostanie skierowana do funduszy ka-

pitałowych inwestujących w MŚP7.  

 Realizację pomocy publicznej w Polsce w latach 2007–2009 przedstawiono  

w tabeli 1. 
Tabela 1 

Pomoc publiczna w Polsce w latach 20072009 [mld zł] 

 

Rodzaj pomocy 2007 2008 2009 

Pomoc publiczna ogółem  6,55 14,38 19,17 

W tym:   

  Pomoc horyzontalna 3,18 4,92 5,37 

  Pomoc sektorowa 0,448 2,52 2,66 

  Pomoc regionalna . 4,04 7,75 

  Wsparcie dla MŚP  654,8 460,3 28,5 

  Pomoc dla dużych przedsiębiorstw ogółem [%]  44,0 50,9 53,9 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.uokik.gov.pl. 

                                                 
6
  R. Anam, Pomoc publiczna 2007–2013: kierunki, www.eGospodarka.pl. 

7
  Ibidem. 
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 Jak wynika z raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(UOKiK) ogłoszonych w 2009 i 2010 roku8, ogólna wartość wsparcia w ramach 

pomocy publicznej wzrastała w szybkim tempie. Najczęściej stosowaną formą po-

mocy były, podobnie jak w latach 2007–2009 i wcześniejszych, ulgi podatkowe  

i dotacje – od 81,4% do 85,4% wartości pomocy (nieuwzględniającej wsparcia  

w transporcie). 

 W ramach pomocy horyzontalnej o ponad 431 mln zł zmalało wsparcie na 

rozwój małych i średnich przedsiębiorstw – z 460,3 mln zł w 2008 roku do 

28,5 mln zł w następnym roku. Z tego największe środki zostały przeznaczone na 

usługi doradcze dla pracowników – aż 25,2 mln zł. Powodem spadku wysokości 

pomocy publicznej dla tej grupy beneficjentów jest zmiana zasad jej udzielania. 

W 2009 roku pomoc trafiała do MŚP na przykład w ramach pomocy regionalnej lub 

pomocy na prace badawczo-rozwojowe. 

 W przypadku pomocy sektorowej środki wzrosły z 2,52 mld zł w 2008 roku 

do 2,66 mld zł w roku 2009. Z największego wsparcia skorzystały spółki energe-

tyczne w ramach rekompensaty za dobrowolne rozwiązanie umów długotermino-

wych sprzedaży mocy i energii elektrycznej – 2,13 mld zł. Większość środ-

ków w ramach pomocy regionalnej, bo 85,5%, została przekazana na wsparcie no-

wych inwestycji oraz dla dużych przedsiębiorstw z dominującym kapitałem pań-

stwa. Największym beneficjentem pomocy była spółka kolejowa Przewozy Regio-

nalne – 1,53 mld zł. Na drugim miejscu znalazł się PKN Orlen, który jako produ-

cent biopaliwa otrzymał pomoc w wysokości 750,3 mln zł. Wsparcie dla podmio-

tów posiadających silną pozycję rynkową zakłóca konkurencję w większym stopniu 

niż w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Dowodzi tego wzrastająca 

wartość pomocy przekazywanej dużym przedsiębiorstwom: 44 proc. w 2007 roku, 

50,9 proc. w 2008 i 53,9 proc. w 2009. Z badań społecznych przeprowadzonych 

przez UOKiK w 2009 roku wynika, że o pomoc publiczną starało się co dziewiąte 

małe przedsiębiorstwo i co trzecie o zasięgu międzynarodowym9. To znaczy, 

że w przybliżeniu wielkość wszystkich form pomocy publicznej przypadającej 

na jedno małe przedsiębiorstwo wynosiła w 2009 roku około 34,85 tys. zł, co sta-

wia małe przedsiębiorstwa w zdecydowanie gorszej sytuacji konkurencyjnej 

w stosunku do dużych. Przesunięcie wsparcia dla małych przedsiębiorstw do pro-

gramów regionalnych utrudnia szczegółową analizę sytuacji MŚP w zakresie roz-

miarów tej pomocy i jej struktury. W tabeli 2 przedstawiono program pomocy dla 

tego sektora, na podstawie którego można postawić tezę, że analizowana grupa 

przedsiębiorstw może względnie łatwiej uzyskać pomoc na szkolenia i pomoc de 

minimis niż na przykład na pomoc sektorową. 

 

                                                 
8
  www.uokik.gov.pl. 

9
  UOKiK: pomoc publiczna w 2009 roku, komunikat PAP z 15.12.2010, http//wp.pl. 
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Tabela 2 

Pomoc publiczna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z regionalnych programów 

operacyjnych w latach 2009–2010 

 

Przeznaczenie pomocy  

(beneficjenci) 

Maksymalny poziom  

dofinansowania 

Termin wejścia 

w życie 

W zależności od RPO 50% 21.12.2010 

Szkolenia 

45% dla MŚP,  

35% dla pozostałych beneficjentów plus 

10 punktów procentowych brutto, jeżeli 

szkolenie jest przeznaczone dla pracow-

ników będących w gorszym położeniu 

18.12.2010 

Pomoc de minimis  

200 tys. euro (100 tys. euro w sektorze 

transportu) łącznie z inną pomocą otrzy-

mywaną w danym roku i dwóch poprzed-

nich latach 

14.12.2010 

Inwestycje w zakresie transpor-

tu multimedialnego 

50% (wymóg notyfikacji) 

 
15.04.2009 

Wzmacnianie potencjału sekto-

ra instytucji otoczenia biznesu 
W zależności od regionu 5.06.2009 

Fundusze pożyczkowe  

i poręczeniowe 
Zróżnicowany poziom dofinansowania 2.07.2009 

Inwestorzy w regionalnych 

portach lotniczych 
50% 3.11.2009 

Inwestorzy w sektorze inwesty-

cji infrastrukturalnych 

Telekomunikacja, infrastruktura badaw-

czo-rozwojowa, lecznictwo uzdrowisko-

we – zróżnicowane poziomy dofinanso-

wania 

31.12.2009 

Projekty w zakresie badań  

i rozwoju 
Zróżnicowane poziomy dofinansowania 25.06.2010 

Pomoc przedsiębiorcom  

w dobie kryzysu gospodarczego 

Do 100% 

 
9.08.2010 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.uokik.gov.pl. 

 

Podsumowanie 

 

 Spośród różnych form pomocy publicznej najistotniejszymi dla MŚP są po-

moc horyzontalna, regionalna i de minimis. Ta ostatnia realizowana jest przede 

wszystkim w formie ulg podatkowych, zwalniania z podatków, umarzania zobo-

wiązań publiczno-prawnych, w tym podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecz-

nych, rozkładania na raty zaległych zobowiązań, ale także w formie możliwości 

http://www.uokik.gov.pl/
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stosowania amortyzacji jednorazowej i innych instrumentów. Trzeba przy tym za-

uważyć, że w odniesieniu do powyższych instrumentów pozycja MŚP jest gorsza 

w stosunku do dużych przedsiębiorstw, nie tylko ze względu na malejący udział 

MŚP w pomocy publicznej, ale także ze względów politycznych. Ważną kwestią 

w korzystaniu przez ten sektor z dostępnych form pomocy publicznej jest fakt, 

że udzielenie jej ogranicza możliwości ubiegania się o fundusze wspólnotowe, 

z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, a w szczególności mali przedsiębiorcy. 

 

 

INSTRUMENTS OF PUBLIC AID  

FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES 

 

 

Summary 

 

 Polish accession to the European Union limited the governmental powers of dis-

cretionary support for the various economic sectors, esp. heavy industry, shipbuilding 

and mining. Since then, the conditions, the size and direction of public aid was subordi-

nated to standards and inspection by EU bodies, verifying if such aid does not affect the 

conditions of competition, within the Community. The aim of this article is to present 

the aid instruments of the state – addressed in particular to the SME sector – concerning 

the the public aid and its particular form of de minimis aid, indicating the advantages 

and disadvantages (limitations) for SMEs, which arise from the use of such support. 
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PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
 

 

 

 Przedmiotem niniejszych badań są struktury grup podmiotów gospodarczych 

podzielonych z punktu widzenia klasy wielkości podmiotu oraz struktury branżowe 

przedsiębiorstw niefinansowych w podziale terytorialnym na poziomie województw 

Polski. Podmioty gospodarcze w polskiej statystyce publicznej ze względu na wiel-

kość podmiotu dzielą się na cztery grupy przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa, 

z liczbą pracujących do 9 osób, małe przedsiębiorstwa, od 10 do 49 osób, średnie 

przedsiębiorstwa, od 50 do 249 osób, i duże przedsiębiorstwa, powyżej 249 osób.  

 Celem przeprowadzonej analizy jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

1. Czy firmy podzielone ze względu na wielkość podmiotu poszczególnych 

województw mają podobne struktury przedsiębiorstw? 

2. Czy struktura pracujących w przedsiębiorstwach badanych według klas 

wielkości podmiotu jest zróżnicowana? 

3. Czy struktury branżowe firm w przekroju terytorialnym są zróżnicowane? 

4. Które województwa badane według wybranych kryteriów mają swoje 

struktury najbardziej, a które najmniej podobne do struktury krajowej? 

5. Jak na tle pełnej struktury zbiorowości podmiotów niefinasowych wygląda 

sytuacja mikro i małych przedsiębiorstw. 

 W badaniach stopień podobieństwa struktur przedsiębiorstw niefinansowych 

województw podzielonych według klas wielkości i struktur branżowych w latach 

2003 i 2008 oceniono, wykorzystując współczynnik podobieństwa struktur wpi, k 

obliczony według wzoru: 

Wpi, k = 


r

j

kjij ww
1

},min{        [1] 

gdzie:  i, k – numery porównywanych struktur województw,  
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  j – numer składnika struktury, 

  r – liczba składników struktury, wij, wkj – odpowiednie składniki struktury. 

 Wskaźnik ten przyjmuje wartości [0,1], przy czym wyższa wartość wskazuje 

na większe podobieństwo między badanymi strukturami1. 

 Dane liczbowe, które wykorzystano do analizy zbiorowości podmiotów go-

spodarczych Polski, uzyskane zostały z reprezentacyjnych badań mikroprzedsię-

biorstw i pełnych badań podmiotów z liczbą pracujących większą od 9 osób2, pro-

wadzonych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny3.  
 Prezentowane badania branżowe obejmują wszystkie podmioty, niezależnie 

od liczby pracujących w nich osób, zaklasyfikowane do odpowiedniej sekcji we-

dług Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004)4. Okresem badawczym są lata 

2003 i 20085.  

 Na podstawie danych GUS z 2008 roku wiadomo, że działalność gospodarczą 

w Polsce prowadziło 1,862 mln przedsiębiorstw, co oznacza wzrost w stosunku do 

2003 roku o 7,9%. W badanych latach wśród wszystkich przedsiębiorstw domino-

wały małe firmy, stanowiąc odpowiednio w 2003 roku 99,01% wszystkich firm,  

a w 2008 – 98,95% (tabela 1). Udział przedsiębiorstw średnich i dużych był bardzo 

niewielki, stanowiąc w badanych latach odpowiednio około 0,9% i około 0,2% 

wszystkich przedsiębiorstw. 

 Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 1 i na rysunku 1 można 

stwierdzić, że: 

 w badanej strukturze przedsiębiorstw niefinansowych we wszystkich wo-

jewództwach dominują mikroprzedsiębiorstwa, przy czym największy 

udział tej grupy firm w strukturze przedsiębiorstw danego województwa 

obserwuje się w 2008 roku w województwie zachodniopomorskim 

(97,23%), a najmniejszy w lubuskim (95,23%); 

                                                 
1
  Więcej na temat miar zgodności struktur zobacz w: K. Kukuła, Przegląd wybranych miar 

zgodności struktur, „Przegląd Statystyczny” 1986, nr 4, s. 385–401; K. Kukuła, Statystyczne 
metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996. 

2
  Badaniami objęte są wszystkie podmioty gospodarcze oprócz jednostek prowadzących 

działalność z zakresu rolnictwa i łowiectwa oraz podmioty prowadzące działalność bankową, 
ubezpieczeniową, maklerską, spółdzielcze kasy oszczędnościowe, towarzystw funduszy inwesty-
cyjnych i funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych fundu-
szy emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych. Z tego też powodu badane podmioty 
gospodarcze nazwano przedsiębiorstwami niefinansowymi. 

3
  GUS, począwszy od roku 2004, przedstawia wyniki badań w corocznych publikacjach 

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych. 
4
  Sekcje według PKD 2004: leśnictwo, przemysł, budownictwo, handel, hotele i restaura-

cje, transport, gospodarka magazynowa i łączność, obsługa nieruchomości, wynajem i prowadze-
nie interesów, edukacja, ochrona zdrowia, pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna  
i indywidualna.  

5
  Wybrano lata 2003 i 2008 ze względu na dostępność najwcześniejszych (dane za rok 

2003) i najaktualniejszych (dane za rok 2008) danych w GUS. 
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Tabela 1 

Struktura przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce według województw i klas wielkości 

przedsiębiorstw w latach 2003 i 2008 [%] 
 

Województwo 

Przedsiębiorstwa 

ogółem mikro małe średnie duże 

2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 

POLSKA 
100 100 96,5 96,0 2,48 2,95 0,83 0,88 0,16 0,17 

2003 i 2008 -0,55 18,95 6,02 6,25 

dolnośląskie 
100 100 96,6 95,9 2,43 3,05 0,80 0,91 0,17 0,20 

2003 i 2008 -0,79 25,51 13,75 17,65 

kujawsko-pomorskie 
100 100 96,3 95,3 2,54 3,49 0,98 1,06 0,16 0,18 

2003 i 2008 -1,08 37,40 8,16 12,50 

lubuskie 
100 100 96,1 95,2 2,86 3,66 0,93 0,95 0,14 0,15 

2003 i 2008 -0,86 27,97 2,15 7,14 

lubelskie 
100 100 96,5 95,8 2,62 3,21 0,78 0,90 0,12 0,12 

2003 i 2008 -0,74 22,52 15,38 0,00 

łódzkie 
100 100 96,4 95,9 2,62 3,15 0,82 0,86 0,12 0,14 

2003 i 2008 -0,61 20,23 4,88 16,67 

małopolskie 
100 100 96,7 96,3 2,38 2,78 0,76 0,80 0,14 0,15 

2003 i 2008 -0,45 16,81 5,26 7,14 

mazowieckie 
100 100 96,7 96,0 2,26 2,77 0,82 0,93 0,20 0,27 

2003 i 2008 -0,71 22,57 13,41 35,00 

opolskie 
100 100 95,9 95,5 2,98 3,44 0,91 0,95 0,16 0,16 

2003 i 2008 -0,51 15,44 4,40 0,00 

podkarpackie 
100 100 96,0 95,4 2,84 3,38 0,97 0,99 0,20 0,21 

2003 i 2008 -0,59 19,01 2,06 5,00 

podlaskie 
100 100 96,7 96,2 2,39 2,86 0,80 0,79 0,13 0,12 

2003 i 2008 -0,47 19,67 -1,25 -7,69 

pomorskie 
100 100 96,8 96,4 2,28 2,71 0,78 0,82 0,12 0,13 

2003 i 2008 -0,49 18,86 5,13 8,33 

śląskie 
100 100 96,1 95,9 2,86 3,05 0,85 0,88 0,18 0,18 

2003 i 2008 -0,27 7,77 3,53 0,00 

świętokrzyskie 
100 100 96,7 96,0 2,41 3,06 0,79 0,81 0,15 0,17 

2003 i 2008 -0,72 26,97 2,53 13,33 

warmińsko- 

-mazurskie 

100 100 96,0 95,9 2,89 3,10 1,00 0,89 0,12 0,12 

2003 i 2008 -0,09 7,27 -11,00 0,00 

wielkopolskie 
100 100 96,6 96,0 2,32 2,86 0,92 0,92 0,17 0,17 

2003 i 2008 -0,58 23,28 0,00 0,00 

zachodniopomorskie 
100 100 97,5 97,2 1,89 2,13 0,58 0,56 0,07 0,07 

2003 i 2008 -0,24 12,70 -3,45 0,00 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych 

2008; Bank Danych Regionalnych GUS.  
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 w analizowanych latach we wszystkich województwach Polski spadł udział 

mikroprzedsiębiorstw w strukturze podmiotów, największy spadek wystą-

pił w województwie kujawsko-pomorskim, a najmniejszy w zachodniopo-

morskim (spadki odpowiednio o 1,08% i o 0,24% w 2008 roku w porów-

naniu do 2003 roku); 

 we wszystkich województwach nastąpił wzrost udziału małych firm  

w strukturze badanych podmiotów, największy – w województwie kujaw-

sko-pomorskim, lubuskim i świętokrzyskim – odpowiednio o 37,4%, około 

28% i około 27%; 

 znaczny wzrost udziału dużych firm w strukturze przedsiębiorstw niefinan-

sowych obserwuje się w województwie mazowieckim (o 35% w 2008 roku 

w porównaniu do 2003 roku) oraz w dolnośląskim (o około 18% w 2008 

roku w porównaniu do 2003 roku); w podlaskim udział tej grupy przedsię-

biorstw spadł najbardziej (o około 8% w badanym okresie); 

 w analizowanych latach udział średnich firm w strukturze przedsiębiorstw 

spadł najbardziej w województwie warmińsko-mazurskim (o 11%), nato-

miast najbardziej wzrósł udział tej grupy firm w strukturze przedsiębiorstw 

w lubelskim i dolnośląskim (odpowiednio o 15,38% i 13,75%). 

 Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 obliczono według wzoru [1] 

współczynniki podobieństwa struktur przedsiębiorstw niefinansowych województw 

podzielonych według klas wielkości w latach 2003 i 20086. Wartości miary podo-

bieństwa wskazują, że badane wojewódzkie struktury przedsiębiorstw niefinanso-

wych są do siebie bardzo podobne, jak również są bardzo podobne do struktury 

krajowej przedsiębiorstw (wszystkie współczynniki podobieństwa były rzędu 0,99). 

Z pewnością na taki wynik wpływ ma bardzo duża (dominująca) liczba mikro-

przedsiębiorstw w każdym województwie.  

 Z analizy danych przedstawionych w tabeli 2 i na rysunku 2 wynika, że  

z ogólnej liczby przedsiębiorstw w 2003 i 2008 roku największa ich liczba w ukła-

dzie wojewódzkim była w województwie mazowieckim (około 15,8% ogólnej licz-

by podmiotów) i śląskim (około 12,7%). Najmniejszą liczbę przedsiębiorstw ob-

serwuje się w województwach: opolskim (około 2,14% ogólnej liczby podmiotów), 

lubuskim (około 2,41%) i podlaskim (około 2,56%). 

 Na podstawie badań przedsiębiorstw według klas wielkości podmiotu (tabela 

2 i rysunek 2) we wszystkich grupach firm (w latach 2003 i 2008) można stwier-

dzić, że na pierwszym miejscu pod względem największej liczby posiadanych firm 

danej klasy wielkości podmiotu było województwo mazowieckie (wyjątek stanowi 

jedynie rok 2003 dla grupy małych przedsiębiorstw – 2 pozycja), a w dalszej kolej-

                                                 
6
  Z powodu ograniczonej objętości artykułu nie podano tablic ze wszystkimi współczynni-

kami podobieństwa struktur badanych grup przedsiębiorstw. W tekście podano jedynie niektóre 
informacje o podobieństwie struktur wybranych województw. 
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ności w czołówce województw mających znaczną liczbę firm danej grupy były 

województwa: śląskie, wielkopolskie, małopolskie i dolnośląskie.  
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A – woj. dolnośląskie, B – kujawsko-pomorskie, C – lubelskie, D – lubuskie, E – łódzkie, 

F – małopolskie, G – mazowieckie, H – opolskie, I – podkarpackie, J – podlaskie, K – po-

morskie, L – śląskie, M – świętokrzyskie, N – warmińsko-mazurskie, O – wielkopolskie,  

P – zachodniopomorskie. 

Rys. 1.  Struktura przedsiębiorstw niefinansowych według klas wielkości i województw 

w latach 2003 i 2008 [%] 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1. 

 

 Po przeprowadzeniu oceny liczby mikro i małych firm w układzie terytorial-

nym (tabela 2) wynikają następujące wnioski: 

 najwięcej mikroprzedsiębiorstw prowadziło działalność na terenie woje-

wództwa mazowieckiego (15,82% całej zbiorowości mikrofirm), gdzie za-

trudnionych było około 16% wszystkich pracujących w mikroprzedsiębior-
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stwach, na drugiej pozycji było województwo śląskie, na kolejnej – wiel-

kopolskie; 

 najmniej mikroprzedsiębiorstw prowadziło działalność na terenie woje-

wództw opolskiego i podlaskiego (nieco ponad 2% całej zbiorowości mi-

krofirm), gdzie zatrudnionych było około 2% wszystkich pracujących  

w mikroprzedsiębiorstwach; 

 najwięcej małych przedsiębiorstw prowadziło działalność na terenie woje-

wództwa mazowieckiego (14,84% całej zbiorowości małych firm), gdzie 

zatrudnionych było około 15% wszystkich pracujących w małych przed-

siębiorstwach, na drugiej pozycji było województwo śląskie, na kolejnej – 

wielkopolskie; 

 najmniej małych przedsiębiorstw prowadziło działalność na terenie woje-

wództw opolskiego i podlaskiego (nieco ponad 2,4% całej zbiorowości ma-

łych firm), gdzie zatrudnionych było około 2,5% wszystkich pracujących 

w małych przedsiębiorstwach; 

 w większości województw większy niż średni w kraju odsetek osób pracu-

jących znajduje zatrudnienie w mikro, małych i średnich firmach. 

 Obliczone według wzoru [1] współczynniki podobieństwa struktur osób pra-

cujących w przedsiębiorstwach niefinansowych województw podzielonych według 

klas wielkości wskazują, że: 

 badane wojewódzkie struktury pracujących są bardziej zróżnicowane mię-

dzy sobą niż badane wcześniej struktury przedsiębiorstw, najbardziej zróż-

nicowane są województwa: mazowieckie i zachodniopomorskie (miara po-

dobieństwa 0,660), warmińsko-mazurskie i mazowieckie (0,687), mazo-

wieckie i lubuskie (0,695); 

 najbardziej podobne są struktury pracujących w województwach: warmiń-

sko-mazurskim i podlaskim (miara podobieństwa 0,997), świętokrzyskim 

i lubelskim (0,993), świętokrzyskim i łódzkim (0,990); 

 do krajowej struktury pracujących najbardziej podobne są struktury woje-

wództw: wielkopolskiego (miara podobieństwa 0,982) i śląskiego (0,981), 

najmniej podobne są struktury województw: mazowieckiego (0,809) i za-

chodniopomorskiego (0,838). 

 Rozpatrując zbiorowość wszystkich polskich przedsiębiorstw ogółem ze 

względu na rodzaj prowadzonej działalności (tabela 3), czyli badając strukturę 

branżową firm, można stwierdzić, że najwięcej przedsiębiorstw, około jednej trze-

ciej badanej zbiorowości (31,8%), prowadziło działalność handlową. Działalność  

z zakresu obsługi nieruchomości znalazła się na drugiej pozycji (prowadziło ją 

15,85% łącznej liczby przedsiębiorstw). Na kolejnych miejscach znalazły się firmy 

prowadzące działalność budowlaną – 12,41%, przemysłową – 11,08% i transporto-

wą – około 8,0%. 
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Tabela 2 

Struktura przedsiębiorstw niefinansowych i pracujący w Polsce  

według województw i klas wielkości przedsiębiorstw [%] 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw…; Bank Danych… 
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Rys. 2.  Struktura przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce według województw  

w 2008 roku [%] 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2. 

Województwo 

Przedsiębiorstwa Pracujący Pracujący 

ogółem mi-

kro 

małe śred-

nie 

duże mi-

kro 

małe śred

nie 

duże mi-

kro 

małe 

2003 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 

POLSKA 100 100 100 100 100 100 39,3 12,6 17,9 30,3 100 100 

dolnośląskie 7,85 7,30 7,29 7,54 7,54 8,24 37,2 12,9 17,9 32,1 7,00 7,58 

kujawsko-pomorskie 4,87 4,51 4,48 5,33 5,46 4,77 40,7 15,8 23,1 20,3 4,52 5,48 

lubuskie 2,58 2,41 2,39 2,99 2,60 2,12 42,6 17,0 21,9 18,9 2,37 2,94 

lubelskie 4,20 3,82 3,81 4,16 3,91 2,68 44,5 15,0 20,1 20,5 3,89 4,08 

łódzkie 7,02 6,94 6,93 7,41 6,83 5,57 43,8 14,9 19,5 21,9 6,87 7,29 

małopolskie 8,65 9,05 9,08 8,51 8,29 7,87 44,8 13,1 17,8 24,4 9,29 8,45 

mazowieckie 15,8 15,8 15,8 14,8 16,8 24,2 28,3 8,50 13,9 49,3 16,1 15,1 

opolskie 2,15 2,14 2,13 2,49 2,32 1,94 42,9 15,8 20,6 20,7 2,14 2,45 

podkarpackie 3,94 4,04 4,01 4,63 4,54 4,89 38,8 14,2 20,4 26,6 4,07 4,65 

podlaskie 2,57 2,56 2,57 2,48 2,30 1,78 45,7 15,7 20,5 18,1 2,33 2,49 

pomorskie 6,44 6,97 6,99 6,39 6,49 5,17 47,1 13,8 19,3 19,7 7,00 6,39 

śląskie 12,7 12,7 12,7 13,1 12,8 13,4 39,1 12,4 17,4 31,2 13,2 13,0 

świętokrzyskie 2,78 2,67 2,66 2,77 2,47 2,61 44,6 14,7 19,7 21,0 2,64 2,72 

warmińsko-mazurskie 3,00 3,20 3,20 3,35 3,26 2,28 45,8 15,5 20,7 18,0 3,12 3,30 

wielkopolskie 9,79 10,2 10,2 9,85 10,7 10,1 39,7 12,7 19,1 28,4 10,0 10,0 

zachodniopomorskie 5,61 5,7 5,77 4,1 3,64 2,4 54,9 13,1 16,6 15,3 5,44 4,05 
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Tabela 3 

Struktura branżowa przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce  

według województw w roku 2008 [%] 

 
Województwo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

POLSKA 0,59 11,1 12,4 31,8 3,39 7,98 3,37 15,9 1,94 6,61 5,03 

dolnośląskie  0,44 10,2 13,0 30,2 3,48 7,79 2,81 17,9 2,28 6,75 5,19 

kujawsko- 

-pomorskie 0,42 10,8 10,3 33,7 2,42 9,62 4,18 13,5 1,64 8,60 4,88 

lubuskie 1,33 10,1 13,1 33,1 3,31 8,02 3,60 13,5 1,41 7,08 5,54 

lubelskie 0,66 9,76 12,1 36,7 2,50 9,26 2,78 11,9 1,74 8,01 4,70 

łódzkie 0,33 14,5 10,3 35,3 2,13 7,23 3,98 13,7 1,96 5,90 4,70 

małopolskie 0,25 11,4 14,3 29,9 3,98 9,08 2,85 15,7 1,33 5,93 5,28 

mazowieckie 0,20 10,8 11,1 30,7 2,23 7,37 2,69 20,3 2,72 6,10 5,76 

opolskie 1,08 11,0 15,6 31,7 3,48 4,78 2,70 15,6 1,56 6,66 5,82 

podkarpackie 1,10 11,7 11,5 35,9 3,03 8,64 2,94 12,6 1,40 7,14 4,00 

podlaskie 1,13 9,49 12,9 32,4 2,33 10,4 3,43 13,3 1,38 8,42 4,89 

pomorskie 0,95 12,9 14,1 25,7 5,55 8,44 3,96 16,5 1,78 5,73 4,45 

śląskie 0,35 10,7 11,0 33,7 4,19 7,98 4,74 14,7 2,04 5,66 4,86 

świętokrzyskie 0,56 10,9 12,0 39,1 2,42 8,45 2,33 13,0 1,68 6,17 3,69 

warmińsko- 

-mazurskie 1,77 10,6 13,8 29,9 2,80 8,60 3,84 13,2 1,82 8,95 4,73 

wielkopolskie 0,54 11,3 14,0 32,2 2,35 7,12 2,85 16,4 1,97 6,52 4,79 

zachodniopo-

morskie 1,17 8,96 13,4 26,7 7,31 6,95 3,55 16,4 1,72 8,14 5,72 

1 – Leśnictwo, rybołówstwo, rybactwo; 2 – Przemysł ogółem; 3 – Budownictwo; 4 – Handel  

i naprawy; 5 – Hotele i restauracje; 6 – Transport, gosp. magazynowa i łączność; 7 – Po-

średnictwo finansowe; 8 – Obsługa nieruchomości i firm; 9 – Edukacja; 10 – Ochrona zdro-

wia i opieka społeczna; 11 – Pozostała działalność usługowa. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw…; Bank Danych… 

 

 

Rys. 3.  Struktura branżowa mikroprzedsiębiorstw ogółem w 2008 roku [%] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 3. 

  

Ochrona zdrowia  
7 Edukacja 

2 

Przemysł 
10 

Handel i naprawy 
33 Obsługa   

nieruchomości 
16 

Transport 
8 

Hotele  
i restauracje 

3 

Pozostała  
9 Budownictwo 

12 



Przestrzenne zróżnicowanie podmiotów gospodarczych w Polsce… 265 

 W roku 2008 największy odsetek zbiorowości mikroprzedsiębiorstw (rysunek 

3) stanowiły przedsiębiorstwa związane z działalnością: handlową (33%), z obsługą 

rynku nieruchomości (16%), budowlaną (12%) oraz prowadzące działalność prze-

mysłową (10%). Najmniej mikroprzedsiębiorstw prowadziło działalność edukacyj-

ną (odsetek tej grupy firm wyniósł 2%). W 2008 roku w stosunku do 2003 nastąpił 

wzrost udziału podmiotów ogółem w sekcjach: edukacja (o około 29,0%), budow-

nictwo (o około 25%) i ochrona zdrowia (o 25%). Natomiast spadek udziału firm 

nastąpił w sekcjach: handel i naprawy (o około 12%), transport i przemysł (o około 

6%).   

 Analizując współczynniki podobieństwa struktury branżowej województw 

obliczone na podstawie danych zawartych w tabeli 3 i 4, można stwierdzić, że: 

 najbardziej podobne do siebie struktury branżowe mają województwa: 

wielkopolskie i małopolskie (miara podobieństwa 0,963), lubuskie i śląskie 

(0,961); 

 najmniej podobne struktury branżowe mają województwa: warmińsko-

mazurskie i opolskie (miara podobieństwa 0,845), warmińsko-mazurskie  

i lubelskie (0,849) oraz opolskie i zachodniopomorskie (0,862); 

 do krajowej struktury branżowej najbardziej podobną strukturę mają woje-

wództwa: łódzkie (miara podobieństwa 0,966), pomorskie (0,972), mało-

polskie (0,960); najmniej podobną strukturę mają województwa: warmiń-

sko-mazurskie (miara podobieństwa 0,916), opolskie (0,922), śląskie i za-

chodniopomorskie (0,923).  

 

 

Podsumowanie 

 

 Analizując struktury przedsiębiorstw niefinansowych, struktury pracujących  

i struktury branżowe przedsiębiorstw w ujęciu terytorialnym, można wyciągnąć 

następujące wnioski: 

 struktury przedsiębiorstw niefinansowych województw między sobą, jak  

i w stosunku do struktury krajowej, w których przeważa wysoki udział mi-

kroprzedsiębiorstw, są do siebie bardzo podobne (wartości miary podo-

bieństwa są rzędu 0,99); 

 badane jednostki terytorialne mają zróżnicowane struktury pracujących  

i struktury branżowe pomiędzy województwami (wartości miary podobień-

stwa są rzędu odpowiednio dla podanych struktur 0,66–0,98 (struktury pra-

cujących) i 0,86–0,97 (struktury branżowe); 

 w obszarze mikro i małych przedsiębiorstw województwa nie wyróżniają 

się strukturą przedsiębiorstw, natomiast są bardziej zróżnicowane pod 

względem struktur zatrudnienia i struktur branżowych. 
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SPATIAL DIVERSITY OF ECONOMIC SUBJECTS IN POLAND, WITH 

PARTICULAR EMPHASIS ON MICRO AND SMALL ENTERPRISES 

 

 

Summary 

 

 The object of this study is the structure of groups of operators in terms of body 

size classes and industry structure of non-financial enterprises in the territorial division 

of Polish provinces. As regards the entity size economic subjects in the Polish public 

statistics are divided into four groups of enterprises: micro-entities with up to 9 persons 

employed, small entities with 10 to 49 people employed, medium entities with 50 to 249 

people employed and large entities with more than 249 persons employed. 

 Industry Analysis includes all economic subjects classified into different sections 

of the Polish Classification of Activities (PKD 2004). 

 The purpose of the analysis is to answer the questions: 

 whether the enterprises divided by the size of the entity have a similar business 

structure within certain provinces, 

 whether the structure of working in the enterprises surveyed by the size of the 

entity is diverse, 

 whether industry structures of Polish provinces are diversified, 

 witch provinces according to certain criteria have the enterprise structures most 

and witch least similar to the national structure, 

 what is the position of micro and small enterprises compared to the complete 

structure of non-financiel enterprises. 

 Statistical data come mainly from publications of GUS, Activity of non-financial 

enterprises. Test period are the years 2003 and 2008. 

 

Translated by Katarzyna Warzecha 
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NIEPRODUKTYWNOŚĆ W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 
 

 

 

1. Przedsiębiorczość nieproduktywna – W. Baumol  

 

1.1. Rodzaje nieproduktywności 

 

 Boom przedsiębiorczości w Polsce oraz narastająca liczba badań sektora ma-

łych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wpływają na powszechne myślenie: im wię-

cej przedsiębiorców (firm), tym lepiej dla gospodarki. Okazuje się jednak, że nie 

każdy przejaw przedsiębiorczości przyczynia się do dobrobytu ogólnego, nawet 

jeżeli służy samemu przedsiębiorcy. Pierwszym, który wskazał na ten, wydawałoby 

się, paradoks, był William Baumol. Tym samym w roku 1990 rozpoczął dyskusję 

na temat relacji między jakością prawa i instytucji otoczenia biznesu, działaniami 

przedsiębiorców a całkowitym produktem wytwarzanym przez sektor przedsię-

biorstw. A także wprowadził do nauki o przedsiębiorczości nowe jej rodzaje/efekty: 

przedsiębiorczość produktywną, nieproduktywną i destruktywną1. Podział ten został 

oparty na zestawie działań wymagających talentów przedsiębiorczych, ale nie przy-

czyniających się do zwiększania ogólnej produkcji, a w niektórych przypadkach 

nawet mogących tę produkcję ograniczać. W. Baumol nie analizował efektów dzia-

łań przedsiębiorczych w skali samego przedsiębiorstwa, interesowały go głównie 

związki pomiędzy przedsiębiorczością a produktem krajowym brutto gospodarek. 

Niemniej jednak spostrzegł, że nawet nieproduktywne z punktu widzenia społe-

czeństwa działania przedsiębiorcy mogą przynosić jego firmie zyski. Zrozumienie 

tego toku myślenia wymaga odwołania się do pojęcia poszukiwania renty/pogoni za 

                                                 
1
  W. Baumol, Entrepreneurship: Productive, unproductive and destructive, „The Journal 

of Political Economy” 1990, vol.  98, no 5, s. 893–921.  
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rentą (rent-seeking2). Przedsiębiorcy starają się osiągnąć dodatkowe zyski poprzez 

deformowanie porządku rynkowego (konkurencyjnego) gospodarki, zmierzając do 

monopolizowania gospodarki lub zmiany praw własności. Jest to działanie niepro-

dukcyjne (talent przedsiębiorcy jest wykorzystywany do opracowywania strategii 

zawłaszczenia rynku, a nie zwiększania/ulepszania produkcji). Działania polegające 

na poszukiwaniu renty mogą mieć trojaki charakter:  

 dążenia do renty, inaczej tworzenia renty (tzw. renta richardiańska), które 

jest pozytywnym zjawiskiem z punktu widzenia gospodarki (to innowacje  

i patentowanie, większa efektywność), oznacza zwiększanie produkcji po-

jedynczego przedsiębiorstwa bez wpływu na działania innych przedsię-

biorców; 

 pogoni za rentą, która oznacza uzyskiwanie korzyści poprzez zmiany insty-

tucji, a nie zwiększanie/ulepszanie produkcji (na przykład monopolizowa-

nie poprzez nieetyczne praktyki, zabieganie o dodatkowe korzyści – lob-

bowanie itp.), dążenie do przejmowania zysku przez konkretnego przed-

siębiorcę od innych przedsiębiorców3.  

 niszczenia renty: w sytuacji gdy przedsiębiorca poprzez swoje działania 

osiąga zysk, ale niszczy tym samym produkcję, jaką realizowały inne 

przedsiębiorstwa, nie rekompensując tego gospodarce4.  

 Zależności te zaprezentowano w tabeli 1.  

 Przedstawione rozważania nie obejmują jeszcze jednego źródła nieproduk-

tywności w działaniach przedsiębiorczych, mianowicie podejmowania działań, 

które są narzucane przez instytucje (tutaj raczej odnosi się to do instytucji formal-

nych) i nie przynoszą żadnych korzyści przedsiębiorcy, innymi słowy biurokracja 

i bariery instytucjonalne. Ten temat zostanie poruszony w dalszej części artykułu.  
 

                                                 
2
  Termin ten został po raz pierwszy użyty przez A. Kruger w 1974 roku, zob. A. Kruger, 

The Political Economy of the Rent-Seeking Society, „The American Economic Review” 1974, vol. 
64, s. 291–303. 

3
  M. Henrekson, Entrepreneurship and Institutions, „IFN Working Paper” 2007, no. 707; 

M. Woźniak, Niesprawności kapitalizmu globalnego w świetle podejścia ekonomii instytucjonal-
nej. Wnioski dla Polski, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjo-
nalna – teoria i praktyka, red. U. Zagóra-Jonszta, AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 249–264. 

4
  S. Desai, Z. Acs, A Theory of Destructive Entrepreneurship, „Jena Economic Research 

Papers” 2007.  
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Tabela 1 

Zależność pomiędzy produktywną, nieproduktywną i destruktywną przedsiębiorczością 

a korzyściami dla przedsiębiorcy i wpływem na PKB 

 

 Przedsiębiorczość 

produktywna 

Przedsiębiorczość 

nieproduktywna 

Przedsiębiorczość 

destruktywna 

Podejście przedsię-

biorcy do zysku  

i innych korzyści 

materialnych 

Tworzenie renty 

(rent-creating) 

Pogoń za rentą 

(rent-seeking) 

Niszczenie renty 

(rent-destroying) 

Czy przedsiębiorca 

osiąga zysk? 
Tak Tak Tak 

Wpływ netto na PKB (+) (0) (-) 

 
Źródło: S. Desai, Z. Acs, op.cit.  

 

1.2. Przedsiębiorczość nieproduktywna a instytucje 

 

 Alokacja przedsiębiorczych zasobów według W. Baumola nie wynika z poda-

ży przedsiębiorców ani z obieranych przez nich celów, ale raczej z zestawu praw  

i regulacji (czasem uwarunkowań kulturowych)5. W dużym uproszczeniu można 

więc powiedzieć, że to nieodpowiednia jakość instytucji generuje niepożądaną dla 

społeczeństwa alokację talentów przedsiębiorczych. Zagadnienia związane z insty-

tucjami są przedmiotem analizy zarówno prawników, socjologów, jak i ekonomi-

stów. Ci ostatni odwołują się do ekonomii instytucjonalnej, jednak rzadziej do jej 

tradycyjnego, veblenowskiego ujęcia, raczej do współczesnego ujęcia: nowej eko-

nomii instytucjonalnej6. Instytucjonaliści nie oferują jednak jednoznacznej definicji 

instytucji. D.C. North w swojej książce na temat instytucji definiuje je jako: „zasa-

dy gry w społeczeństwie lub bardziej formalnie wymyślone przez ludzkość ograni-

czenia, które określają interakcje pomiędzy jednostkami”7, proponując jednocze-

śnie, by uwzględniać dwa rodzaje instytucji rozumianych jako: po pierwsze – regu-

                                                 
5
  W. Baumol, Entrepreneurship: Productive,  Unproductive, and Destructive.  „The Jour-

nal of Political Economy” 1990, vol.  98, no. 5, s. 893–921. 
6
  T. Gaweł, M. Klimczak, Pojęcia instytucji w prawie i ekonomii, w: Ład instytucjonalny 

w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, 
s. 73–86.  

7
  D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Political 

Economy of Institutions and Decisions), „Cambridge University Press” 1991, s. 3. 
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ły gry, po drugie – organizacje, czyli graczy. Definicja D.C. Northa i jej rozwinięcie 

są niezwykle pojemne, tak jak i kolejne opisy oraz definicje instytucji8:  

 instytucja jako podzielany model mentalny, rodzinny, zestaw wartości wy-

nikających często z uwarunkowań kulturowych, 

 instytucje jako stabilne zwyczaje pojmowania rzeczywistości, 

 instytucje jako aparat administracyjny gospodarki,  

 instytucje jako reguły gry, jako zbiory reguł, których celem jest rozwiązy-

wanie pojawiających się problemów; jako zasady i regulacje. 

 W każdym przypadku instytucje są stałe i nieelastyczne, a zmiany w nich 

zachodzące niezwykle powolne, aczkolwiek nie niemożliwe. Jak dowodzi M. Hen-

rekson, przedsiębiorcy mogą wpływać na instytucje i je zmieniać9. W tabeli 2 za-

prezentowano rodzaje przedsiębiorczości ze względu na stosunek przedsiębiorców 

do instytucji. Obszerniejsze omówienie tego zagadnienia nie mieści się w tematyce 

artykułu. Warto tylko nadmienić, że zmienianie instytucji poprzez nieproduktywne 

lub destruktywne działania doczekało się w literaturze tematu odrębnego traktowa-

nia pod nazwą przedsiębiorczości politycznej10.  

 W. Baumol wykazał, w oparciu o przeprowadzone badania nad gospodarkami, 

że w większości wypadków to polityka wpływała na alokacje zasobów, jednocze-

śnie energia przedsiębiorcza była często wydatkowana na poszukiwanie korzyści, 

niekoniecznie w oparciu o innowacje i produkcję. Za każdym razem ten nieodpo-

wiedni podział wynikał z nieodpowiedniego funkcjonowania administracji lub in-

nych regulacji państwowych, których celem były korzyści dla wybranych grup 

społecznych, a nie wzrost gospodarczy całego kraju.  

 Nie wszyscy przedsiębiorcy jednak gonią za rentą, nie przyczyniając się do 

zwiększania produkcji. Wielu z nich pada ofiarą obowiązków nakładanych przez 

administrację i jednostki regulujące różnego szczebla, co także prowadzi do niepro-

duktywności. Opis tego źródła nieproduktywności można spotkać w wielu publika-

cjach na temat przedsiębiorczości: w literaturze polskiej znajdziemy bogatą fakto-

grafię pod nazwą bariery przedsiębiorczości (należy dodać, że bariery te obejmują 

także inne, pozainstytucjonalne utrudnienia). W literaturze anglojęzycznej nosi ono 

nazwę red tape, co świadczy o tym, że nie jest zjawiskiem charakterystycznym 

tylko dla polskiej gospodarki.  

 

                                                 
8
  H. Hwang, W. Powell, Institutions and Entrepreneurship, w: Handbook of Entrepreneur-

ship Research. Disciplinary Perspectives, red. S. Alvarez, R. Agarwal, O. Sorenson, Springer, 
Berlin 2005, s. 201–232; T. Gaweł, M. Klimczak, op.cit. 

9
  M. Henrekson, op.cit.;  M. Henrekson, T. Sanandaji, The Interaction of Entrepreneurship 

and Institution, „IFN Working Paper” 2010, no. 830.  
10

  N. Ksheri, Entrepreneurship in post-socialist economies: A typology and institutional 
contexts for market entrepreneurship, „Journal of International Entrepreneurship” 2009, iss. 3,  
s. 236–259. 
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Tabela 2 

Rodzaje przedsiębiorczości wynikające ze stosunku do instytucji 

 

 
Produktywna 

Nieproduktywna/ 

destruktywna 

Respektująca Działania w zakresie możliwości, 

jakie dają instytucje 

Pozywanie konkurentów w celu 

przejęcia części ich zysków. Oszu-

kiwanie państwa 

Unikająca (legal-

nie lub nielegal-

nie) 

Omijanie regulacji na rynku 

(m.in. w zakresie prawa pracy) 

poprzez innowacyjne rozwiązania 

Korupcja 

Nielegalne syndykaty i zmowy 

Zmieniająca Poszukiwanie nowych rozwiązań 

przyczyniających się do zwięk-

szenia ogólnego dobrobytu bez 

niszczenia produkcji 

Lobbowanie za nowymi regulacjami 

Unieważnianie prawa własności, 

przejmowanie tej własności 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Henrekson, T. Sanandaji, op.cit. 

 

2. Wyniki badań dotyczące nieproduktywności 

 

2.1. Badanie nieproduktywnej przedsiębiorczości 

 

 Najczęstszymi obszarami badań przedsiębiorczości nieprodukcyjnej są:  

 nieproduktywność wynikająca z regulacji i wynikająca z niej obecność nie-

oficjalnej ekonomii11,  

 nieproduktywność w postaci utraconej przedsiębiorczości – badana jako 

bariery wejścia12. 

 W nawiązaniu do drugiego punktu wyliczenia można przywołać wskaźnik 

wolności gospodarczej obliczany od 1995 roku przez „The Wall Street Journal”  

i „Heritage Foundation”. W obecnym roku (2010) Polska odnotowała sukces, prze-

skakując z grupy krajów „w zasadzie bez wolności” do grupy krajów „w zasadzie 

wolnych” i zajmując 71. na 179 sklasyfikowanych krajów
13

. Wskaźnik ten oparty 

jest na 50 niezależnych zmiennych zebranych w 10 kategoriach: polityka handlowa, 

obciążenia podatkowe, interwencje rządu w gospodarkę, polityka monetarna, prze-

pływ kapitału i inwestycje zagraniczne, bankowość i finanse, płace i ceny, prawa 

                                                 
11

  Zob. N. Kshetri, op.cit. 
12

  Zob. D. Rostam-Afschar, Entry Regulation and Entrepreneurship, DIW Berlin, German 
Institute for Economic Research, Berlin 2010; A. Dreher, M. Gassebner, Creasing the Wheels of 
Entrepreneurship? The Impact of Regulations and Corruption on Firm Entry, „CESifo Working 
Paper” 2007, no. 2013. 

13
  The index of economic freedom, http://www.heritage.org/index/, 26.11.2010. 
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własności, regulacje prawne, aktywność czarnego rynku. Jak wynika z zestawu 

zmiennych, niektóre odnoszą się do otoczenia instytucjonalnego, głównie formal-

nego.  

 Nie przeprowadza się jednak badań wskazujących na utracone możliwości 

przedsiębiorców, którzy podejmują nieproduktywne działania, ponieważ są zmu-

szeni do tego przez niedoskonałe prawo: zarówno w przypadku konieczności wy-

pełniania zobowiązań administracyjnych wobec państwa (biurokracja), jak i poszu-

kiwania możliwości obejścia niektórych regulacji w pogoni za rentą.  

 W dalszej części rozważań proponuje się podział nieproduktywnej przedsię-

biorczości na: 

 wymuszoną: wynikającą z niedoskonałości instytucji, które nakładają na 

przedsiębiorcę obowiązki absorbujące w sposób nieproduktywny jego ta-

lenty,  

 dobrowolną: wynikającą z poszukiwania renty, czyli poświęcanie swoich 

talentów i energii na działania związane na przykład z wyszukiwaniem luk 

w przepisach lub na lobbowanie na rzecz zmian tychże.  

 Pojawia się jednak problem odpowiednich narzędzi badawczych, które po-

zwoliłyby w sposób obiektywny zmierzyć rzeczywistą wartość nieproduktywnej 

przedsiębiorczości. W przypadku nieproduktywności wymuszonej taką propozycją 

mogłaby być liczba godzin przeznaczana przez przedsiębiorców na podejmowanie 

obligatoryjnych działań nieprzynoszących efektów produkcyjnych.  

 Propozycją oceny dobrowolnej nieproduktywności przedsiębiorczej jest prze-

prowadzenie studiów przypadków w postaci rozmów z właścicielami firm (przed-

siębiorcami) oraz wywiadów z ekspertami.  

 W ramach pierwszej propozycji autorka przeprowadziła badania sondażowe 

zrealizowane przez firmę ankieterką metodą wywiadu bezpośredniego w okresie: 

1.10.2009 – 30.10.2009 na próbie 300 przedsiębiorców z sektora MŚP wojewódz-

twa pomorskiego. Badania objęły firmy z trzech gmin miejskich: Gdańsk (40%), 

Gdynia (20%), Sopot (10%), oraz z gmin leżących w pobliżu Trójmiasta (łącznie 

30%). Przebadano firmy z branży: hotelarskiej, transportowej, gastronomicznej oraz 

budowlanej, udział każdej z branż był równy i wynosił 25%.  

 74,3% stanowiły firmy mikro, 20,7% – małe i 5% – średnie. Większość prze-

badanych to firmy jednoosobowego właściciela (44,3%) oraz spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością (33,7%) [w próbie znalazły się także spółki komandytowe 

(9,7%), akcyjne (3,7%), partnerskie (1,3%), jawne (0,7%), pozostałe 3% stanowiły 

firmy o innej formie własności].  
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2.2. Czas poświęcany przez przedsiębiorców na nieproduktywne działania 

 

 Dwie trzecie badanych przedsiębiorców spędza do jednej godziny dziennie na 

nieproduktywnych działaniach. Spora grupa, bo niemal 18%, przeznacza na takie 

działania od 6 do 10 godzin tygodniowo (rysunek 1).  

 

 

Rys. 1.  Liczba godzin tygodniowo spędzanych przez badanych przedsiębiorców na nie-

efektywnych działaniach w przedsiębiorstwach 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.  

 

 Pomimo braku punktu odniesienia należy zauważyć, że godzina dziennie to 

jednak dużo z punktu widzenia przedsiębiorcy. Tym bardziej że wielu z nich narze-

ka na brak czasu na tak istotne działania, jak na przykład planowanie, tworzenie 

strategii itp. Pewnym zaskoczeniem był fakt mniejszego obciążenia firm mikro, 

które w 65% wskazały na obciążenie od 1 do 5 godzin tygodniowo, a „tylko”  

w 11% ponad 15 godzin, podczas gdy właściciele firm małych wskazali na od  

1-godzinnego do 5-godzinnego obciążenia w 44%, ale już w 32% wskazali na po-

nadpiętnastogodzinne zaangażowanie (rysunek 2). Wynika z tego, że im większa 

firma, tym obciążenia biurokratyczne większe. 

 

 

Rys. 2.  Liczba godzin tygodniowo spędzanych przez badanych przedsiębiorców na nie-

efektywnych działaniach a wielkość firmy 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.  
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Podsumowanie  

 

 Przedsiębiorczość jest postrzegana jako remedium na bezrobocie, kryzysy, złą 

koniunkturę itp. Dużo się mówi o jej wspieraniu, rzadziej natomiast wskazuje się na 

fakt negatywnego (lub neutralnego) wpływu przedsiębiorczości na gospodarkę jako 

całość. Przedsiębiorcy bowiem, poszukując najlepszych rozwiązań, uciekają się 

często do nieetycznego zachowania (z wykorzystaniem prawa lub wbrew niemu), 

kształtując tym samym instytucje w sposób sprzyjający podejmowanym działa-

niom. Ten typ nieproduktywnej przedsiębiorczości autorka proponuje określić mia-

nem dobrowolnej. Nie zawsze jednak nieproduktywne działania są wyborem przed-

siębiorcy. W każdym kraju występuje zjawisko biurokracji, utrudniającej funkcjo-

nowanie przedsiębiorcom, a jednocześnie absorbującej talenty (i czas), które mo-

głyby zostać przeznaczone na tworzenie renty (w ricardiańskim ujęciu). Stąd dla 

tego typu nieproduktywności, który tym razem dotyka nie tylko gospodarkę, ale 

także samego przedsiębiorcę, zarezerwowano określenie: nieproduktywność wymu-

szona. Z badań sondażowych przeprowadzonych przez autorkę wynika, że więk-

szość (60%) przedsiębiorców traci na działania nieefektywne od jednej do pięciu 

godzin tygodniowo. Stosunkowo duża grupa (16%) poświęca jednak na takie dzia-

łania ponad 15 godzin tygodniowo. Nie ma oczywiście gwarancji, że czas ten byłby 

spożytkowany na efektywniejsze działania, niemniej jednak należy założyć, 

że biurokracja i gorsza jakość instytucji zmniejszają potencjał przedsiębiorstw. 

 Przedstawiony materiał jest początkiem drogi badawczej, której celem jest 

określenie zasięgu i rodzajów nieproduktywnej przedsiębiorczości w Polsce.   

 

 

UNPRODUCTIVITY IN SMALL FIRMS 
 

 

Summary 

 

 The common believe that entrepreneurship is the remedy for all problems in econ-

omy is misleading, as some of the entrepreneurial activities are not increasing the over-

all production. This problem was first raised by Baumol, who divided entrepreneurial 

activity into: productive, unproductive and even destructive one. The reason for this is 

that some of entrepreneurs seek the rent, using unfair methods to do so (lobbing, bri-

bery, changing the property rights). This kind of activities can be characterize as volun-

tary, in contrast to forced unproductivity, caused by, for example bureaucracy. Accord-

ing to the research conducted by author, 60% of entrepreneurs spend up to 5 hours 

a week on this kind of unproductive activities, and 13% of them spend more than 

15 hours a week. 

 

Translated by Julita E. Wasilczuk 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  638 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  63 2011 

 

 

 

 

ROBERT ZAJKOWSKI 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
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W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 
 

 

 

1. Znaczenie mikro i małej przedsiębiorczości w gospodarce 

 

 We współczesnej gospodarce wolnorynkowej, przy względnie szerokiej do-

stępności klasycznych czynników wytwórczych, szczególną rolę odgrywa przedsię-

biorczość jako specyficzny rodzaj zasobów znajdujących się w dyspozycji społe-

czeństw. Przedsiębiorczość wywiera niebagatelny wpływ na rozwój gospodarczy 

oraz szeroko rozumiane bogactwo krajów (ekonomiczne, kulturowe, społeczne, 

cywilizacyjne, antropologiczne itp.). Pojęcie to szerzej w rozważaniach ekonomi-

stów pojawiło się stosunkowo późno, mimo że znane było od XVII wieku. Powo-

dem były trudności w zdefiniowaniu jego istoty1. Współcześnie szczególne znacze-

nie dla gospodarek ma przedsiębiorczość „uprawiana” przez podmioty mikro, małe 

i średnie, określane jako sektor MŚP2. To te podmioty, działając zazwyczaj na ryn-

kach lokalnych, silnie oddziaływają na procesy gospodarcze w skali makroekono-

micznej. Dzięki swojemu rozdrobieniu i niezależności podmioty tego rodzaju prze-

sądzają o decentralizacji gospodarki i wprowadzają ją na tory gospodarki rynko-

wej3. Ponadto mikro, małe i średnie podmioty ze względu na niewielką skalę dzia-

                                                 
1
  R. Gabryszak, MŚP w teoriach ekonomicznych, w: Ekonomia menedżerska dla MŚP  

w teorii i praktyce, red. S. Piocha, R. Gabryszak, Difin, Warszawa 2008, s. 12. 
2
  W Polsce najczęściej stosowane są kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw według wielko-

ści zgodnie z Rekomendacją Komisji Europejskiej z maja 2003 (2003/361/EC). Por. http://ec. 
europa.eu/enterprise/ enterprise_policy/ sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf, 26.02.2010. 

3
  M. Strużycki, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Polskie Wydaw-

nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 19. 
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łalności łatwiej adaptują się do zmiennych warunków w ich bezpośrednim otocze-

niu, stając się tym samym pewnego rodzaju buforem absorbującym szoki koniunk-

turalne4. Wśród szeroko omawianych w literaturze czynników rozwoju MŚP znaj-

dują się uwarunkowania lokalne5. Stąd też w dalszej części artykułu szczególna 

uwaga będzie poświęcona lokalnym determinantom rozwoju MŚP, poprzez które 

rozumieć należy działania związane z lokalną infrastrukturą ekonomiczną i spo-

łeczną, możliwość kooperacji podmiotów gospodarczych w danym układzie lokal-

nym, lokalny rynek zbytu oraz lokalne zasoby pracy
6
. W szczególności zaprezen-

towane zostały wybrane wyniki badań bezpośrednich7, których celem było zbadanie 

wpływu budowy Portu Lotniczego Lublin w Świdniku na lokalną przedsiębiorczość 

i wybrane aspekty funkcjonowania oraz plany przedsiębiorców. 

 

 

2.  Wybrane kierunki wpływu Portu Lotniczego Lublin na sektor MŚP woje-

wództwa lubelskiego 

 

 Badania bezpośrednie ukierunkowane na zdefiniowanie pośrednich, bezpo-

średnich oraz indukowanych wpływów wynikających z faktu budowy portu lotni-

czego zostały przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2010 roku. Obszar 

geograficzny badań ograniczony został do podmiotów prowadzących działalność 

operacyjną na terenie województwa lubelskiego. Wstępnie do badań wytypowanych 

zostało prawie 500 przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie tego wo-

jewództwa bez względu na lokalizację ich głównej siedziby. Dokonując wyboru 

celowej próby, posłużono się dwoma głównymi kryteriami. Po pierwsze, typowano 

jednostki, które powinny być zainteresowane budową lotniska, po drugie, selekcjo-

nowano te podmioty, których lokalizacja geograficzna wskazywała na możliwość 

osiągania korzyści z faktu budowy portu lotniczego. Przedsiębiorstwa uczestniczące 

w badaniach wybrane zostały za pomocą metody nieprobabilistycznej
8
, polegającej 

na celowym wyborze jednostek, które określane są jako próba ekspercka
9
. Głów-

nym powodem zastosowania tego rodzaju podejścia był zamiar dokonania wyboru 

                                                 
4
  G. Michalczuk, J. Michałów, J. Sikorki, Rola sektora bankowego w rozwoju małych 

i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006. 
5
  Por. R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych 

i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008. 
6
  K. Safin, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – próba systematyzacji, w: Uwa-

runkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania 
w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004, s. 48. 

7
  Wyniki badań pochodzą z szerszego projektu badawczego „EURO-Lotnisko 2012”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
8
  Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994, s. 218.  

9
  C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. 

Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 199. 
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jednostek posiadających szczególne uprawnienia do wypowiadania się w ściśle 

określonych obszarach problemowych, potrafiących ocenić wybrane czynniki, mo-

tywacje, przesłanki i zależności. Ostatecznie badania (po redukcji) przeprowadzone 

zostały na próbie liczącej 396 podmiotów gospodarczych tworzących sektor MŚP. 

 W procesie analizy bezpośrednich czynników wpływu lotniska na przedsię-

biorczość podzielono podmioty gospodarcze na dwie grupy: 

 jednostki planujące uczestnictwo w budowie infrastruktury lotniskowej, 

 podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w ra-

mach infrastruktury powstałej w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 

 W takim ujęciu efekty bezpośrednie uzyskiwane prze te podmioty (direct 

impact) będą w jakiejś części związane z funkcjonowaniem portu lotniczego (na 

przykład operatorzy portów lotniczych, przewoźnicy lotniczy, przedsiębiorstwa 

prowadzące obsługę naziemną i techniczną, organy kontroli ruchu lotniczego, firmy 

spedycyjne i kurierskie, koncesjonariusze prowadzący działalność na terenie portu 

lotniczego itp.)10. 

 W początkowej fazie badań jednostki zostały poproszone o ogólną ocenę 

a priori budowy oraz funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin na przedsiębior-

czość i rozwój przedsiębiorczości. 

 Zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorcy najczęściej oceniali oddziaływanie 

jako średnie. Notę tę wystawiło odpowiednio 24,68% badanych skazujących na 

fazę budowy lotniska i 30,05% – wskazujących na funkcjonowanie operacyjne 

portu lotniczego. 

 Największą dysproporcję w postrzeganiu oddziaływania zaobserwowano przy 

kategorii „brak wpływu”. Nieomal 26% badanych wskazało, że etap budowy nie 

będzie wywierał na nie żadnego proprzedsiębiorczego oddziaływania, natomiast 

nieco poniżej 12% badanych nie oczekuje implikacji związanych z faktem funkcjo-

nowania lotniska. Różnice wynikały zapewne ze sposobu postrzegania tych dwóch 

faz rozwoju lotniska. Otóż o ile przedsiębiorcy mają świadomość, że na etapie  

budowy korzyści będą osiągały nieliczne podmioty, którym uda się włączyć do 

procesów przygotowawczych, o tyle korzystanie z portu jako węzła komunikacji 

jest sprawą otwartą i nieograniczoną. Dlatego też zapewne mniej sceptycyzmu  

okazują wobec efektów związanych z funkcjonowaniem lotniska w porównaniu  

z fazą jego budowy.  

 

                                                 
10

  Oddziaływanie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce na gospodarkę miasta Kielce  
i regionu świętokrzyskiego, raport, http://www.um.kielce.pl/pl/regionalny_port_lotniczy_kielce, 
s. 37.  
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Rys. 1.  Wpływ budowy i funkcjonowania lotniska Lublin na sektor MŚP [%] 

Źródło:  pracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

 Analizując informacje przedstawione na rysunku 1, nie sposób pominąć pra-

widłowości wskazującej, że większy odsetek badanych dostrzega średnie, wysokie  

i bardzo wysokie korzyści płynące z funkcjonowania lotniska w porównaniu z eta-

pem jego budowy. 

 Przeciętny poziom różnic w postrzeganiu siły wpływu wynikającej z etapu 

budowy i funkcjonowania portu lotniczego został zmierzony poprzez zakodowania 

parametrów jakościowych do skali porządkowej opisanej liczbowo11, w taki sposób, 

że kategoria „brak wpływu” otrzymała notę 1, natomiast parametr: „bardzo wysoki 

wpływ” – notę 6. Pozwoliło to na wyznaczanie średniej ważonej12 oceny dla pod-

miotów mikro, małych i średnich. 

 Analiza potwierdziła wskazaną wcześniej prawidłowość, to znaczy niezależ-

nie od rodzaju podmiotu (mikro, małe, średnie), przeciętne noty wystawione dla 

oddziaływań związanych z funkcjonowaniem lotniska okazały się wyższe od not 

przyznanych fazie budowy. 

                                                 
11

  W. Mendenhall, R.J. Beaver, B.M. Beaver, Introduction to Probability and Statistics, 
„Duxbury Press” 2005, s. 26. 

12
  Obliczona została średnia arytmetyczna dla szeregu rozdzielczego punktowego, określa-

na jako średnia ważona, por.  M. Sobczyk, Statystyka, WN PWN, Warszawa 1997, s. 31–32. 



Wybrane aspekty wpływu budowy Portu Lotniczego Lublin… 279 

 

Rys. 2.  Ocena wpływu budowy i funkcjonowania lotniska Lublin przez podmioty mikro, 

małe i średnie 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

 Zauważalna jest ponadto tendencja, że im większe przedsiębiorstwo, tym 

gorzej został przez nie oceniony wpływ wynikający z faktu budowy lotniska. Śred-

nia ocena wystawiona przez cały sektor MŚP wyniosła odpowiednio 3,11 dla etapu 

budowy i 3,62 dla fazy eksploatacyjnej. 

 Badane podmioty sektora MŚP dokonały także swobodnej oceny charakteru 

potencjalnego wpływu portu lotniczego na ich funkcjonowanie. Wśród bezpośred-

nich oddziaływań analizowane jednostki najczęściej wskazywały na ułatwienia 

związane z transportem ludzi i towarów (34,4%). Na kolejnym miejscu znalazły się 

oczekiwania związane z możliwościami pozyskania nowych klientów (wskazania 

tego rodzaju dominowały u przedstawicieli branży hotelarsko-wypoczynkowej oraz 

turystycznej) – 28,1%. 
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Rys. 3.  Bezpośrednie formy oddziaływania lotniska na przedsiębiorstwa [%] 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 
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 Istotnie mniejszy odsetek wskazał na wzrost wartości sprzedaży i wzrost licz-

by pozyskanych, nowych zleceń – odpowiednio 11,7% i 10,9%. Możliwość party-

cypowania w budowie portu, konieczność rozszerzenia działalności (zmiana profi-

lu), wzrost zatrudnienia oraz kooperacja z portem lotniczym wskazywane były 

odpowiednio przez mniej niż 7% badanych. Generalnie więc można ocenić, że 

oddziaływanie lotniska na lokalne procesy gospodarcze wiąże się z jego rolą jako 

centrum podwyższonej aktywności ekonomicznej
13

.  

 Badane podmioty zostały poproszone również o zajęcie stanowiska w kwestii 

wpływu procesu budowy oraz funkcjonowania lotniska na ich własną działalność. 

Analizie poddanych zostało dziesięć zmiennych (rysunek 4), wobec każdego z nich 

respondent mógł zająć jedno z pięciu stanowisk reprezentujących subiektywne 

postrzeganie siły jego oddziaływania: brak korzyści – 1, niewielkie korzyści – 2, 

średnie korzyści – 3, istotne korzyści – 4 i znaczące korzyści – 5. Stosowne obli-

czenia ukazały, że zaledwie jedna zmienna oceniona została przez badanych jako 

wywołująca potencjalne korzyści większe niż przeciętne (średnia skali wyniosła 

3,0). Przedsiębiorcy sektora MŚP, nadając notę 3,11, ocenili, że budowa lotniska 

spowoduje poprawę jakości kontaktów biznesowych. 

 

Rys. 4.  Siła wpływu lotniska w wybranych funkcjonalnych obszarach przedsiębiorstw 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

 Badani przeciętnie korzystnie ocenili implikacje płynące z lotniska na 

oszczędność czasu (czasu podróży) oraz pozyskanie nowych odbiorców (2,97). 

Powyższe wyniki zdają się więc korespondować z analizowanymi uprzednio swo-

                                                 
13

  Por. Ekonomiczny wpływ Portu Lotniczego Poznań-Ławica na rozwój miasta i regionu, 
Poznań 2005, s. 18. 
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bodnymi wskazaniami przedsiębiorców, gdzie również kluczowe były kwestie 

związane z logistyką i czasem podróżowania oraz pozyskiwaniem nowych klien-

tów. Inne rozpatrywane czynniki ocenione zostały poniżej średniej. 

 Interesujących wyników dostarczyły badania przeprowadzone wśród podmio-

tów deklarujących potencjalną chęć i możliwość uczestnictwa w budowie lotniska. 

Dominujący okazał się udział podmiotów planujących grać rolę wykonawcy lub 

podwykonawcy – 59% badanych.  
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Rys. 5.  Formy uczestnictwa w procesie budowy infrastruktury lotniskowej [%] 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

 Funkcję dostawcy materiałów, półproduktów, produktów oraz maszyn i urzą-

dzeń dla wykonawców oraz podwykonawców planuje pełnić 20,5% respondentów, 

a 10,3% zamierza świadczyć usługi wspomagające na rzecz wykonawców i podwy-

konawców (głównie hotelarskie oraz promocyjno-informacyjne), po 5,1% wyraża 

zainteresowanie graniem roli projektanta i nadzorcy procesów budowlanych oraz 

świadczeniem usług transportowych dla firm budowlanych. 

 Analogicznie poproszono także podmioty zainteresowane prowadzeniem biz-

nesu w ramach infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej o wskazanie form 

swojej aktywności. Najwyższy odsetek badanych wyraził zainteresowanie świad-

czeniem usług transportowych na rzecz lotniska, podróżnych oraz firm współpracu-

jących (30,3%). Nieznacznie ponad 21% planuje intensyfikację świadczenia usług 

z zakresu turystyki, informacji turystycznej i ofert turystycznych typu last minute. 
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Rys. 6.  Formy współpracy w powiązaniu z infrastrukturą lotniska [%] 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

 Prowadzeniem różnych form gastronomii zainteresowanych było 15,2% bada-

nych. Identyczny odsetek wyraził chęć współpracy przy obsłudze lotniska (na przy-

kład sprzątanie, ochrona mienia, zagospodarowanie zieleni itp.). Organizacją dzia-

łalności handlowej, sprzedażą paliw płynnych, szkoleniami i innymi rodzajami 

usług zainteresowanych było odpowiednio mniej niż 7% badanych. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Zaprezentowane wyniki wskazują, że według opinii przedsiębiorców budowa 

infrastruktury lotniczej w ograniczonym zakresie, lecz jednak stanowi katalizator 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Większość badanych dostrzega zarówno 

w procesie budowy lotniska (74% oceniło wpływ na co najmniej niski), jak i jego 

funkcjonowania (89% oceniło wpływ na co najmniej niski) pozytywne dla siebie 

aspekty oddziaływania. Oczywiście oceniana ex ante skala ich postrzegania jest 

bardzo zróżnicowana. 

 Rozwój infrastruktury ma szczególne znaczenie dla tych jednostek, które wy-

korzystując ją, zamierzają realizować przynajmniej część swoich procesów bizne-

sowych. Reasumując, mimo wszystko można pozytywnie ocenić, że gdy średnia 

ocena wpływu lotniska wystawiona przez całą badaną próbę MŚP wyniosła 2,69, to 

podmioty deklarujące uczestnictwo w budowie oceniły wpływ na ocenę 2,95, 

a jednostki planujące prowadzić działalność w oparciu o infrastrukturę portu nadały 

jeszcze wyższą notę, wynoszącą 3,23. Mimo że przeciętne oceny nie kształtują się 

na szczególnie wysokim poziomie, wskazują jednak, że zasadne jest realizowanie 
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inwestycji lokalnych związanych z rozwojem infrastruktury. Szczególnie jest to 

uzasadnione, gdy analogicznie jak w analizowanym wypadku, budowa portu lotni-

czego będzie miała skutki nie tyko stricte przedsiębiorcze, ale jednocześnie będzie 

sprzyjała realizacji wielu celów społecznych. 

 

 

EINIGE ASPEKTE DER ERRICHTUNG  

DER FLUGHAFENINFRASTRUKTUR LUBLIN AUF DIE ENTWICKLUNG 

DER KLEIN- UND KLEINSTUNTERNEHMEN  

IM WOIWODSCHAFT LUBLIN 

 

 

Zusammenfassung 

 

 Der Artikel beschreibt die Probleme, die mit den Auswirkungen des Baus eines 

Flughafens Lublin in Unternehmertum gehört. Angeführt von Forschungsergebnissen, 

die die allgemeine Wahrnehmung der Flughafen als Katalysator für die lokalen Unter-

nehmertums zeigen. Es identifiziert die Vorteile, die teilnehmenden Unternehmen in 

den Bau des Flughafens zu erreichen. Es zeigt auch die Vorteile, die aus der Zusam-

menarbeit von Unternehmen aus dem Flughafen. Wurde auch deren Beurteilung ihrer 

Bedeutung in den Prozess der Schaffung unternehmerischen Verhaltens durchgeführt. 
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ROLA WYBRANYCH DETERMINANT 

W KSZTAŁTOWANIU POSTAW PREPRZEDSIĘBIORCZYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Ostatnia dekada dwudziestego wieku i pierwsze lata nowego stulecia upływają 

pod znakiem przemian, których zasięg i skala nie mają precedensu. Procesy trans-

formacji ustrojowej obejmujące kraje Europy Środkowej i Wschodniej zepchnęły 

model gospodarki centralnie planowanej na margines. Globalizacja i internacjonali-

zacja gwałtownie przyspieszyły, a układ sił w globalnej gospodarce zaczyna się 

zmieniać, odzwierciedlając rosnącą rolę Chin i innych krajów (grupa BRIC – Bra-

zylia, Rosja, Indie, Chiny) o wysokim potencjale wzrostowym. Wiodące gospodarki 

końca dwudziestego wieku zmagają się z problemami nadmiernego zadłużenia, 

rachitycznego wzrostu gospodarczego i rosnącego bezrobocia. O ile rywalizacja 

między systemami gospodarki rynkowej i gospodarki centralnie planowanej została 

bezsprzecznie rozstrzygnięta na korzyść tej pierwszej, o tyle aktualne pozostaje 

pytanie: jaka gospodarka rynkowa pozwoli sprostać wyzwaniom dwudziestego 

pierwszego wieku? 

 Rozwój gospodarek kapitalistycznych po drugiej wojnie światowej przebiegał 

w gruncie rzeczy zgodnie z opinią sformułowaną przez J.A. Schumpetera1, który 

podkreślał, że wielkie korporacje będą stanowić trzon rozwojowy gospodarki, stop-

niowo wypierając małe i średnie przedsiębiorstwa. Ten pogląd na rozwój gospodar-

ki kapitalistycznej zaczął ulegać zmianie dopiero w końcu lat 70., wraz z opubliko-

waniem wyników badań wskazujących na fakt, że firmy z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) są istotnym kreatorem miejsc pracy i bynajmniej nie ulegają 

                                                 
1
  J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, WN PWN, Warszawa 1995. 
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postępującej marginalizacji2. W ostatnich dwóch dekadach dwudziestego wieku 

zaczęto poświęcać coraz więcej uwagi rosnącej roli sektora MŚP oraz problematyce 

przedsiębiorczości3. Przekształcenia zachodzące na przełomie wieków w gospodar-

kach krajów rozwiniętych coraz częściej interpretuje się jako wynik procesu prze-

chodzenia od schumpeterowskiej gospodarki menedżerskiej (managed economy) do 

gospodarki przedsiębiorczej (entrepreneurial economy). D.B Audretsch i A.R Thu-

rik widzą w tym przejściu szanse na ograniczenie problemu bezrobocia4. Ci sami 

autorzy określają też 14 obszarów, w których dokonują się zmiany kluczowe dla 

transformacji gospodarki menedżerskiej w przedsiębiorczą. Wspólnym wątkiem dla 

nich wszystkich jest rosnąca rola nowych, małych przedsiębiorstw nadających go-

spodarce przedsiębiorczej właściwy jej dynamizm5. Jeśli wspomniany proces trans-

formacji jest udaną diagnozą etiologii zmian zachodzących we współczesnych go-

spodarkach, to procesom tworzenia nowych firm należy poświęcić znacznie więcej 

uwagi niż do tej pory. 

 Stąd właśnie wynika cel główny niniejszego opracowania, a jest nim próba 

analizy postaw preprzedsiębiorczych oraz określenia istotności wybranych determi-

nant tych postaw6. Próbie tej towarzyszy zwięzłe przedstawienie pojęcia preprzed-

siębiorczości i jego miejsca w badaniach nad przedsiębiorczością. Na gruncie pol-

skim praktycznie nie prowadzono dotąd badań nad preprzedsiębiorczością, a jedy-

nymi badaniami, w których na marginesie przewija się problematyka preprzedsię-

biorczości, pozostaje polska edycja Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

z 2004 roku. 

 

 

1.  Miejsce preprzedsiębiorczości we współczesnym paradygmacie przedsię-

biorczości  

 

 Preprzedsiębiorczość jest nowym pojęciem w polskiej literaturze poświęconej 

badaniom nad przedsiębiorczością. Termin ten jest polskim odpowiednikiem tego, 

co w literaturze anglojęzycznej występuje pod nazwą nascent entrepreneurship, 

                                                 
2
  Por. P. Dominiak, Sektor MŚP we współczesnej gospodarce, WN PWN, Warszawa 2005. 

3
  W niniejszym tekście rozważania nad przedsiębiorczością skupiają się wokół najbardziej 

tradycyjnego rozumienia tego pojęcia, związanego z schumpeterowską innowacyjnością 
i knightowskim działaniem w warunkach niepewności w celu osiągnięcia zysku. 

4
  D.B. Audretsch, A.R. Thurik, Capitalism and Democracy in the 21st Century: from the 

Managed to the Entrepreneurial Economy, „Journal of Evolutionary Economics” 2000, no. 10, 
s. 17–34. 

5
  D.B. Audretsch, A.R. Thurik, What is New about the New Economy: Sources of Growth 

in the Managed and Entrepreneurial Economies, „Industrial and Corporate Change” 2001, no. 
10, s. 267–315. 

6
  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2011 jako projekt ba-

dawczy. 
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użytą po raz pierwszy w połowie lat 90. przez P. Reynoldsa. Prace Reynoldsa, a 

także innych badaczy, takich jak na przykład W.B. Gartner czy M.P. Bhave, akcen-

tują konieczność podejścia procesowego do problematyki przedsiębiorczości i two-

rzenia firmy7. Oznacza to w praktyce postulat przeorientowania badań nad przed-

siębiorczością i odejścia na przykład od analizowania cech charakteryzujących 

przedsiębiorcę prowadzącego własną firmę na rzecz skupienia się na analizie proce-

sów założycielskich, realizowanych przez rodzących się przedsiębiorców – pre-

przedsiębiorców. Ich miejsce w procesie tworzenia nowych firm dobrze ilustruje 

rysunek 1, zaczerpnięty z badań zrealizowanych w ramach PSED (Panel Study of 

Entrepreneurial Dynamics). 

  

 

Rys. 1.  Koncepcja badań PSED 

Źródło:  Panel Study of Entrepreneurial Dynamics: Study Design, Conceptual Overview, 

http://www.clemson.edu/centers-institutes/spiro/psed/design/index.html, 5.06.2010. 

 

 Proces założycielski przebiega w szeroko pojętym kontekście społecznym, 

ekonomicznym i politycznym, a jest inicjowany przez preprzedsiębiorców lub pre-

intraprzedsiębiorców. Jego początek jest wyznaczany poprzez podjęcie konkretnych 

działań zmierzających do założenia firmy, a koniec następuje w momencie narodzin 

firmy8 lub w skutek rezygnacji z dalszych działań. Opisane podejście jest wykorzy-

stywane w metodyce prowadzenia licznych badań, takich jak PSED, PSED II (oraz 

                                                 
7
  M.P. Bhave, A process model of entrepreneurial venture creation, „Journal of Business 

Venturing” 1994, vol. 9, s. 223–242. 
8
  W tym miejscu zazwyczaj zaczynają się badania nad przedsiębiorczością – ich przedmio-

tem jest przedsiębiorca rozumiany jako właściciel/menedżer małej firmy. 
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ich odpowiedniki realizowane w krajach innych niż USA) czy GEM. Uzasadnie-

niem rosnącej popularności tego podejścia jest fakt, że pozwala ono przezwyciężyć 

typowe mankamenty dotychczasowych badań nad fenomenem tworzenia nowych 

firm9.  

 Decyzja o rozpoczęciu procesu założycielskiego jest wynikową oddziaływania 

wielu czynników. Implikuje to konieczność ich identyfikacji i określenia, na ile są 

one istotne dla pomyślnego zakończenia procesu założycielskiego – powstania 

nowej firmy. Należy zakładać, że są wśród nich między innymi cechy osobowe 

preprzedsiębiorcy i właściwe mu postawy, jego kompetencje oraz ogólny kontekst 

sytuacyjny. Jeśli determinanty procesu założycielskiego mają wpływ nie tylko na 

jego inicjację, ale i jego cechy jakościowe, długość, intensywność oraz skuteczność, 

to badanie tych determinant może posłużyć do aktywnego kształtowania populacji 

preprzedsiębiorców, które z kolei sprawi, że stopa niepowodzeń w procesach zało-

życielskich mogła być możliwie jak najniższa.  

 

 

2. Determinanty preprzedsiębiorczości – ujęcie teoretyczne 

 

 Powiązanie statusu preprzedsiębiorcy z szeroko rozumianymi uwarunkowa-

niami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi sprawia, że lista potencjalnych 

determinant tego statusu jest długa. Co więcej, określenie istotności poszczególnych 

czynników wymaga dokonywania porównań międzynarodowych. Trzeba też pa-

miętać, że rozdzielenie wpływu poszczególnych rodzajów uwarunkowań jest co 

najmniej problematyczne. Na potrzeby niniejszego opracowania omówione zostaną 

osobowe determinanty preprzedsiębiorczości. Do tych najczęściej badanych należy 

zaliczyć posiadanie kapitału ludzkiego, społecznego i finansowego, motywację 

i percepcję, jak również płeć, wiek, stan cywilny i wielkość rodziny. 

 Wśród zmiennych określających kapitał ludzki najczęściej wymienia się wy-

kształcenie, doświadczenie w rozpoczynaniu własnej działalności10, doświadczenie 

menedżerskie, doświadczenie zawodowe oraz pewność siebie (self-efficacy)11. 

                                                 
9
  P. Davidsson, Nascent Entrepreneurship, „Foundations and Trends in Entrepreneurship” 

2006, vol. 2, no. 1. 
10

  Preprzedsiębiorca nie musi być nowicjuszem – status ten nie odwołuje się bowiem do 
przeszłych doświadczeń, ale do aktualnie podejmowanych działań zmierzających do założenia 
firmy (niekoniecznie pierwszej, ale także każdej kolejnej). 

11
  Pojęcie self-efficacy zostało po raz pierwszy sformułowane przez A. Bandurę w 1982 r. 

Pewność siebie jest tu rozumiana jako subiektywne przekonanie danej osoby, że posiada wystar-
czające umiejętności, wiedzę itp., by zrealizować dane zadanie – w tym przypadku, by założyć 
własną firmę. Więcej na ten temat w: C.C. Chen, P.G. Green, A. Crick, Does entrepreneurial self-
efficacy distinguish entrepreneurs from managers?, „Journal of Business Venturing” 1998, vol. 
13, s. 295–316.   
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 Wykształcenie generalnie zwiększa skłonność do zakładania własnej firmy, 

choć zależność ta w świetle niektórych badań nie jest liniowa. Wyniki badań 

w Niemczech pokazują na przykład, że skłonność ta rośnie wraz z wykształceniem, 

ale jedynie do pewnego poziomu. W rezultacie osoby z wyższym wykształceniem 

charakteryzują się mniejszą skłonnością do stawania się preprzedsiębiorcami niż 

osoby z wykształceniem średnim12. Można to tłumaczyć innymi dostępnymi opcja-

mi wyboru kariery w przypadku tych pierwszych, co może obniżać w ich oczach 

atrakcyjność wyboru „ścieżki przedsiębiorczej”.  

 Doświadczenie menedżerskie i zawodowe z reguły nie stanowią silnego bodź-

ca do rozpoczęcia procesu założycielskiego. Inaczej jest w przypadku doświadcze-

nia w zakładaniu własnej firmy, które zazwyczaj sprzyja podejmowaniu kolejnych 

prób zostania przedsiębiorcą13. Pewność siebie jest bardzo istotnym elementem 

kształtującym intencje przedsiębiorcze, można zatem domniemywać, że będzie ona 

charakteryzować preprzedsiębiorców w stopniu większym niż w przypadku innych 

osób. Dostępne wyniki badań zdają się w pełni potwierdzać tę sugestię14. 

 Rola kapitału społecznego w stawaniu się preprzedsiębiorcą budzi więcej 

kontrowersji. Z jednej strony prowadzenie własnej firmy przez rodziców bądź 

(w mniejszym stopniu) znajomych sprzyja osiąganiu statusu preprzedsiębiorcy, 

co pokazują wyniki GEM i innych badań15. Z drugiej strony P. Davidsson przywo-

łuje wyniki badań w USA, w których wspomniane zależności są bądź słabe, bądź 

w ogóle nie istnieją16. Pojawiają się też wątpliwości co do rozgraniczenia między 

kapitałem społecznym i ludzkim17. Co więcej, rola kapitału społecznego nie tłuma-

czy nadreprezentacji imigrantów i byłych emigrantów w populacji preprzedsiębior-

ców (nie tylko nie tłumaczy, ale wręcz ukazuje sprzeczność).  

 Dostęp do kapitału finansowego jest niewątpliwie ważny dla funkcjonowania 

firmy, jednak nie wydaje się istotną determinantą inicjacji procesów założyciel-

skich. W niektórych badaniach osiąganie wysokich dochodów zwiększa skłonność 

do działań preprzedsiębiorczych18, ale bywa też przeciwnie: większa skłonność 

występuje u osób o dochodach mniej niż przeciętnych. Być może relacja między 

kapitałem finansowym a preprzedsiębiorczością przypomina literę U, należy jednak 

                                                 
12

  J. Wagner, Nascent Entrepreneurs, IZA DP no. 1293, Forschungstinstitut zur Zukunft 
der Arbeit, Bonn 2004. 

13
  P. Davidsson, B. Honig, The role of social and human capital among nascent entrepre-

neurs, „Journal of Business Venturing” 2003, vol. 18, no. 3, s. 301–331. 
14

  C.C. Chen, P.G. Green, A. Crick, op.cit. 
15

  F. Delmar, P. Davidsson, Where do they come from? Prevalence and characteristics 
of nascent entrepreneurs, „Entrepreneurship and Regional Development” 2000, no. 12, s. 1–23. 

16
  P. Davidsson, op.cit. 

17
  Przykładem może być praca w firmie należącej do rodziców. Można tu mówić 

o budowaniu kapitału społecznego, ale jednocześnie nie sposób zaprzeczyć, że ten rodzaj do-
świadczenia buduje też kapitał ludzki. 

18
  F. Delmar, P. Davidsson, op.cit., s. 1–23. 
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brać pod uwagę także różne typy motywacji preprzedsiębiorców19. Sposób postrze-

gania rzeczywistości, mniejsza obawa przed porażką czy poszukiwanie sposobności 

do uruchomienia własnej firmy również wyróżniają preprzedsiębiorców na tle in-

nych. Szczególnie interesujące w tym względzie wydają się wyniki badań 

N.M. Cartera i innych dotyczące czynników wyboru ścieżki kariery20.  

 Nadreprezentacja mężczyzn wśród preprzedsiębiorców jest niezaprzeczalnym 

faktem; często również w odniesieniu do wieku formułuje się tezę, że istnieje prze-

dział wiekowy szczególnie sprzyjający preprzedsiębiorczości (około 25–34 lat)21. 

W świetle obecnych badań pozostałe czynniki mają raczej wątpliwy związek 

z preprzedsiębiorczością. 

 

 

3. Analiza preprzedsiębiorczych postaw studentów WZiE PG 

 

 W ramach badań postaw preprzedsiębiorczych przeprowadzonych na Wydzia-

le Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przebadano łącznie 353 studen-

tów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. W badanej próbie zidentyfiko-

wano 6 przedsiębiorców i 23 preprzedsiębiorców. Struktura badanej próby pokaza-

na jest na rysunku 1. 

 

2%
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Przedsiębiorcy

Preprzedsiębiorcy

Pozostali

 

Rys. 1.  Struktura badanej próby (n = 353) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 

                                                 
19

  Tak jak w przypadku przedsiębiorców, można je podzielić na pozytywne (wynikające 
z czynników typu pull) oraz negatywne (czynniki push). 

20
  N.M. Carter, W.B. Gartner, K.G. Shaver, E.J. Gatewood, The career reasons of nascent 

entrepreneurs, „Journal of Business Venturing” 2003, vol. 18, s. 13–29. 
21

  F. Delmar, P. Davidsson, op.cit. 
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 Wspomniana nadreprezentacja mężczyzn wśród preprzedsiębiorców potwier-

dziła się, co widać w analizie struktury próby ze względu na płeć przedstawionej 

w tabeli 1. Choć próba jest zdominowana przez kobiety, stanowiące de facto dwie 

trzecie respondentów, to jednak mężczyźni stanowią ponad 80% preprzedsiębior-

ców. Jest to znacząca dysproporcja.  

 
Tabela 1 

 

Rozkład badanej próby ze względu na płeć [%] 

 

 Kobiety Mężczyźni 

Przedsiębiorcy 50 50 

Preprzedsiębiorcy 17 83 

Pozostali 67 33 

Ogółem 63 37 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 

 

 Przedmiotem badania był między innymi tak zwany wrodzony kapitał spo-

łeczny22, za którego miarę uznaje się kontakty z przedsiębiorcami (na gruncie ro-

dzinnym lub towarzyskim) oraz doświadczenie w pomaganiu w prowadzeniu firmy. 

Dane zamieszczone w tabeli 2 wyraźnie pokazują, że znajomość z osobą prowadzą-

cą własną firmę sprzyja przedsiębiorczości. I tak na przykład jedynie 4% preprzed-

siębiorców nie znało nikogo, kto prowadzi własną firmę; wśród przedsiębiorców 

nie było ani jednej takiej osoby. 

 
Tabela 2 

Wrodzony kapitał społeczny – uwikłanie w kontekst przedsiębiorczy [%] 

 

 Przedsiębiorcy Preprzedsiębiorcy Pozostali 

Członek mojej bliskiej rodziny jest 

przedsiębiorcą 
67 52 35 

Mój dobry znajomy jest przedsiębiorcą 33 61 45 

Nie znam bliżej nikogo, kto jest przed-

siębiorcą 
0 4 23 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 

                                                 
22

  Ze względu na młody wiek respondentów można przyjąć, że nabyty kapitał jest relatyw-
nie niewielki. To samo założenie można uczynić w odniesieniu do elementów kapitału ludzkiego, 
z wyjątkiem self-efficacy. 
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 Podobnie kształtują się wyniki, jeśli chodzi o pomoc w prowadzeniu firmy: 

doświadczeniami w tym względzie legitymuje się ponad 80% przedsiębiorców 

i ponad połowa preprzedsiębiorców, wobec zaledwie 22% pozostałych responden-

tów. Pokazane jest to w tabela 2. Nie ma wątpliwości, że w przypadku studentów 

WZiE PG wrodzony kapitał społeczny ma duże znaczenie dla powstawania postaw 

preprzedsiębiorczych. 

 
Tabela 3 

Wrodzony kapitał społeczny – zaangażowanie w pomoc przy prowadzeniu firmy [%] 
 

 Nie dotyczy Tak Nie 

Przedsiębiorcy 0 83 17 

Preprzedsiębiorcy 4 57 39 

Pozostali 17 22 61 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 

 

 Jedynym elementem kapitału ludzkiego przebadanym w ramach opisywanych 

badań była pewność siebie (self-efficacy). Co zaskakujące, w świetle innych zna-

nych badań studenci przypisani do kategorii preprzedsiębiorców legitymowali się tą 

cechą tylko trochę częściej niż inni, co pokazano na rysunku 2. Pewnym wytłuma-

czeniem może być tu fakt, że pewność siebie była badana w odniesieniu do ukoń-

czenia studiów, a nie założenia własnej firmy. Mankament ten zostanie usunięty 

w kolejnych badaniach. 
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Rys. 2.  Pewność siebie (self-efficacy) w badanych kategoriach studentów 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 
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Podsumowanie  

 

 Liczne opracowania zajmują się problemami przetrwania firmy i jej wzrostu. 

Przyjmuje się, że przetrwanie i wzrost zależą od wielu czynników, w tym także od 

cech, postaw i kompetencji przedsiębiorcy. Można jednak zakładać, że działania 

przedsiębiorcy po uruchomieniu działalności są pochodną jego cech, postaw oraz 

kompleksowo rozumianego kontekstu, w którym przyszło mu prowadzić proces 

założycielski. Dopiero później otoczenie biznesowe, dostępność źródeł finansowa-

nia i inne czynniki będą oddziaływać na firmę, nadając jej pewne „cechy nabyte”, 

które będą eliminować „cechy wrodzone” lub z nimi współegzystować. Warto za-

tem przesunąć środek ciężkości badań nad przedsiębiorczością w kierunku preprze-

dsiębiorczości i procesu założycielskiego.  

 Zaprezentowane badania studentów WZiE PG pokazują rolę wybranych de-

terminant w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych, a ich kontynuacja pozwoli 

między innymi na określenie siły oddziaływania edukacji przedsiębiorczej na pre-

przedsiębiorczość wśród studentów. 

 

 

THE ROLE OF SELECTED DETERMINANTS 

IN SHAPING NASCENT ENTREPRENEURIAL ATTITUDES 

 

 

Summary 

 

 The shift from managed to entrepreneurial economy results – among others – in 

the increasing importance of new venture creations. The focus on new venture creations 

leads to broadening the paradigm of entrepreneurship by the notion of nascent entrepre-

neurship, which is explained in this paper. In addition to that, the main personal deter-

minants of nascent entrepreneurship status are briefly discussed. The empirical part 

of the paper presents the results of research on nascent entrepreneurs among the stu-

dents of Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology. 
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UBEZPIECZENIE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM SPRZENIEWIERZENIA 

PRACOWNIKÓW W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 
 

 

 

Wprowadzenie  

 

 Prowadzenie skutecznej polityki personalnej w mikro i małych przedsiębior-

stwach jest zadaniem dość trudnym, zwłaszcza w początkowym okresie działalno-

ści firmy, kiedy właściciele często rezygnują z zatrudniana nowych pracowników. 

Wynika to przede wszystkim z obawy przed odpowiedzialnością (za dostarczenie 

środków do życia pracownikowi i jego rodzinie) oraz kłopotami, jakie mogą się 

pojawić w wyniku relacji międzyludzkich z podwładnymi1. Rozwój przedsiębior-

stwa oraz pozyskiwanie nowych zleceń wiążą się jednak z koniecznością rekrutacji 

pracowników. Dla właściciela małego przedsiębiorstwa wprowadzenie nowo za-

trudnionej osoby skutkuje pojawieniem się ryzyka personalnego. Ryzyko to wiąże 

się z niemożnością stwierdzenia, czy w określonym przypadku działania skierowa-

ne na odpowiednie ukształtowanie zasobów ludzkich przyniosą rezultaty zgodne 

z realizowaną strategią personalną firmy2.  

 W mikro i małych przedsiębiorstwach istotnym elementem ryzyka personal-

nego jest ryzyko sprzeniewierzenia, kształtowane przez określone faktory wynika-

jące ze specyfiki działalności i prowadzenia małej firmy. Nadużycia i defraudacje 

popełniane przez pracowników na szkodę pracodawcy (właściciela małego  

przedsiębiorstwa) przekładają się na zmianę organizacji pracy, a także naruszają 

                                                 
1
  Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, red. H. Zadora,  

C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 226.  
2
  A. Lipka, Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Pol-

text, Warszawa 2002, s. 24–25.  
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równowagę finansową, co może w konsekwencji doprowadzić do niewypłacalności 

przedsiębiorstwa.  

 Celem artykułu jest próba wskazania na możliwości wykorzystania instrumen-

tów ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem sprzeniewierzenia pracowników.  

 

 

1.  Czynniki kształtujące ryzyko sprzeniewierzenia pracowników w mikro  

i małych przedsiębiorstwach  

 

 Ryzyko sprzeniewierzenia pracowników kształtowane jest w mikro i małych 

przedsiębiorstwach przez określone sytuacje. W szczególności należy do nich zali-

czyć: 

1. Niesformalizowane kontakty pomiędzy właścicielem a pracownikami. 

W małych przedsiębiorstwach kontakty pomiędzy przedsiębiorcą/kierow-

nikiem a współpracownikami są ścisłe i bezpośrednie. Poza tym relacje te 

mają najczęściej charakter wielostronny, częsty, niesformalizowany i zwy-

kle bezpośredni. Takiemu paternalistycznemu sposobowi zarządzania 

sprzyja istniejąca struktura organizacyjna, ograniczone rozmiary przedsię-

biorstwa, a w szczególności częste bezpośrednie zaangażowanie przedsię-

biorcy w działalność produkcyjną lub usługową.  

2. Trudności w zdefiniowaniu zadań. Zakres nakładanych na pracowników 

obowiązków często pozostaje płynny. W małych przedsiębiorstwach więk-

szość zadań jest wykonywana na bieżąco, a na przebieg większości z nich 

chce mieć bezpośredni wpływ również właściciel. Takie delegowanie za-

dań wynika z organizacji przedsiębiorstwa, która jest w niewielkim stopniu 

sformalizowana. Małe przedsiębiorstwa, szczególnie we wczesnych fazach 

rozwoju, zwykle są wolne od skomplikowanych, wieloszczeblowych struk-

tur. Funkcje, zadania oraz zależności mają zazwyczaj charakter umow-

ny, z częstą zmianą ról i stanowisk. Wydaje się, że w tych przedsiębior-

stwach niesformalizowana struktura organizacyjna jest zjawiskiem natural-

nym, ponieważ wiele informacji i decyzji może być przekazywanych z gó-

ry w dół podczas codziennych kontaktów bezpośrednich. Większość waż-

nych decyzji podejmuje sam właściciel. Rodzi to jednak niebezpieczeństwo 

chęci osobistego decydowania nawet w najdrobniejszych sprawach. 

3. Skłonność pracowników do defraudacji i kradzieży. Ryzyko związane 

przede wszystkim z niebezpieczeństwem przejęcia pomysłu i wiedzy  

o przedsiębiorstwie, co bezpośrednio wynika z nieformalnego charakteru 

kontaktów na szczeblu właściciel–pracownicy. Stwarza to liczne zagroże-

nia związane z nielojalnością pracowników znających wiele mocnych  

i słabych stron przedsiębiorstwa, w którym pracują. Prowadzi to również 

do prawdopodobieństwa pojawienia się ryzyka ze strony pracowników, 
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którzy po zdobyciu doświadczenia będą starali się prowadzić konkurencyj-

ne przedsiębiorstwo na własną rękę. Mają oni bowiem dostęp ze względu 

ma niewielkie rozmiary działalności do większości zasobów informacji 

przedsiębiorstwa, które są ważnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

To właśnie oni stanowią najgroźniejszą konkurencję dla przedsiębiorstwa,  

w którym dotąd pracowali3. 

4. Zatrudnienie pracownika o nieodpowiednich lub niewystarczających 

kwalifikacjach. W tej grupie przedsiębiorstw są niewielkie możliwości 

pozyskania pracowników o wysokich kwalifikacjach4. Przyczyną jest ofe-

rowanie przez właścicieli małych przedsiębiorstw z reguły niższych płac 

niż płace w dużych firmach. Pewną rolę odgrywa też niższy niż w dużych 

przedsiębiorstwach prestiż pracy.  

5. Nieodpowiednia i słaba motywacja prowadząca do defraudacji pracowni-

ków, którzy zaczynają szukać okazji do dodatkowego zarobku kosztem 

przedsiębiorstwa, w którym pracują. Systemy motywowania pracowników 

nieuwzględniające specyficznych potrzeb zatrudnionych ludzi nie mają 

szansy powodzenia, a wręcz przeciwnie – przekształcają się czasem w sy-

tuację obsesji5. Działania i mechanizmy, które w zamierzeniu pracodawcy 

miały przyczynić się do zaangażowania pracowników i podnosić efektyw-

ność pracy, wywołują patologiczne stany frustracji i nadmiernego obciąże-

nia organizmu zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Należy zaznaczyć, 

iż zróżnicowanie ryzyka motywacyjnego związane jest ze stosowaniem 

różnych środków motywacyjnych. 

6. Wstydliwe problemy finansowe powstałe w wyniku nadużycia innego niż 

finansowe nadużycie stanowiska są często uznawane przez osoby zaufania 

(pracowników) za krępujące, ponieważ stanowią zagrożenie dla statusu 

związanego z zajmowanym stanowiskiem. Większość obdarzonych zaufa-

niem osób na stanowiskach finansowych oraz większość ich podwładnych 

uważa, że piastowanie takiego stanowiska nieodłącznie wiąże się nie tylko 

z uczciwością, lecz także z określonym postępowaniem oraz unikaniem 

pewnych zachowań6.  

 

 

                                                 
3
  A. Lipka, op.cit., s. 21. 

4
  B. Kaczmarek, Specyfika zarządzania w małych przedsiębiorstwach, w: Uwarunkowania 

rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego nr 492. Ekonomiczne Problemy Usług nr 16, Szczecin 2008, s. 292. 

5
  W. Rusek, Kryzys gospodarczy a patologie w systemie motywowania pracowników, „Na-

uka i Gospodarka” 2010, nr 4, s. 54. 
6
  D.R. Cressey, Other People’s Money, Patterson Smith, New Jersey 1973, s. 30. 
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2. Pojęcie i zakres ubezpieczenia od sprzeniewierzenia  

 

 Mechanizm działania ubezpieczenia od sprzeniewierzenia jest w swej kon-

strukcji dość prosty (rysunek 1). Ubezpieczającym jest pracodawca, czyli każdy 

podmiot bez względu na formę organizacyjno-prawną, lub osoba fizyczna, która 

zatrudnia pracowników. Pracownikiem jest osoba zatrudniona przez ubezpieczają-

cego, oznaczona w umowie jako osoba zaufania. W przypadku zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego (naruszenie zaufania przez pracownika) pracodawca nabywa 

prawo roszczenia wobec pracownika. W razie wyrządzenia pracodawcy szkody 

pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości. Jego od-

powiedzialność obejmuje nie tylko rzeczywiście poniesioną przez pracodawcę stra-

tę, ale również i utracone przez niego korzyści, które mógł osiągnąć, gdyby nie 

wyrządzono mu szkody7. Schemat przebiegu ubezpieczenia od sprzeniewierzenia 

przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1.  Mechanizm funkcjonowania ubezpieczenia od sprzeniewierzenia 

Źródło:  R. Koch, Vertrauensschadensversicherung, Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 

2006, s. 3.  

 

 O wypłatę odszkodowania ubezpieczony zgłasza się do ubezpieczyciela.  

Z dniem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczające-

                                                 
7
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Sprzeniewierzenia, Euler Hermes TU, Warszawa 

2010, s. 6. 
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go (pracodawcy) przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy 

prawa na ubezpieczyciela do wysokości wypłaconego odszkodowania8. 

 

 

3.  Zakres asekuracji ryzyka sprzeniewierzenia w świetle oferty rynkowej 

ubezpieczycieli  

 

 Na rynku ubezpieczeniowym w Polsce ubezpieczenie od sprzeniewierzenia9 

(określane często jako fidelity) oferują dwa zakłady ubezpieczeniowe: TU Euler 

Hermes SA oraz Chartis Europe SA10. Euler Hermes wprowadziło ofertę ubezpie-

czenie ryzyka sprzeniewierzenia, natomiast Chartis Europe przedstawia produkt 

pod nazwą ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputero-

wych. Jak widać, ubezpieczenie oferowane przez Chartis Europe zostało poszerzo-

ne o dodatkowy aspekt związany z przestępczością komputerową. W aspekcie moż-

liwości wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej jako instrumentu zarządzania 

ryzykiem sprzeniewierzenia w mikro i małych przedsiębiorstwach należałoby do-

konać przeglądu zakresu asekuracji wyznaczonego przez ubezpieczycieli i przed-

stawionego w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W tabeli 1 i tabeli 2 zestawiono 

warunki ubezpieczenia obu wymienionych towarzystw. 

 Przegląd podstawowych parametrów ubezpieczenia od sprzeniewierzenia  

w dwóch oferujących te produkty zakładach ubezpieczeniowych na rynku w Polsce 

wskazuje, że są one cały czas w fazie doskonalenia i dostosowywania do realiów 

gospodarowania w naszym kraju. 

 

                                                 
8
  Ibidem. 

9
  Początków ubezpieczenia od sprzeniewierzenia upatruje się we wczesnym latach XVIII 

w. W roku 1720 jedna z londyńskich instytucji zaczęła oferować poręczenie ubezpieczeniowe 
następującej treści: „dla pań i panów, jeśli poniosą stratę w przypadku dokonania kradzieży przez 
któregokolwiek z pracowników”. W XIX w. ubezpieczenie to pojawiło się w Stanach Zjednoczo-
nych pod nazwą surety insurance (poręczenie ubezpieczeniowe) i skierowane było do urzędników 
państwowych. Urzędnicy publiczni zostali zobowiązani do składania zabezpieczenia, które depo-
nowano w zakładzie ubezpieczeń. Każdy z pracowników indywidualnie poręczał swoją wierność, 
wpłacając kaucję. Dotyczyło to głównie osób, których praca była związana z pieniędzmi, prowa-
dzeniem rachunków lub obrotem papierami wartościowymi. W tym samym czasie, po sukcesie 
poręczeń ubezpieczeniowych w USA, taką formę ubezpieczenia od sprzeniewierzenia wprowa-
dzono w Niemczech, w 1894 r. – Allianz, a w 1899 – Kölnische-Unfall-Versicherung-AG.  
W dalszej kolejności ofertę o te produkty ubezpieczeniowe poszerzyły Stuttgarter Mit- und Rück-
versicherungs AG (1909) i Hermes Kreditversicherungsbank AG (1917). The history of fidelity 
guarantee, Insurance Institute of London, London 1964, s. 2; Infidelity Insurance, Münchener 
Rückversicherungs-Gesellschaft, München 2001, s. 6; R. Koch, Vertrauensschadenversicherung, 
Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2006, s. 23. 

10
  Polska część grupy AIG prowadząca działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych  

i osobowych zmieniła nazwę na Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. 
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Tabela 1 

Warunki ubezpieczenia ryzyka sprzeniewierzenia w ofercie TU Euler Hermes 

 

TU Euler Hermes Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia 

Zakres  

ubezpieczenia 

Szkody wywołane sprzeniewierzeniem mienia w postaci bezprawne-

go uzyskania korzyści majątkowej przez osobę zaufania (pracowni-

ka) w wyniku umyślnych działań, takich jak kradzież, przywłaszcze-

nie, oszustwo, oszustwo komputerowe oraz fałszerstwo 

Wyłączenia Odszkodowaniu nie podlegają następujące szkody: 

 które powstały w okresie ubezpieczenia, ale zostały wykryte w 

okresie dłuższym niż 30 dni lub zgłoszone w okresie dłuższym 

niż 60 dni od zakończenia danego okresu ubezpieczenia 

 wyrządzone pośrednio ubezpieczającemu (np. utracone korzy-

ści, kary umowne, grzywny) 

 wyrządzone przez wspólników osobiście odpowiedzialnych  

za zobowiązania spółki ubezpieczającego lub wspólni-

ków/akcjonariuszy spółki ubezpieczającego posiadających po-

nad 15% udziałów lub akcji w spółce, albo przez ich małżon-

ków oraz krewnych zaliczonych przez przepisy prawa podatko-

wego do I grupy podatkowej 

 podlegające ochronie ubezpieczeniowej w ramach ubezpiecze-

nia od następstw pożarów lub kradzieży z włamaniem oraz roz-

boju 

 szkody powstałe w wyniku ujawnienia przez osobę zaufania 

informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych 

prowadzonej przez ubezpieczającego działalności, jak również 

informacji posiadających wartość gospodarczą 

Obowiązki  

ubezpieczającego 

Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie poinformować ubezpie-

czyciela w formie pisemnej na odpowiednim formularzu o wszelkich 

zdarzeniach, w wyniku których została uprawdopodobniona szkoda 

oraz które po wyjaśnieniu okoliczności sprawy mogą wskazać na 

zajście wypadku ubezpieczeniowego, jak również o każdym wypad-

ku ubezpieczeniowym, w tym także gdy ubezpieczający nie może lub 

nie chce dochodzić odszkodowania 

 
Źródło:  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Sprzeniewierzenia, TU Euler Hermes SA, 

Warszawa 2009. 
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Tabela 2 

Warunki ubezpieczenia ryzyka sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych  

w ofercie Chartis Europe 
 

Chartis Europe Ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych 

Zakres  

ubezpieczenia 

Ubezpieczyciel w ramach umowy ubezpieczenia pokrywa: 

 szkody związane z nieuczciwością pracownika 

 szkody wynikające z kradzieży komputerowej (przestępstwa kom-

puterowego) 

 szkody wynikające z oszustwa lub fałszerstwa (popełnionego przez 

osoby trzecie*) 

 szkody wynikające z kradzieży lub rabunku (skradzione lub zrabo-

wane przez osoby trzecie) 

 szkody wynikające z fizycznego uszkodzenia wartości pieniężnych i 

papierów wartościowych 

 utratę wartości przechowywanych w sejfie lub skarbcu (zrabowane 

lub uszkodzone przez osoby trzecie) 

 koszty odtworzenia, odbudowy oraz przywrócenia oprogramowania 

i danych elektronicznych 

 wartość danych elektronicznych 

 koszty wymuszenia komputerowego 

 koszty postępowania wyjaśniającego 

 kary umowne i odsetki 

 koszty odzyskania dobrego imienia 

 koszty doradztwa kryzysowego 

Wyłączenia Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosz-

tów: 

 spowodowanych oszustwem lub nieuczciwym działaniem osób 

kontrolujących bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% kapitału za-

kładowego ubezpieczonego 

 poniesionych w takich rodzajach działalności, jak: jubilerstwo, 

instytucja finansowa, kasyna 

 jeżeli stanowią one szkody pośrednie lub następcze, takie jak utrata 

przychodu, zysku, odsetek lub dywidendy, kary umowne itp. 

 wynikających z niewytłumaczalnych różnic w stanie zapasów lub 

zmniejszenia się stanu aktywów, wynikających wyłącznie  

z uzgodnienia dokumentacji ze stanem zapasów 

Obowiązki  

ubezpieczającego 

Po dokonaniu wykrycia ubezpieczony jest zobowiązany w terminie 14 

dni przedstawić ubezpieczycielowi pisemne zawiadomienie określające 

(najbardziej prawdopodobną) przyczynę, rodzaj i rozmiar poniesionych 

kosztów, szkód, utraconych wartości, kar lub innych kwot objętych 

ochroną ubezpieczeniową oraz informujące, w jaki sposób i kiedy po raz 

pierwszy dokonano wykrycia 

*Osoby trzecie – wszelkie osoby, które nie są pracownikami lub nie posiadają ponad 5% 

akcji lub udziałów w kapitale zakładowym ubezpieczonego. 

Źródło:  Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Kompu-

terowych, Chartis Europe SA, Warszawa 2009. 



Anna Bera, Dariusz Pauch 302 

 Istotnym elementem podjęcia współpracy przez mikro czy małe przedsiębior-

stwo z ubezpieczycielem nadal pozostaje wysokość składki ubezpieczeniowej. To-

warzystwa ubezpieczeniowe działające na rynku ubezpieczeniowym w Polsce pod-

czas wyliczania ceny za ochronę ubezpieczeniową biorą pod uwagę kilku czynni-

ków. Analizując poziom ryzyka, uwzględniają następujące kwestie11: 

 rodzaj działalności gospodarczej; 

 sumę ubezpieczenia; 

 historię szkodowości (liczba wypadków i łączna kwota strat powstałych 

w wyniku sprzeniewierzenia dokonanego przez pracowników w poprzed-

nich latach); 

 osoby zaufania (liczba wspólników, liczba zatrudnionych pracowników); 

 liczba miejsc działalności zgłaszanych do ubezpieczenia (oddziały przed-

siębiorstwa, w których prowadzona jest działalność); 

 systemy kontroli i nadzoru zastosowane w przedsiębiorstwie (systemy au-

dytu, systemy komputerowe, transfery środków pieniężnych). 

 Zakres współpracy mikro i małych przedsiębiorstw z ubezpieczycielami wa-

runkuje też percepcja zjawiska nadużyć w firmie. W 2008 roku ponad 70% bada-

nych przedsiębiorstw stwierdziło, że nadużycia gospodarcze i korupcja stanowią 

poważny problem polskiej gospodarki, co stanowi ponad 20% więcej odpowiedzi 

twierdzących niż w roku poprzednim (2007)12. Rośnie zatem świadomość zjawiska 

korupcji i nadużyć w polskich przedsiębiorstwach. Można oczekiwać, że przedsię-

biorcy coraz częściej będą podejmowali próby wykorzystania ubezpieczeń w ak-

tywnym sterowaniu ryzykiem sprzeniewierzenia w prowadzonym biznesie.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Identyfikacja ryzyka sprzeniewierzenia oraz właściwe określenie faktorów, 

które wpływają na zjawisko nadużycia i defraudacji ze strony pracowników, umoż-

liwiają właścicielom mikro i małych przedsiębiorstw podejmowanie działań, któ-

rych celem jest właściwe zarządzanie tym ryzykiem. Jednym z rozwiązań jest 

ubezpieczenie od sprzeniewierzenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie tylko zabezpie-

cza interesy przedsiębiorców (występujących w roli pracodawców), ale pozwala też 

na większą aktywność w tym zakresie poprzez wdrażanie rozwiązań wypracowa-

nych przez ubezpieczycieli. Funkcja prewencyjna zakładów ubezpieczeniowych  

w tym ubezpieczeniu sprowadza się do wdrażania w przedsiębiorstwach pewnych 

systemowych rozwiązań, które dotyczą w szczególności: 

                                                 
11

  Deklaracja wstępna Ubezpieczenia Ryzyka Sprzeniewierzenia, TU Euler Hermes SA, 
Warszawa 2010. 

12
  A. Gawrońska-Malec, Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw, w: Przestępczość 

ubezpieczeniowa, Szczecin Expo, Szczecin 2009, s. 95.  
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 budowy kultury przedsiębiorstwa zakładającej świadome oraz systema-

tyczne kształtowanie wartości etycznych i propagowanie pożądanych za-

chowań zarówno wśród pracowników, jak i kadry pracowniczej; 

 opracowania i wdrożenia planu przeciwdziałania nadużyciom w prowadzo-

nym przedsiębiorstwie; 

 zwiększenia świadomości pracowników w zakresie konsekwencji, jakie 

niesie defraudacja i nadużycie; 

 opracowania szczegółowego planu działania w sytuacji wystąpienia nad-

użycia; 

 ustanowienia rozwiązania procesowego umożliwiającego pracownikom 

anonimowe informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach i/lub nad-

użyciach. 

 Synergia korzyści to aktywna współpraca mikro i małych przedsiębiorców  

z ubezpieczycielami oraz swobodny przepływ informacji dotyczący polityki perso-

nalnej i stosowanych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.  

 

 

INSURANCE IN RISK MANAGEMENT OF MISAPPROPRIATON  

OF WORKERS IN MICRO AND SMALL SIZED ENTERPRISES 

 

 

Summary 

 

 The authors attempted to identify the possible use of insurance instruments in risk 

management of misappropriation of workers. For this purpose, identified the factors of 

fraud risk in micro and small sized enterprises. In the next part of the article, mechanism 

of fidelity insurance was presented. The scope of insurance coverage are discussed on 

the review and analysis of product from the Polish insurance market. 
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UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU JAKO METODA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Każdy przedsiębiorca świadomy ryzyka towarzyszącego prowadzeniu działal-

ności gospodarczej stosuje w swoim przedsiębiorstwie politykę zarządzania ryzy-

kiem, mającą na celu ograniczenie wysokości strat powstałych w wyniku wystąpie-

nia szkody1. W przypadku zdecydowanej większości przedsiębiorstw jednym ze 

źródeł potencjalnych strat jest majątek własny, który może ulec uszkodzeniu lub 

zniszczeniu w efekcie realizacji różnorakich ryzyk. Standardowym i najpowszech-

niej stosowanym narzędziem mającym na celu zabezpieczenie przed następstwami 

szkód powstałych w mieniu są ubezpieczenia określane wspólnym mianem ubez-

pieczeń majątkowych (rzeczowych)2. Funkcja ochronna tego typu ubezpieczeń 

ogranicza się do zapewnienia ubezpieczonemu środków niezbędnych do odtworze-

nia utraconych składników majątku. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa taki za-

kres ochrony należy jednak uznać za niepełny – niemal każda szkoda powoduje 

bowiem z jednej strony straty o charakterze bezpośrednim (szkoda pierwotna), 

polegające na uszkodzeniu lub utracie składników majątku, z drugiej zaś – straty 

pośrednie (szkoda wtórna), które przejawiają się w utracie korzyści na skutek nie-

                                                 
1
  Przy czym szkoda jest traktowana jako wszelkiego rodzaju uszczerbek w dobrach lub in-

teresach, którego poszkodowany doznał wbrew własnej woli. 
2
  Dla przykładu, do tej grupy ubezpieczeń zalicza się ubezpieczenia mienia od ognia i in-

nych zdarzeń losowych, ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenia inżynieryjne itp. Więcej na 
ten temat w: Podstawy Ubezpieczeń, t. 2, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2003. 



Ubezpieczenie utraty zysku jako metoda zarządzania ryzykiem… 305 

możności korzystania z wybranych składników majątku3. Jak pokazują statystyki, 

bezpośrednie następstwa szkody stanowią zaledwie 40% ogólnej wartości strat, na 

jakie jest narażone przedsiębiorstwo w związku z wystąpieniem danej szkody4. 

Co więcej, badania rynków zachodnich wykazują, że wśród przedsiębiorstw, które 

w pełni odbudowały swój majątek po szkodzie, aż 43% zbankrutowało w czasie 

krótszym niż jednej rok od wystąpienia szkody, 29% zbankrutowało w przeciągu  

2 lat, a jedynie 28% przetrwało trudny okres po wystąpieniu szkody5. Przytoczone 

statystyki świadczą o olbrzymim znaczeniu, jakie mogą mieć dla działalności 

przedsiębiorstwa straty pośrednie, a co za tym idzie, jak ważne jest wykorzystywa-

nie narzędzi mających na celu ograniczenie skutków tego rodzaju szkód. Jednym  

z instrumentów mających zabezpieczać przedsiębiorców przed stratami pośrednimi 

są ubezpieczenia od utraty zysku (business interruption – BI), będące przedmiotem 

niniejszego opracowania. 

 

 

1. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń utraty zysku 

 

 Ubezpieczenie od utraty zysku pojawiło się po raz pierwszy na rynku brytyj-

skim pod koniec XIX wieku, było odpowiedzią na rosnące zagrożenie, jakim dla 

przedsiębiorstw kapitalistycznych stały się straty będące następstwem nieplanowa-

nych przerw w prowadzonej działalności, wynikłych na skutek szkód powstałych 

w mieniu6. Konieczność czasowego ograniczenia lub wstrzymania działalności 

przedsiębiorstwa powoduje w pierwszej kolejności spadek wartości obrotów (przy-

chodów). Naturalną konsekwencją spadku obrotów jest zmniejszenie kosztów 

zmiennych, jednakże koszty stałe przez cały okres odzyskiwania sprawności tech-

nicznej pozostają na niezmienionym poziomie. W efekcie na skutek szkody w mie-

niu przedsiębiorca musi sfinansować nie tylko wydatki związane z naprawą lub 

wymianą uszkodzonego lub utraconego majątku, ale ponosi również koszty wynikłe 

ze spadku zysku operacyjnego. Opisane zależności są przedstawione na rysunku 1. 

 

 

                                                 
3
  Nieco odmienne podejście do tej kwestii prezentują C. Williams, M. Smith i P. Young. 

Poza skutkami bezpośrednimi i pośrednimi wyróżniają oni również powstałe z tytułu działania 
czynnika czasu. Zob. C. Williams, M. Smith i P. Young, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, 
WN PWN, Warszawa 2002, s. 143–144. 

4
  T. Rydzicki, Polisa na utracone zyski, „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw” 

2007, nr 61. 
5
  I.H. Hut, Insurance: Lessons from Dissasterd, Institutional Inwestor, October 1990,  

s. 297, za: V. Cerullo. M. Cerullo, Business Continuity Planning: A Comprehensive Approach, 
Information Systems Management 2007, vol. 21, no. 3, s. 70–78. 

6
  Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, red. T. Sangowski, Saga Printing, Poznań 1998, 

s. 231. 
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Rys. 1.  Skutki nieplanowanej przerwy w działalności gospodarczej 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Z. Jaksa, Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, 

Poltext, Warszawa 1999. 

 

 Główną funkcją instrumentu, jakim jest ubezpieczenie od utraty zysku, jest 

przeciwdziałanie opisanym powyżej negatywnym skutkom wystąpienia szkody 

rzeczowej. Inaczej rzecz ujmując, ubezpieczenie to ma za zadanie zrekompensować 

utracone korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda na mieniu 

nie wystąpiła7. Powiązanie ubezpieczenia od utraty zysku z powstaniem szkody 

rzeczowej ma swoje praktyczne implikacje – pomimo odrębności formalnej umowa 

ubezpieczenia od utraty zysku jest najczęściej traktowana jako uzupełnienie innych 

polis majątkowych, a możliwość jej zawarcia jest warunkowana posiadaniem polisy 

zapewniającej ochronę ubezpieczeniową dla rzeczowych składników majątku8.  

 W Polsce ubezpieczenie od utraty zysku jest oferowane przez 14 ubezpieczy-

cieli9, a potencjalnymi klientami mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą.  

 

                                                 
7
  Podstawy ubezpieczeń…, s. 231. 

8
  Ibidem, s. 232. 

9
  Na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych oraz ogólnych wa-

runków ubezpieczeń poszczególnych zakładów ubezpieczeń. 
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2. Okres ubezpieczenia a okres odpowiedzialności 

 

 W przypadku ubezpieczeń od utraty zysku niezwykle istotne jest precyzyjne 

określenie czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) oraz 

przedziału czasu, w trakcie którego zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za 

stratę w zysku brutto, powstałą w następstwie zakłócenia lub przerwy w prowadzo-

nej działalności (maksymalny okres odpowiedzialności). Ubezpieczeniem od utarty 

zysku objęte są wyłącznie starty pośrednie, powstałe na skutek wystąpienia szkody 

rzeczowej, do której doszło w trakcie okresu ubezpieczenia. Standardowo umowy 

ubezpieczenia business interruption zawierane są na 12 miesięcy, jednakże – 

w związku ze wspomnianym ścisłym związkiem pomiędzy ubezpieczeniem mająt-

ku od zdarzeń losowych a ubezpieczeniem od utraty zysku – wymagane jest, aby 

obie umowy ubezpieczenia były zawierane na dokładnie ten sam okres. 

 Maksymalny okres odpowiedzialności jest to uzgodniony i zapisany w polisie 

bądź ogólnych warunkach ubezpieczeń okres, w trakcie trwania którego zakład 

ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za straty w zysku brutto wynikające z zakłó-

cenia lub przerwy w działalności gospodarczej ubezpieczającego. Okres ten jest 

niezależny od okresu ubezpieczenia, a czas jego trwania rozpoczyna się od dnia 

wystąpienia szkody w mieniu10. Zazwyczaj wynosi on od 12 do 24 miesięcy, jednak 

w niektórych przypadkach stosowane są okresy krótsze (3- i 6-miesięczne) lub 

dłuższe (jednak nie więcej niż 72 miesiące)11. Kategorią związaną z maksymalnym 

okresem odpowiedzialności jest okres odszkodowawczy. Jest to przedział czasu 

zawarty pomiędzy momentem wystąpienia szkody rzeczowej a dniem, w którym 

przedsiębiorstwo przestaje odczuwać negatywne skutki wystąpienia tej szkody, nie 

dłuższy jednak od maksymalnego okresu odszkodowawczego. W trakcie trwania 

okresu odszkodowawczego ubezpieczyciel rekompensuje ubezpieczonemu koszty 

utraconych korzyści. 

 Okres wyceny (okres oszacowania) jest to przedział czasu, w trakcie którego 

dokonuje się szacowania wartości szkody (wielkości utraconego zysku brutto)  

w oparciu o wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Wynosi od zwykle 12 lub 24 mie-

siące i obejmuje okres poprzedzający ostatni dzień trwania okresu odszkodo-

wawczego. Innym przedziałem czasu charakterystycznym dla ubezpieczeń od utraty 

zysku jest okres wyczekiwania12. Jest to wyrażony w dniach roboczych okres, po 

upływie którego rozpoczyna się faktyczna odpowiedzialność ubezpieczyciela za 

stratę w zysku brutto. Zatem koszty strat powstałych w trakcie trwania okresu wy-

czekiwania obciążają ubezpieczonego. 

                                                 
10

  Z. Jęksa, op.cit., s. 123. 
11

  Ibidem, s. 123. 
12

  Niektórzy autorzy używają zamiennie nazwy franszyza redukcyjna wyrażona w dniach 
lub czasowa franszyza redukcyjna. Por. Vademecum ubezpieczeń, op.cit.; Z. Jęksa, op.cit. 
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 Wszystkie omówione powyżej przedziały czasu zostały przedstawione gra-

ficznie na rysunku 2. 

 

Rys. 2.  Charakterystyczne przedziały czasowe w ubezpieczeniach business interruption 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Z. Jęksa, op.cit. 

 

3. Zakres i przedmiot ubezpieczenia 

 

 Ubezpieczenie business interruption nie może występować samoistnie, po-

nieważ jest ubezpieczeniem skutków innej szkody (consequential loss). Z tego 

powodu traktowane jest jako uzupełnienie polis majątkowych, a możliwość jego 

zawarcia uwarunkowana jest posiadaniem polisy bazowej, dającej ochronę rzeczo-

wych składników mienia13. Najczęściej stosowaną polisą bazową jest ubezpieczenie 

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (w zakresie ochrony standardowej 

FLEXA14). Podstawowym warunkiem powstania odpowiedzialności ubezpieczycie-

la z tytułu ubezpieczenia BI jest wystąpienie szkody rzeczowej, która ma być wyni-

                                                 
13

  Podstawy ubezpieczeń…, s. 232. 
14

  Zakres pokrycia FLEXA odnosi się do skutków następujących zdarzeń losowych: pożar, 
uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego. Funkcjonują również ubezpieczenia 
BI, oparte na szerszym zakresie ochrony (FLEXA + EC): huragan, grad, szkody wodociągowe, 
lawina, deszcz nawalny, powódź, uderzenie pojazdu, dym, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie 
ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi. TUiR Warta oferuje ubezpieczenie utraty zysku jako polisę 
uzupełniającą do ubezpieczenia typu all risks (wszystkich ryzyk), w którym ochroną ubezpiecze-
niową objęte są szkody będące skutkiem wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem ściśle okre-
ślonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie BI występuje także jako polisa 
dodatkowa do ubezpieczenia maszyn od awarii oraz niektórych ubezpieczeń budowlano-
montażowych. Bardzo często zakład ubezpieczeń zastrzega, że ubezpieczenie majątkowe (polisa 
bazowa) nie może być zawarte z innym ubezpieczycielem. 

Wystąpienie szkody rzeczowej 

Okres ubezpieczenia 

Okres wyczekiwania 

Maksymalny okres odpowiedzialności 

Okres odszkodowawczy 

Okres wyceny 
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kiem zrealizowania się ryzyka wymienionego w polisie od utraty zysku i zarazem  

w polisie od ognia i innych zdarzeń losowych15. Jeżeli szkoda rzeczowa nie mieści 

się w zakresie odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 

losowych, nie następuje także powstanie odpowiedzialności z tytułu utraty zysku. 

Dlatego właśnie zakres ubezpieczenia od utraty zysku nie powinien być szerszy od 

zakresu ubezpieczenia w polisie bazowej. Następstwem szkody rzeczowej musi być 

zakłócenie lub przerwa w działalności zakładu, w wyniku której dojdzie do straty  

w zysku brutto. Dla zaistnienia odpowiedzialności ubezpieczyciela istotne jest, żeby 

obie umowy ubezpieczenia (od zdarzeń losowych i od utraty zysku) miały taki sam 

okres ubezpieczenia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu utraty zysku 

przedsiębiorstwa nie zachodzi, jeżeli szkoda rzeczowa wystąpiła w okresie obowią-

zywania umowy z tytułu ubezpieczenia zysku, ale po wygaśnięciu polisy bazowej16. 

Szkoda winna również powstać w mieniu stanowiącym własność ubezpieczającego, 

w mieniu, którego jest posiadaczem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, innej 

podobnej umowy, albo w mieniu, nad którym sprawuje kontrolę. Dodatkowo 

uszkodzone mienie powinno znajdować się w ustalonym w umowie miejscu ubez-

pieczenia. Wyjątek od tej zasady odnosi się do mienia, które przez pewien okres 

przebywa poza miejscem ubezpieczenia, na przykład z powodu konieczności doko-

nania naprawy, konserwacji lub remontu. Towarzystwa ubezpieczeń dopuszczają 

możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez wykorzystanie 

klauzul umownych obejmujących szkody powstałe w kooperacji z dostawcami lub 

odbiorcami, szkody powstałe w wyniku przerwania dostawy wody, gazu, energii 

elektrycznej17, a także szkody związane z brakiem dostępu. Ta ostatnia sytuacja 

może mieć miejsce, gdy na skutek szkody na sąsiadującej posesji uniemożliwione 

zostało normalne funkcjonowanie zakładu należącego do ubezpieczającego. 

 Przedmiotem ubezpieczenia od utraty zysku jest szacowany zysk brutto, który 

ubezpieczający osiągnąłby z prowadzonej przez siebie działalności w okresie trwa-

nia szkody, gdyby nie zaszło zdarzenie losowe określone w umowie ubezpiecze-

nia18. Zysk brutto w sensie ubezpieczeniowym równy jest sumie zysku operacyjne-

go i ubezpieczonych kosztów stałych. Na objęty ubezpieczeniem zysk operacyjny 

składają się19:  

 zysk, którego nie udało się osiągnąć z powodu zaistnienia szkody rzeczo-

wej (w tym również zysk z tytułu wynajmowania urządzeń i maszyn, pro-

wadzenia stołówki przyzakładowej itd.). Ubezpieczenie nie obejmuje zy-

sków, które nie są związane z prowadzoną przez ubezpieczającego działal-

                                                 
15

  Z. Jęksa, op.cit., s. 171–174.  
16

  B.A. Pietrzak, Ubezpieczenia utraty zysku, www.gu.com.pl, luty 2000. 
17

  A. Chrościcki, Ubezpieczenia od utraty zysku, www.gu.com.pl, luty 2004. 
18

  B.A. Pietrzak, op. cit.  
19

  Podstawy ubezpieczeń…, s. 232–234. 
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nością gospodarczą (wytwarzaniem produktów, sprzedażą towarów  

i usług), na przykład pochodzących z operacji kapitałowych, handlu nieru-

chomościami; 

 zysk zawarty w zniszczonych produktach gotowych i niegotowych; 

 zysk zawarty w cenie produktów gotowych i niegotowych oraz towarach, 

które wprawdzie nie zostały zniszczone, ale wskutek dymu czy też zasto-

sowanych środków gaśniczych nie nadają się do sprzedaży. 

 Drugim elementem zysku brutto są ubezpieczone koszty stałe20 związane  

z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, na które składają się: wynagrodzenia 

pracowników, koszty najmu budynków i urządzeń (jeżeli umowa przewiduje obo-

wiązek ich dalszego opłacania), koszty ponoszone w związku z utrzymaniem parku 

maszynowego (nieobjętego szkodą), odpisy amortyzacyjne, koszty konserwacji 

oraz serwisowania maszyn i budynków, zużycie energii na cele pozaprodukcyjne, 

koszty związane z doradztwem prawnym, podatkowym, wydatki administracyjne, 

licencje i opłaty niezależne od obrotu, koszty finansowe (odsetki), podatki i opłaty 

stałe oraz składki ubezpieczeniowe niezależne od obrotu. 

 Ubezpieczeniem mogą również zostać objęte koszty dodatkowe rozumia-

ne jako niezbędne i uzasadnione wydatki poniesione w celu jak najszybszego 

wznowienia działalności, utrzymania wartości obrotu i ograniczenia wysokości 

szkody. Takimi kosztami są: koszty pracy w godzinach nadliczbowych i w dni 

ustawowo wolne od pracy, dodatkowy fracht, zapewnienie lokalizacji i urządzeń 

zastępczych, a także działania związane z utrzymaniem wizerunku firmy 

na rynku21. W przypadku gdy wymienione wydatki okazały się skuteczne i ograni-

czyły wysokość poniesionej szkody zostaną one pokryte w ramach sumy ubezpie-

czenia. Wydatki, które nie przyniosły oczekiwanego efektu, będą pokryte przez 

ubezpieczyciela tylko, gdy zostały wcześniej ubezpieczone w oddzielnej pozycji 

„koszty dodatkowe”. 

 

 

4. Metody ustalania sumy ubezpieczenia 

 

 Do wyliczenia sumy ubezpieczenia, mającej odpowiadać wartości przed-

miotu ubezpieczenia, którym jest ubezpieczeniowy zysk brutto, stosowane są dwie 

metody22: 

                                                 
20

  Koszty stałe nie zmieniają się wraz ze zmianami wielkości produkcji i sprzedaży oraz 
będą ponoszone pomimo przerwy w działalności. Koszty zmienne zmieniają się proporcjonalnie 
do zmian zachodzących w produkcji i sprzedaży. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami 
przedsiębiorstw. Podstawy teorii, WN PWN, Warszawa 2005, s. 226. 

21
  T. Rydzicki, op.cit. 

22
  Z. Jęksa, op.cit., s. 135–137. 
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 metoda sumy – do zysku netto osiągniętego w ostatnim roku finansowym 

dodawana jest wartość kosztów stałych, które przypadają na ten okres. 

Uzyskany wynik jest odpowiednio korygowany o spodziewany wzrost (lub 

spadek) obrotów w roku ubezpieczeniowym lub następnym. Na zysk netto 

w rozumieniu ubezpieczeniowym składają się: bilansowy zysk brutto oraz 

odpisy na otwarte fundusze rezerwowe (minus przychody zewnętrzne ze 

sprzedanych akcji, otrzymanych czynszów itd.). W przypadku przedsię-

biorstw nieosiągających zysku operacyjnego suma ubezpieczenia powinna 

zostać oparta na wielkości kosztów stałych poniesionych w ostatnim roku 

obrachunkowym (pomniejszonych o stratę operacyjną netto); 

 metoda różnicy – zysk brutto obliczany jest jako różnica pomiędzy: warto-

ścią obrotu, zapasów i produkcji w toku według stanu na koniec roku fi-

nansowego a wartością zapasów, produkcji w toku według stanu na począ-

tek roku finansowego, powiększoną o bezpośrednie koszty zmienne przy-

padające na okres sprawozdawczy. 

 Ogólne warunki ubezpieczenia od utraty zysku mają zdecydowanie bardziej 

złożoną strukturę niż produkty ubezpieczenia mienia. Sposób ustalania zysku brut-

to, sumy ubezpieczenia czy też wysokości poniesionej szkody i wypłacanego od-

szkodowania23 sprawia kłopoty nie tylko ubezpieczającym, ale również agentom 

ubezpieczeniowym, stanowiąc barierę dla zawierania tego typu umów. W celu po-

zyskania klientów z grupy mniejszych podmiotów gospodarczych (sektor małych  

i średnich przedsiębiorstw – MŚP) stworzono uproszczoną wersję ubezpieczenia, 

czytelniejszą dla zainteresowanych nią podmiotów, a także pozwalającą na jego 

akwizycję przez agentów. Otrzymany produkt funkcjonuje pod nazwą simple busi-

ness interruption. Zakres ubezpieczenia w porównaniu z podstawową wersją ubez-

pieczenia BI ograniczono do grupy ryzyk elementarnych (FLEXA). Suma ubezpie-

czenia określana zostaje przy założeniu, że odszkodowanie z tytułu utraconego 

zysku wypłacane małym przedsiębiorstwom nie przekracza sumy, na którą zostało 

ubezpieczone mienie ruchome w polisie bazowej (od ognia i innych zdarzeń loso-

wych). Wysokość sumy ubezpieczenia BI odpowiada więc wysokości sumy ubez-

pieczenia mienia ruchomego24. 

                                                 
23

  W umowie ubezpieczenia od utraty zysku do wyliczenia wartości szkody i wysokości 
odszkodowania wykorzystywane są dwa modele ubezpieczenia: niemiecki i angielski. Najważ-
niejsza różnica pomiędzy tymi modelami polega na stosowaniu w modelu niemieckim okresu 
wyceny, w ramach którego dokonuje się ustalenia wartości ubezpieczenia, czyli kwoty zysku 
brutto przedsiębiorstwa, która powinna być ubezpieczona. Ustalenie wartości ubezpieczenia jest 
niezbędne do ustalenia ewentualnego niedoubezpieczenia, którego konsekwencją jest proporcjo-
nalne zmniejszenie wypłacanego odszkodowania. Więcej na ten temat, w: A. Chrościcki, op.cit. 

24
  Do dodatkowych uproszczeń należą: ograniczenie maksymalnego okresu odpowiedzial-

ności do 12 miesięcy, niestosowanie klauzul rozszerzających odpowiedzialność ubezpieczyciela, 
a także sposób ustalania stawki ubezpieczeniowej. Więcej na ten temat, w: Z. Jęksa, op.cit.,  
s. 200–202. 
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Podsumowanie 

 

 Ubezpieczenie od utraty zysku na najbardziej rozwiniętych rynkach ubezpie-

czeniowych (Stany Zjednoczone, Japonia, Europa Zachodnia) stanowi istotny ele-

ment zarządzania ryzykiem w działalności podmiotów gospodarczych. W Polsce 

pierwsze ubezpieczenia BI zawierane były na początku lat dziewięćdziesiątych.  

W 2000 roku udział grupy 16 w dziale II ubezpieczeń25, mierzony składką przypi-

saną brutto, stanowił jedynie 0,81%26. Według danych Komisji Nadzoru Finanso-

wego z 2009 roku przypis składki z tytułu tychże ubezpieczeń wzrósł do poziomu 

4,20%. Rosnący w szybkim tempie popyt uwarunkowany jest sytuacją finansową 

przedsiębiorców, poziomem rozwoju gospodarczego, świadomością ubezpiecze-

niową, a przede wszystkim rolą banków, które wymagały ubezpieczenia BI w kre-

dytowanych przez siebie inwestycjach27. Należy przypuszczać, że świadomość 

ubezpieczeniowa jest tym czynnikiem, który pozostawia największe rezerw i może 

decydować o coraz szerszym zastosowaniu ubezpieczeń od utraty zysku wśród 

funkcjonujących w Polsce podmiotów gospodarczych. 

 

 

BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE 

AS A METHOD OF RISK MANAGEMENT 

 

 

Summary 

 

 The purpose of this article is to analyze the business interruption insurance. The 

property insurance policy (fire insurance, flood insurance, etc.) covers only the physical 

damage to the business, while the additional coverage allotted by the BI insurance cov-

ers the profits that would have been earned. The authors scrutinize insurance coverage, 

prosess of sum insured setting and the simple business interuption insurance which 

is offered to the small and medium enterprises. In conclusion it is said that the insurance 

awarness is a determinant of BI insurance development in Poland. 

 

Translated by Maciej Cycoń, Tomasz Jedynak 

 

                                                 
25

  Podział ubezpieczeń na działy i grupy z załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  
o działalności ubezpieczeniowej. 

26
  www.knf.gov.pl, 27.11.2010. 

27
  M.Z. Broda, Nowe wyzwania BI, cz. 2, „Dziennik Ubezpieczeniowy” 2008, nr 2103. 
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 We współczesnej gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo, aby przetrwać, musi 

być organizacją doskonalącą się, a więc i uczącą się w sposób immanentny. Doty-

czy to każdego podmiotu gospodarczego, niezależnie od jego wielkości, branży,  

w której działa, oraz formy organizacyjno-prawnej. Przedsiębiorstwa w coraz więk-

szym stopniu konkurują bowiem między sobą nie tylko pod względem jakości  

i ceny produktu, ale też jakości procesów przebiegających w organizacjach. Mniej-

sze podmioty gospodarcze często pomijają ten aspekt prowadzonej działalności, 

co kończy się bankructwem bądź poważnymi problemami finansowymi.  

 Jednym z obszarów wciąż stanowiących wyzwanie w kontynuowaniu przez 

podmiot działalności gospodarczej jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem. 

W dużych przedsiębiorstwach wykorzystuje się w tym celu odpowiednio liczne 

zespoły pracowników, wsparte specjalistycznym oprogramowaniem. Można byłoby 

w tym miejscu przytoczyć chociażby miarę VaR. Nie wydaje się jednak, aby mały 

przedsiębiorca obliczył na przykład kwantyl rozkładu danego elementu odpowiada-

jący zadanemu poziomowi prawdopodobieństwa na poziomie α. Jednak nie zwala-

nia to małego przedsiębiorcy od konieczności zarządzania ryzykiem.  

 Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne scharakteryzowanie obsza-

rów ryzyka, które występują niezależnie od wielkości podmiotu gospodarczego. 
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1. Zarządzanie ryzykiem 

  

 Punktem wyjścia do zarządzania ryzykiem jest świadomość występowania 

ryzyka oraz jego rodzajów. Wynika to z faktu, że podmiot może zarządzać jedynie 

tym, co sobie uświadamia.  

 Zarządzanie ryzykiem z jednej strony ma celu poprawę wyników finansowych 

podmiotu, a z drugiej – ukształtowanie takich warunków, aby podmiot nie ponosił 

strat większych, niż założono, bądź jedynie takie, jakie jest w stanie ponieść. 

 Nie można jednak zapominać, że ryzyko stanowi część prowadzenia działal-

ności gospodarczej oraz zachodzących procesów społeczno-gospodarczych. Dlate-

go też jego analiza musi uwzględniać: dynamiczne zmiany zachodzące zarówno w 

krajowym, jak i międzynarodowym otoczeniu podmiotów, dynamiczne zmiany 

zachodzące wewnątrz danego podmiotu, złożoność procesów gospodarowania,  

a także wzajemne powiązania sektora finansowego z sektorem pozafinansowym.  

 Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację, pomiar i monitorowanie 

ryzyka w celu jego maksymalnego ograniczenia oraz zabezpieczenie przed jego 

skutkami w ramach polityki zarządzania ryzykiem prowadzonej przez podmiot 

gospodarczy (rysunek 1).  

 

 

2. Elementy składowe procesu zarządzania ryzykiem  

  

 Zarządzanie ryzykiem w podmiocie gospodarczym powinno być osadzone  

w polityce zarządzania podmiotem. W jej ramach powinna zostać określona polity-

ka w zakresie zarządzania ryzykiem, a także osoby odpowiedzialne za realizowa-

nie zarządzania ryzykiem na poszczególnych etapach tego procesu. W małych 

przedsiębiorstwach jest to zazwyczaj właściciel lub księgowy. 

 Punkt wyjścia do analizy ryzyka stanowi identyfikacja ryzyka poprzez okre-

ślenie czynników rodzących zagrożenie w działalności podmiotu. Należy określić, 

jakie rodzaje ryzyka i w jakim zakresie wpływają na dany podmiot w konkretnym 

okresie oraz jakie mogą oddziaływać w przyszłości. W ramach identyfikacji doko-

nywana jest analiza ryzyka i nadawane są priorytety rozpoznanym czynnikom ry-

zyka. Podstawą jest skala zagrożeń (wartość rozmiarów potencjalnych strat i ich 

zmienność oraz zależność od innych elementów) oraz prawdopodobieństwo wystą-

pienia danego zagrożenia. W większych podmiotach sporządza się tak zwaną mapę 

ryzyka, w której dokonuje się gradacji znaczenia poszczególnych czynników ryzy-

ka w celu ułatwienia ich monitorowania. W mniejszych zwraca się uwagę przede 

wszystkim na ryzyko finansowe, a w tym ryzyko braku płynności.  

 Należy zauważyć, że możliwa jest konkluzja, że podmiot nie jest narażony na 

ryzyko – jednak jest to sytuacja, która może wystąpić jedynie teoretycznie. W prak-

tyce bowiem nie jest to możliwe z uwagi na specyfikę prowadzenia działalności 
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gospodarczej w konkurencyjnym i zmiennym otoczeniu. Konkluzja taka świadczy-

łaby o niskich kwalifikacjach osób zaangażowanych w proces zarządzania ryzy-

kiem w działalności podmiotu, w tym w jego gospodarkę finansową. 

 

 
 
Rys. 1.  Elementy składowe zarządzania ryzykiem 

Źródło:  D. Dziawgo, Finansowanie działalności podmiotów gospodarczych, w: D. 

Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce, Warszawa 2011 [w druku]. 

 

 Kolejnym etapem jest kwantyfikacja ryzyka, jego pomiar. Pomiaru dokonuje 

się za pomocą różnych metod, przy czym ryzyko całkowite działalności podmiotu 

nie jest prostą sumą ryzyka cząstkowego wynikającego z poszczególnych, pojedyn-

czych elementów (im mniejsza jest wzajemna zależność pomiędzy poszczególnymi 

rodzajami ryzyka cząstkowego, tym mniejsze jest ryzyko całkowite ponoszone 

przez podmiot). W efekcie należy ocenić, czy dane ryzyko jest istotne dla kontynu-

owania przed podmiot działalności. W przypadku kiedy jest istotne, podmiot powi-

nien podjąć działania, aby ograniczyć je do dopuszczalnych rozmiarów oraz zabez-

pieczyć się przed finansowymi skutkami ryzyka, co określa się jako sterowanie 

ryzykiem.  
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 W procesie zarządzania ryzykiem występuje również monitoring zarządza-

nia ryzykiem, który ma na celu badanie skuteczności podejmowanych działań. 

Polega on na analizie: 

 efektów stosowanych rozwiązań, 

 przejrzystości systemu decyzyjnego, 

 poziomu centralizacji systemu decyzyjnego, 

 adekwatności stosowanych instrumentów zarządzania ryzykiem z punktu 

widzenia poniesionych kosztów i uzyskanych korzyści. 

 Ten ostatni element powoduje, że w małych przedsiębiorstwach nie dokonuje 

się pomiaru ryzyka, a jedynie intuicyjnie określa hierarchię ważności poszczegól-

nych rodzajów ryzyka cząstkowego. 

 

 

3. Zabezpieczenie przed skutkami ryzyka 

 

 W ramach sterowania ryzykiem podmiot może przyjąć postawę aktywną lub 

pasywną. Podejmowanie ryzyka jest konieczne do osiągnięcia zysku – ryzykowne 

transakcje wiążą się z dużymi dochodami. Obniżenie ryzyka oznacza zaś zmniej-

szenie potencjalnych szans uzyskania dochodów. Jednak powyżej pewnej granicy 

ryzyko może być tak duże, że może zagrozić nie tylko osiągnięciu zysku, ale i dal-

szemu funkcjonowaniu podmiotu. Podobnie w przypadku rentowności. Dlatego też 

zarządzanie ryzykiem jest umiejętnością znalezienia kompromisu między od-

powiednim poziomem zysku a utrzymaniem poziomu płynności i ryzyka. 

 W ramach strategii sterowania ryzykiem wyróżnia się postawę pasywną  

i aktywną1. Postawa pasywna polega na biernym ponoszeniu ryzyka, bez podej-

mowania prób wyeliminowania go lub ograniczenia. Może ona wynikać z faktu 

nieświadomości występowania ryzyka, nieumiejętności oszacowania jego rozmia-

rów, braku znajomości technik zabezpieczających, ale i wysokich kosztów jego 

redukcji. Odmianą postawy pasywnej może być tworzenie funduszy rezerwowych 

w celu zamortyzowania wpływu ewentualnych strat, zwiększenie poziomu kapitału 

własnego, przynależność do systemów zabezpieczających, konsorcjów lub grup 

producenckich. Podejmuje się więc tutaj działania mające na celu zmniejszenie 

wpływu potencjalnych negatywnych wydarzeń na sytuację podmiotu.  

 Postawa aktywna natomiast polega na podejmowaniu przez podmiot takich 

działań, które mogą wyeliminować lub ograniczyć straty, jakie mogłyby powstać  

w wyniku potencjalnych negatywnych wydarzeń. Tak więc podejmowane działania 

mają na celu oddziaływanie na przyczyny ryzyka, a nie na jego skutki, jak 

                                                 
1
  D. Dziawgo, Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 

2010, s. 54–56. 
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w przypadku strategii biernej (na przykład nieangażowanie się w transakcje o wy-

sokim ryzyku, przenoszenie ryzyka na inne podmioty, dywersyfikacja ryzyka).  

 Stosowane w ramach strategii sterowania ryzykiem techniki zabezpieczające 

przed skutkami ryzyka dzieli się na fizyczne i finansowe.  

 Fizyczna kontrola ryzyka obejmuje wszystkie operacje stosowane do redukcji 

liczby i wysokości strat. Występują tu dwie możliwości: 

1. całkowite wyeliminowanie prawdopodobieństwa straty (to jest unikanie ry-

zyka albo zapobieganie powstawaniu strat). Należy jednak pamiętać, że je-

dynym sposobem na uniknięcie ryzyka w całości jest zaprzestanie działal-

ności, z którą jest ono związane; 

2. redukcja wystąpienia ryzyka poprzez: 

 odpowiednie procedury ochronne,  

 edukację, to jest szkolenia uświadamiające pracowników w zakresie 

potencjalnych źródeł wystąpienia ryzyka,  

 fizyczne zabezpieczenia (na przykład ogrodzenie, bramy, bramki kon-

trolne, sektory dostępu).  

 Finansowa kontrola ryzyka obejmuje: 

1. samodzielne zarządzanie ryzykiem przez dany podmiot (popularniejsze  

w dużych korporacjach niż w małych firmach). Oznacza ono, że firma wy-

brała wariant pokrywania ewentualnych strat sama poprzez: 

 pokrycie straty z zysku netto bądź bieżących przepływów pieniężnych; 

 sprzedaż aktywów w celu zastąpienia tych, które zostały utracone albo 

zniszczone, 

 tworzenie na nieprzewidziane wypadki specjalnego funduszu grające-

go rolę samoubezpieczenia, z którego pokrywane są straty, 

 otwarcie linii kredytowych, 

 podpisanie umów pożyczkowych, które mogą być wykorzystane  

w przypadku wystąpienia w firmie strat, 

 wyrównywanie pozycji walutowych, czyli dążenie do osiągnięcia rów-

nowagi pomiędzy przychodami i rozchodami w danej walucie w tym 

samym okresie, 

 dywersyfikację ryzyka mającą na celu wyrównanie ewentualnych strat  

w jednych obszarach dodatkowymi szansami w innych obszarach; 

2. transfer ryzyka na inny podmiot, będący przesunięciem odpowiedzialności 

z posiadacza strat na kogoś innego. Transfer ten może przyjąć dwie formy: 

 transfer działalności kreującej potencjalne straty, na przykład poprzez 

subkontrakt (wynajęcie innej firmy do danej pracy, przez co zlecający 

nie ponosi szkody za straty) czy też odpowiednie klauzule w umowie, 

 transfer odpowiedzialności za pokrycie ewentualnych strat, może on 

przyjąć formę ubezpieczenia, specjalnej klauzuli w umowie (która wy-

łącza jedną stronę kontraktu od odpowiedzialności za szkody powstałe 
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w związku z wykonywaniem kontraktu), gwarancji bankowej, porę-

czenia lub operacji hedgingowych. 

 Najbardziej znaną i powszechnie stosowaną metodą transferu ryzyka jest 

ubezpieczenie2. Nabycie polisy ubezpieczeniowej jest jedną z metod kontroli finan-

sowych aspektów nieznanej przyszłości w pewnych, ściśle określonych przypad-

kach. Poprzez opłacenie składki ubezpieczeniowej ubezpieczający może przesunąć 

ryzyko poniesienia szkody na ubezpieczyciela. Posiadacz polisy, który wykupił 

ubezpieczenie pełne, może nieznaną wielkość straty zastąpić znanym kosztem – 

kosztem polisy. Oprócz polis pełnych firmy ubezpieczeniowe sprzedają również 

polisy częściowe. W takim przypadku posiadacz polisy zachowuje część ryzyka. 

 

 

4. Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej 

 

 W literaturze przedmiotu występuje wiele klasyfikacji ryzyka, z uwagi na 

różnorodne kryteria. W niniejszym opracowaniu zaproponowano, aby w ramach 

ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej wyróżnić 5 kluczowych obszarów: 

ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i depozytowe, ryzyko prawne, ryzyko opera-

cyjne, ryzyko biznesu (rysunek 2). Należy zaznaczyć przy tym, że elementy składa-

jące się na ryzyko finansowe zostały uwzględnione w ramach tych wyodrębnionych 

obszarów. 

 Ryzyko rynkowe związane jest z prawdopodobieństwem obniżenia wartości 

aktywów będących w posiadaniu podmiotu bądź pogorszenia warunków, na jakich 

pozyskiwane są elementy składowe pasywów, z tytułu zmiany sytuacji na rynku  

w ujęciu makroekonomicznym. Należy tu wymienić przede wszystkim następujące 

ryzyka cząstkowe: wzrost stóp procentowych, zmiana kursu walutowego (dla eks-

portera osłabienie polskiej waluty będzie korzystne, natomiast umocnienie będzie 

niekorzystne; w przypadku importera zależności te będą odwrotne), wzrost cen 

materiałów, usług i nośników energii, zmniejszenie płynności instrumentów finan-

sowych, wycofanie kapitału powierzonego podmiotowi, wycofanie kapitału z rynku 

finansowego, wycofanie kapitału zagranicznego z danego państwa, bankructwo 

podmiotu. 

 Ryzyko biznesowe związane jest przede wszystkim ze strategicznymi decy-

zjami podjętymi przez firmę, które wpływają na podmiot w okresie bieżącym,  

                                                 
2
  Instytucja ubezpieczeń wiąże się z rekompensatą strat spowodowanych przez niekorzyst-

ne zdarzenia losowe, które mogą dotyczyć zdrowia albo majątku. Niekorzystne zdarzenie losowe 
definiuje się jako zdarzenie, które z punktu widzenia instytucji ubezpieczeniowej: na pewno 
wystąpi, nie wiadomo, kiedy dokładnie wystąpi, nie wiadomo, gdzie wystąpi, nie wiadomo, kogo 
konkretnie będzie dotyczyć. Zdarzenia losowe charakteryzują następujące cechy: losowość 
(wszystkie jednostki są na nie narażone w równym stopniu, jednak niekorzystne zdarzenie losowe 
dotyka tylko niektóre z nich), nadzwyczajność (wystąpienie zdarzenia losowego dla narażonych 
na niego jednostek jest czymś nadzwyczajnym). 



Zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych 319 

a także z wpływem otoczenia biznesowego, w którym działa firma (na przykład 

konkurencja, negatywne zjawiska makroekonomiczne, zmiany preferencji klientów, 

elastyczność cenowa popytu, zjawisko substytucji, nietrafione inwestycje).  

 

 
 

Rys. 2.  Przykłady ryzyka cząstkowego składającego się na ryzyko prowadzenia działalno-

ści gospodarczej 

Źródło:  opracowanie własne. 
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 Ryzyko kredytowe i depozytowe związane jest między innymi z nadmier-

nym uzależnieniem od jednego partnera biznesowego, na przykład przedsiębiorstwo 

powierza wszystkie swoje środki jednej instytucji finansowej, zaciąga wszystkie 

kredyty tylko w jednym banku. Upadłość bądź kłopoty finansowe tego banku spo-

wodują ograniczenie dostępu do posiadanych środków. Podobnie upadłość dostaw-

cy materiałów/usług bądź odbiorcy wyrobów gotowych firmy wpłynie na sytuację 

finansową podmiotu z powodu trudności w egzekwowaniu należności oraz z powo-

du konieczności zastąpienia dotychczasowych kontrahentów nowymi. W przypadku 

konieczności szybkiego znalezienia odbiorców może dojść do zaniżenia wartości 

przychodów ze sprzedaży. Z kolei w przypadku dostawców mogą wystąpić proble-

my z odpowiednią jakością dostarczanych materiałów i ich optymalnym terminem 

dostawy.  

 Ryzyko operacyjne z kolei związane jest z bieżącym, operacyjnym funkcjo-

nowaniem danego podmiotu i wynika między innymi z niewłaściwych decyzji, 

niewystarczającej kontroli, złej organizacji. Jest to ryzyko wewnętrzne, generowane 

w firmie. 

 Ryzyko prawne wynika z regulacji prawnych i ich restrykcyjności, a także  

z niedoskonałości aparatu wymiaru sprawiedliwości. Należy tu wymienić przede 

wszystkim: brak możliwości egzekucji wyroków sądowych, długie postępowania 

sądowe, niejasne regulacje podatkowe, restrykcyjność aparatu skarbowo-

podatkowego, procedury odwoławcze.  

 W praktyce poszczególne rodzaje ryzyka trudno jednoznacznie zakwalifiko-

wać do wskazanych grup. Dla przykładu, kwestia wycofania kapitałów, które zosta-

ły powierzone podmiotowi – jest to ryzyko rynkowe, ale występują tu również ele-

menty ryzyka biznesowego oraz ryzyka kredytowego i depozytowego – zarządzają-

cy podmiotem związali się z niewłaściwymi kontrahentami. 

 Ponadto wymienione rodzaje ryzyka cząstkowego nie wykluczają się wzajem-

nie i zazwyczaj występują łącznie, przy czym kierunek zależności między nimi nie 

zawsze jest możliwy do jednoznacznego określenia.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Ryzyko podlega stałym zmianom w zależności od uwarunkowań, w jakich 

występuje3. Fakt, że podobne zdarzenia/ciągi zdarzeń występowały w przeszłości, 

nie świadczy o tym, że schemat ten powtórzy się w przyszłości. Warunki gospodar-

cze podlegają bowiem ciągłym zmianom i dlatego analizowane dane mają zastoso-

wanie tylko do okresu, z którego pochodzą. Decyzje podjęte przez podmioty  

                                                 
3
  Ryzyko jest stanem zmieniającym się dynamicznie, dlatego jest traktowane jako wielo-

wymiarowa zmienna losowa.   
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w procesie gospodarowania stwarzają nowe uwarunkowania, które wchodzą we 

wzajemne interakcje.  

 Zarządzanie ryzykiem z pewnością jest sztuką – brak możliwości pokrycia 

przez podmiot zapotrzebowania na środki pieniężne spowoduje utratę pozycji na 

rynku, natomiast utrata możliwości spłaty zobowiązań spowoduje bankructwo.  

Z drugiej strony utrzymywanie płynnych, ale nisko dochodowych bądź niedocho-

dowych aktywów kosztuje – obniża zyski, ponieważ środki te nie są w obrocie,  

a więc nie zarabiają. Tak więc jednoznaczna ocena trafności procesu zarządzania 

ryzykiem jest możliwa dopiero post factum.  

 

 

RISK MANAGEMENT IN ENTERPRISES 

 

 

Summary 

 

 The aim of the elaboration is to draw attention to selected aspects of risk filed 

which are independent from the corporate size.  

 In the modern economy, enterprise to survive has to consistently perfect and learn. 

It concerns all economic subjects regardless of size, branch or legal form. Companies 

more and more compete not only in quality and price but also in process quality which 

take place within organizations. Unfortunately smaller economic entities often pass that 

aspect of activity over which end with bankruptcy or serious financial problems. 

 

Translated by Danuta Dziawgo 
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRAKTYCE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Poddanie badaniom mikro i małych przedsiębiorstw wynika z potrzeby po-

znania mechanizmów decyzyjnych podmiotów tak licznych w gospodarce polskiej 

(mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99 proc. ogólnej liczby 

podmiotów) i jednocześnie charakteryzujących się dużą wrażliwością na zmiany 

zachodzące w otoczeniu1. Mnogość zagrożeń generowanych w turbulentnym oto-

czeniu gospodarczym wydaje się szczególnie od tej grupy podmiotów wymagać 

uważnego podejścia do kwestii ryzyka. Problematyka zarządzania ryzykiem  

w organizacji, choć dość szeroko dyskutowana na polu międzynarodowym, w Pol-

sce jest obszarem niedostatecznie omówionym i rozpoznawalnym, szczególnie  

w praktyce gospodarczej2. Praktyki światowe wskazują, że zarządzanie ryzykiem 

stało się obecnie integralnym elementem działań biznesowych podejmowanych 

przez przedsiębiorstwa. Rozpoznanie świadomości w zakresie ryzyka oraz metod 

                                                 

1  Jak wskazują dane zawarte w opracowaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, mikro  
i małe przedsiębiorstwa w 2008 r. wytworzyły 37,1% produktu krajowego brutto (udział sektora 
MŚP w tworzeniu PKB – 46,9%), z czego grupą dominującą były mikropodmioty (29,8%). Sta-
nowiąc kluczową siłę rozwoju gospodarki kraju, przedsiębiorstwa tego sektora są przedmiotem 
licznych badań. Badania te są przedstawione w pracach m.in.: J. Klimek, Doskonalenie efektyw-
ności małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2008; Małe i średnie 
przedsiębiorstwa, red. N. Daszkiewicz, CeDeWu, Warszawa 2006; A. Skowronek-Mielczarek, 
Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2008.  

2
  Niska świadomość w kwestiach ryzyka wśród polskich przedsiębiorstw została potwier-

dzona we wcześniejszych badaniach autorki, opublikowanych m.in. w: I. Gorzeń-Mitka, Ryzyko  
w eksporcie. Metody i sposoby ograniczania, KeyText, Warszawa, 2007. 
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radzenia sobie z nim przez mikro i małe przedsiębiorstwa jest głównym motywem 

podjętych przez autorkę badań. Podstawą oceny poziomu świadomości w zakresie 

zarządzania ryzykiem docelowej grupy przedsiębiorców w niniejszej publikacji są 

wskazania respondentów dotyczące percepcji ryzyka, jego identyfikacji i oszaco-

wania oraz sposobów reakcji na zidentyfikowane grupy kluczowych rodzajów ry-

zyka w organizacji.  

 

 

1. Sposób przeprowadzenia badań 

 

 Badania w zakresie zarządzania ryzykiem w mikro i małych przedsiębior-

stwach przeprowadzono w pierwszej połowie 2010 roku wśród podmiotów działa-

jących na terenie podregionu częstochowskiego województwa śląskiego. Z uwagi 

na wykazaną we wcześniejszych badaniach autorki niską świadomość w zakresie 

zarządzania ryzykiem podjęto decyzję o doborze celowo-losowym podmiotów de-

klarujących podejmowanie działań w interesującym obszarze. Materiał statystyczny 

do badań został zgromadzony za pomocą badań częściowych realizowanych metodą 

doboru celowo-losowego zbiorowości statystycznej przedsiębiorstw sektora MŚP 

subregionu częstochowskiego. Badania przeprowadzono metodą mieszaną, ankie-

towo-monograficzną. Podstawową techniką badawczą była procedura ankietyzacji.  

 Kwestionariusz ankietowy obejmował 30 pytań. Pytania miały charakter za-

mknięty, ale respondenci mogli sugerować własną odpowiedź, jeśli odbiegała 

od podanych propozycji, w wierszu „inna, jaka?”. Uzyskane informacje pochodzą 

od właścicieli (71,4%) oraz kadry menedżerskiej (28,6%) analizowanych przedsię-

biorstw. Do badań wyselekcjonowano 483 podmioty, z których zgodę na udział  

w nich wyraziły 54. Analizą objęto 49 ankiet (pozostałe podmioty przekazały kwe-

stionariusze błędnie wypełnione)3. Tym samym zwrotność wyniosła 10,1%.  

W tej grupie uzyskano następujący odsetek odpowiedzi od poszczególnych podmio-

tów: mikro – 41%, małych – 19% i średnich – 33%. Respondowane podmioty pro-

wadziły swoją działalność w różnych dziedzinach: produkcja (29%), handel (37%), 

usługi (57%). Zaangażowanie produkcyjne często implikowało działalność w ob-

szarze handlu. Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniach to głównie podmioty 

produkcyjne oferujące swoje produkty finalne. Jest to niewątpliwie związane 

ze specyfiką województwa śląskiego jako obszaru przemysłowego.  

 

                                                 
3
  Ze względu na nielosowy dobór próby oraz jej liczebność wyniki i wnioski odnoszą się 

jedynie do przedsiębiorstw objętych badaniami. Choć mała liczba odpowiedzi wskazuje, że próba 
nie jest reprezentatywna, można jednak wyciągnąć z badań ogólne wnioski, gdyż celem było 
przeprowadzenie badania eksploracyjnego. Badaniom nadano taki charakter, ponieważ spodzie-
wano się niskiego poziomu zwrotu ze względu na ciągle znikome zainteresowanie tematem za-
rządzania ryzykiem. 
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2.  Praktyki zarządzania ryzykiem w mikro i małych przedsiębiorstwach – 

identyfikacja i analiza ryzyka oraz reakcja na nie  

 

 Świadomość czynników mogących zakłócić prowadzoną działalność stanowi 

zasadniczy element podejścia do problematyki ryzyka w organizacji. W przedsta-

wionym kwestionariuszu podmioty miały wskazać kluczowe obszary ryzyka, istot-

ne z punktu widzenia prowadzonej przez nie działalności. Respondenci udzielili 

odpowiedzi na szerokie spektrum rodzajów ryzyka dotyczących ich działalności  

(24 zmienne)4. Zgrupowane w 5 kategoriach zbiorczych (czynniki zewnętrzne5, 

zarządzanie korporacją6, czynniki finansowe7, czynniki operacyjne8, zasoby ludz-

kie9), pozwoliły na zidentyfikowanie rejestru głównych rodzajów ryzyka charakte-

rystycznych dla prowadzenia działalności gospodarczej10. Systematykę kluczowych 

kategorii ryzyka badanych podmiotów z podziałem na mikro i małe przedsiębior-

stwa zaprezentowano na rysunku 1.  

 Jako kluczowy czynnik ryzyka zidentyfikowano wzrastającą konkurencję na 

rynku. Ryzyko z nią związane zarówno mikro, jak i małe podmioty wskazały jako 

kluczowe dla swojej działalności. Obserwowane przez ostatnie miesiące spowol-

nienie gospodarcze odczuły przede wszystkim małe podmioty (wśród wskazań 

mikropodmiotów czynnik ten uplasował się na szóstej pozycji rankingu). Wymie-

nione rodzaje ryzyka w połączeniu z odczuwalnym spowolnieniem gospodarczym 

stają się źródłami zagrożeń implikującymi trzeci ze wskazanych rodzajów, to jest 

problemy z regulowaniem należności handlowych. Przy czym wymaga podkreśle-

nia, że stanowią one ryzyko zewnętrzne, na które przedsiębiorstwo nie ma bezpo-

średniego wpływu. Natomiast przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników 

jako drugi czynnik ryzyka wskazały utratę reputacji. Kolejno na pozycji trzeciej  

i czwartej rankingu rodzajów ryzyka tych podmiotów znalazły się: utrata kluczo-

wych pracowników i będąca między innymi tego konsekwencją – przerwa w dzia-

łalności. Kategorie te wskazują na obszar ryzyka związany z zarządzaniem korpo-

racją. Z kolei małe firmy jako trzeci i czwarty czynnik ryzyka wskazały brak inno-

                                                 
4
  Respondenci spośród katalogu potencjalnych zagrożeń (24 obszary ryzyka) wskazywali 

10, będących kluczowymi dla prowadzonej przez nich działalności. 
5  Wahania cen surowców, zmiana klimatu, spowolnienie gospodarcze, globalizacja, wzra-

stająca konkurencja. 
6  Utrata reputacji, brak innowacyjności, wzrastające wymogi ładu korporacyjnego. 
7  Dostępność kapitału, ryzyko płynności, należności handlowe, wahania kursów walut, 

wahania stóp procentowych. 
8  Przerwa w działalności, zakłócenia w łańcuchu dostaw, awaria technologiczna. 
9  Strajki, niepokoje pracownicze, utrata kluczowych pracowników. 
10  Katalog zmiennych został opracowany na podstawie podobnych badań przeprowadzo-

nych przez międzynarodową firmę konsultingową AON i opublikowany w raporcie z 2009 r. 
Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce przez AON Risk Service w celu 
uzyskania płaszczyzny porównywalności wyników. 
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wacyjności i wahania kursów walut. Mikropodmioty wskazały ponadto na specy-

ficzny obszar ryzyka swojej działalności, to jest ryzyko sprzeniewierzenia i kra-

dzieży (nieuwzględniony przez pozostałe grupy podmiotów).  
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Rys. 1.  Kluczowe czynniki ryzyka [% wskazań, maksymalnie 10 odpowiedzi] 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Co ważne, większość z 10 kluczowych rodzajów ryzyka (zarówno w rankingu 

głównym, jak i według grup podmiotów) uzyskała wskazanie na poziomie równym 

lub wyższym niż 50%, a na ryzyko związane z rosnącą konkurencją wskazało po-

nad 90% respondentów.  

 Organizacje wskazywały, że identyfikują ryzyko w kontekście skutków, jakie 

może wywołać zaistniałe ryzyko (70% mikro i 56% małych przedsiębiorstw). Jed-

nak jedynie co dziesiąty podmiot z grupy mikro i co trzeci z grupy małych firm 

rozważa przyczyny wystąpienia ryzyka. Co w konsekwencji przedstawianego ran-

kingu – w którym znaczną grupę wskazanych rodzajów ryzyka stanowi ryzyko 

wewnętrzne, zależne od sposobu funkcjonowania organizacji – wydaje się niepoko-

jące.  

 Kolejną niekonsekwencją dostrzeżoną w trakcie badań jest zakres identyfika-

cji kategorii ryzyka istotnych dla organizacji. Respondenci w 2 odrębnych  

pytaniach mieli wskazać: czy w ich firmie prowadzona jest wszechstronna i syste-

matyczna identyfikacja ryzyka wszystkich obszarów ich działalności oraz czy  

firma prowadzi ich rejestr. Odpowiadając na pierwsze pytanie, 50% mikro i 44% 

małych podmiotów (przy odpowiednio 20% i 11% odpowiedzi „nie mam zdania”) 

podkreśliło, że w ich przedsiębiorstwach prowadzony jest systematyczny i wszech-

stronny przegląd rodzajów ryzyka. A udzielając odpowiedzi na drugie pytanie, 85% 

mikro i 89% małych podmiotów przyznało, że nie prowadzi rejestru rodzajów za-
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istniałego ryzyka. Nieścisłość ta może być wynikiem braku podstawowej wiedzy  

z zakresu budowy procesu zarządzania ryzykiem w organizacji11. Gdyż, jak podkre-

śla się między innymi w najnowszym standardzie zarządzania ryzykiem 

ISO 31000:200912, rejestr kategorii ryzyka stanowi kluczowy element budowy efek-

tywnego systemu zarządzania nim w organizacji. Przeciwwagą dla powyższych 

stwierdzeń może być informacja, że 65% firm deklaruje, że swoje działania w za-

kresie identyfikacji rodzajów ryzyka uważa za efektywne. 

 Badania wykazały intuicyjność prowadzonych działań w stosunku do kluczo-

wych obszarów niepewności w organizacji. Podstawowe narzędzia wykorzystywa-

ne do identyfikacji ryzyka to wcześniejsze doświadczenia kadry zarządzającej, 

burza mózgów i analiza SWOT (respondenci mieli wskazanych 10 narzędzi stoso-

wanych w tym obszarze w praktykach przedsiębiorstw europejskich). Wskazania 

poszczególnych grup przedsiębiorstw zaprezentowano w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Narzędzia identyfikacji ryzyka [% wskazań, maksymalnie 3 odpowiedzi] 
 

Wyszczególnienie Sektor MŚP Mikroprzedsiębiorstwa 
Małe  

przedsiębiorstwa 

Wcześniejsze doświad-

czenia 
77,6 95,0 66,7 

Burza mózgów 38,8 40,0 66,7 

Analiza SWOT 36,7 40,0 44,4 

Opinie ekspertów 30,6 25,0 33,3 

Analiza procesów 30,6 15,0 44,4 

 
Źródło:  opracowanie własne.  

  

 Większość badanych podmiotów wskazała kilka narzędzi wykorzystywanych 

w tym zakresie, jednak doświadczenia i intuicja są (co pokazano w tabeli) – szcze-

gólnie w przypadku mikropodmiotów – podstawowym sposobem identyfikacji 

zagrożeń. Wskazywać to może na brak wiedzy i umiejętności w stosowaniu innych 

narzędzi lub na przekonanie o niskiej ich skuteczności w odniesieniu do kosztu 

zastosowania13. 

                                                 
11

  Istotną wadą badań o charakterze jakościowym jest ponadto subiektywność odpowiedzi 
respondentów. Stąd konieczność wprowadzania pytań weryfikujących wskazania.  

12  ISO 31000:2009 – „Risk Management-Principles and Guidelines”, http://www.npc-
se.co.th/pdf/iso31000/ISO_FDIS_31000_(E).pdf, 3.12.2010. 

13  Dla przykładu, badania przeprowadzone przez FERMA, w których wzięły udział 782 
podmioty z 20 krajów, wskazują, że głównymi narzędziami identyfikacji i pomiaru ryzyka 
są warsztaty, wewnętrzne i zewnętrzne rejestry rodzajów ryzyka, analizy scenariuszowe, symula-
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 Podobne spostrzeżenia poczyniła w tym zakresie A. Mikulska, która w opra-

cowaniu Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MŚP. Wyniki ba-

dania praktyk ubezpieczeniowych14 dowiodła między innymi, że wykorzystanie 

ubezpieczenia jako formy ograniczenia skutków ryzyka jest podyktowane przede 

wszystkim świadomością istniejących rodzajów ryzyka, popartą analizą prawdopo-

dobieństwa ich wystąpienia oraz obowiązkiem ustawowym.  

 Analiza ryzyka stanowi główny trzon procesu zarządzania nim. Prawidłowe 

oszacowanie ryzyka przekłada się wprost na skuteczność zabezpieczenia i wybór 

reakcji na nie. Co za tym idzie – wysokość kosztów i wysokości ewentualnych strat 

spowodowanych realizacją ryzyka oraz ich skalą. Analiza ryzyka w badanych 

przedsiębiorstwach jest przeprowadzana głównie z uwagi na skutki finansowe, jakie 

mogą wystąpić w przypadku zaistnienia ryzyka i innych jego następstw o charakte-

rze pejoratywnym. Jako drugi czynnik, ale już o wiele mniejszym znaczeniu, pod-

mioty wskazały wpływ zrealizowania ryzyka na reputację firmy. Co zastanawiają-

ce, prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń ryzykownych jako cel przeprowa-

dzanej analizy wskazało jedynie 47% badanych podmiotów. Szczegółowe wskaza-

nia przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

Cel analizy ryzyka [% wskazań, wszystkie odpowiedzi znaczące dla podmiotu] 
 

Wyszczególnienie Sektor MŚP 
Mikro 

przedsiębiorstwa 

Małe  

przedsiębiorstwa 

Skutki finansowe zaistnienia 

ryzyka 
67,3 65,0 66,7 

Powodowane następstwa 59,2 50,0 77,8 

Wpływ na reputację firmy 55,1 60,0 55,6 

Prawdopodobieństwo wystą-

pienia 
46,9 60,0 33,3 

Osiągnięcie celów firmy 44,9 30,0 66,7 

 
Źródło:  opracowanie własne.  

  

 Analiza danych zawartych w tabeli 2 składnia również do wniosku, iż po-

strzeganie motywów działań podejmowanych w organizacji w zakresie zarządzania 

ryzykiem przez mikro i małe podmioty jest często odmienne. Metody stosowane  

w analizie ryzyka to przede wszystkim metody analizy jakościowej. 80% badanych 

                                                                                                                        

cje value at risk i modele stochastyczne. FERMA European Risk Management Benchmarking 
Survey 2010, s. 27, www.ferma.eu. 

14  A. Mikulska, Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MŚP. Wyniki bada-
nia praktyk ubezpieczeniowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 2, s. 81 i nast. 
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podmiotów deklarowało stosowanie tych metod (choć nie robiono tego systema-

tycznie15). W tej grupie znalazło się 80% mikropodmiotów oraz jedynie 33% ma-

łych. Respondowane podmioty wykazały także stosunkowo częste stosowanie me-

tod analizy ilościowej (59% ogółu badanych podmiotów, w czym 55% przypadło 

na mikroprzedsiębiorstwa, a 33% na małe).  

 Analiza ryzyka przeprowadzona przez badane firmy uwzględnia perspektywę 

krótkookresową. Aż 39% wskazało, że prowadzona przez nie analiza uwzględnia 

jedynie ryzyko obecne (z czego 50% odpowiedzi przypadło na podmioty mikro,  

a 33% na małe) i w perspektywie kolejnego roku – dwóch lat (45% ogółu podmio-

tów, w tym 35% – mikro i 67% – małe podmioty). Rozważanie zmian, jakie może 

wywołać realizacja ryzyka w okresie dłuższym, zadeklarowało jedynie co szóste 

przedsiębiorstwo (w tym co szóste mikro i co dziewiąte – małe). 

 Cytowane już badania A. Mikulskiej potwierdzają, że analiza ryzyka przez 

podmioty sektora MŚP jest rzadką praktyką (na 101 podmiotów uwzględnionych  

w badaniu tylko 17 dokonywało takiej analizy), a większość (71,29% badanych)  

nie widzi potrzeby dokonywania analizy rodzajów ryzyka charakterystycznych  

dla swojej działalności (tylko 6% wskazało, że nie wie, na czym analiza ryzyka 

polega).  

 Odpowiedź organizacji na ryzyko może przybierać różne formy. Literatura 

przedmiotu wyróżnia 4 główne grupy działań w tym zakresie: akceptacja, unikanie 

(na przykład zaprzestanie działalności w obszarze ryzyka), redukcja (na przykład 

poprzez kontrolę i monitoring) oraz przeniesienie ryzyka (na przykład na ubezpie-

czyciela). Praktyka wskazuje, że ostatnia z wymienionych form jest podstawowym 

sposobem odpowiedzi organizacji na ryzyko.  

 W grupie badanych podmiotów zadeklarowano znajomość i stosowanie wska-

zanych sposobów. Spośród 4 sposobów reakcji najczęściej podmioty wybierają 

redukcję ryzyka poprzez jego kontrolę (86% podmiotów, w tym 85% mikro  

i 89% małych). Ubezpieczenie kluczowych rodzajów ryzyka stosuje 73% przedsię-

biorstw (85% mikro i 78% małych). Przy czym, jak wykazują badania A. Mikul-

skiej, zakup ubezpieczenia jest spowodowany przede wszystkim świadomością 

prawdopodobieństwa urzeczywistnienia się ryzyka oraz obowiązkiem ustawowym. 

 Mimo że badane podmioty wskazują na znaczną świadomość w zakresie reak-

cji na ryzyko, to analiza wcześniejszych etapów procesu zarządzania ryzykiem  

i wskazane tam prawidłowości wydają się dawać podstawy do stwierdzenia, że 

odpowiedzi te są wynikiem jednak niskiej świadomości przedsiębiorców w odnie-

sieniu do tego obszaru. Jednakże można stwierdzić, że problematyka zarządzania 

ryzykiem staje się coraz częściej elementem przemyśleń i działań przedsiębiorstw. 

Choć nie są to działania w większości systemowe (czyli niewpisujące się jeszcze  

                                                 
15

  Respondenci mieli do wyboru 3 odpowiedzi: nigdy, czasami, zawsze. Większość wska-
zań przypadła na odpowiedź „czasami”. 
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w dojrzały całościowy proces zarządzania ryzykiem – enterprises risk management 

– ERM), pozytywny jest wyraźny wysiłek i trud firm wkładany w rozpoznanie 

problemu ryzyka. Świadomość roli ryzyka w procesach decyzyjnych wydaje się, 

według autorki, pierwszym krokiem do świadomego wdrożenia enterprise risk 

management w podmiotach regionu.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Spojrzenie na ryzyko w sposób zintegrowany może stać się elementem kształ-

tującym efektywność działań organizacji w turbulentnym otoczeniu. Zarządzanie 

ryzykiem, szczególnie według koncepcji ERM, nie jest w Polsce jeszcze tematem 

dostatecznie rozpoznanym. Dotyczy to zarówno sektora prywatnego, jak i publicz-

nego. Rosnąca jednak świadomość roli ryzyka w podejmowaniu działań bizneso-

wych przedsiębiorstw skłania je do poszukiwania nowych, efektywnych narzędzi 

ograniczających skutki ryzyka. Mimo że wskazane w opracowaniu spostrzeżenia 

nie mogą być uogólnione, to wydają się wskazywać istotny obszar badań zarówno 

teoretycznych, jak i empirycznych. Skłania to do prowadzenia dalszych pogłębio-

nych badań jakościowych w tym zakresie. Należy podkreślić ponadto, że zawarte w 

niniejszym opracowaniu wyniki stanowią fragment większych badań i wskazują 

jedynie na kluczowe elementy procesu zarządzania ryzykiem w mikro i małych 

przedsiębiorstwach na tle sektora MŚP.   

 

 

RISK MANAGEMENT PRACTICES OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES 

 

 

Summary 

 

 The article presents results of the research done on micro and small enterprises in 

Silesia region. The study focused on an analysis of activities in the field of risk man-

agement including risk identification, analysis and response to risks in the organization. 

The research showed low awareness of the entities in this area. 

 

Translated by Iwona Gorzeń-Mitka 

 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  638 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  63 2011 

 

 

 

 

ANNA KOROMBEL 

Politechnika Częstochowska 

 

 

 

RYZYKO INWESTYCJI RZECZOWYCH MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W DRUGIEJ POŁOWIE 2010 ROKU 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Zarządzanie ryzykiem jest procesem składającym się najczęściej z sześciu 

etapów: planowania procesu zarządzania ryzykiem, identyfikacji ryzyka, klasyfika-

cji ryzyka, pomiaru ryzyka, planowania sposobów reagowania na ryzyko oraz nad-

zorowania i kontroli ryzyka. Aby móc skutecznie zarządzać ryzykiem, należy 

je przede wszystkim zidentyfikować i zmierzyć.  

 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych 

prezentujących zidentyfikowane rodzaje ryzyka oraz ich znaczenie dla realizacji 

inwestycji rzeczowych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie wojewódz-

twa śląskiego. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu pominięto prezentację 

oceny skuteczności stosowanych przez respondentów sposobów reagowania i ogra-

niczania ryzyka, stanowiącą integralną część badań. 

 

 

1. Co oznacza ryzyko inwestycji rzeczowych? 

 

 Odpowiadając na to pytanie, należy zdefiniować terminy ryzyko i inwestycje 

rzeczowe. 

 Elementem towarzyszącym wszystkim decyzjom człowieka, w tym również 

decyzjom inwestycyjnym, jest ryzyko. Ryzyko jest zjawiskiem obiektywnym  

i powszechnym, wynikającym z realizacji ciągle nowych inwestycji oraz braku 

kompletnych i pewnych informacji. Ryzyka nie możemy wyeliminować z działal-

ności gospodarczej, ale możemy spróbować je rozpoznać, by nim skutecznie mani-
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pulować. W literaturze przedmiotu wyróżniamy wiele definicji tego pojęcia1. Naj-

częściej ryzyko definiuje się jako możliwość nieosiągnięcia w przyszłości założo-

nych celów. Dla potrzeb przeprowadzonych badań przyjęto pojęcie ryzyka czyste-

go, zakładające możliwość wystąpienia w przyszłości straty dla inwestora.  

 Czym są inwestycje dla przedsiębiorstwa? Najbardziej klasyczną definicję 

tego pojęcia przedstawił J. Hirschleifer: „inwestycja jest w istocie bieżącym wyrze-

czeniem dla przyszłych korzyści. Teraźniejszość jest względnie dobrze znana, na-

tomiast przyszłość jest tajemnicą. Przeto inwestycja to wyrzeczenie się pewnego dla 

niepewnych korzyści”2.  

 Najczęściej spotykanym w literaturze podziałem inwestycji jest podział na 

inwestycje finansowe, rzeczowe oraz niematerialne. Inwestycje rzeczowe oznaczają 

powiększanie zasobów niefinansowych składników majątku trwałego inwestora  

w celu zwiększenia jego dochodów3.  

 W przeprowadzonych badaniach przyjęto, że ryzyko inwestycji rzeczowych 

oznacza możliwość nieosiągnięcia przez inwestora założonych efektów ekonomicz-

nych wynikających z realizowanej inwestycji o charakterze rzeczowym.  

 

 

2. Zakres przeprowadzonych badań 

 

 Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytania: jakie rodzaje ryzyka 

najczęściej towarzyszą podejmowanym inwestycjom rzeczowym przez polskich 

przedsiębiorców, jak je oni oceniają, jak sobie z nimi radzą. Analizie poddano 8, 

zdaniem respondentów, najczęściej występujących rodzajów ryzyka towarzyszące-

go inwestycjom rzeczowym: ryzyko techniczne, rynkowe, finansowe, infrastruktu-

ralne, siły wyższej, polityczne, ochrony środowiska oraz prawne. Ze względu na 

ograniczoną objętość artykułu przedstawiono wyłącznie ocenę ryzyka wraz z anali-

zą uzyskanych odpowiedzi, jednocześnie pomijając ocenę skuteczności stosowa-

nych przez respondentów sposobów reagowania na badane ryzyko. 

 W badaniach, których wyniki przedstawia niniejsze opracowanie, wykorzy-

stano metodę ankietową. Narzędziem badawczym były kwestionariusze ankiety, 

zbudowane w większości z pytań zamkniętych, ułatwiających wybór odpowiedzi. 

Ankieta była skierowana do właścicieli firm lub osób bezpośrednio związanych 

z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych, co miało gwarantować rzetel-

ność odpowiedzi. Badania przeprowadzono w trzecim kwartale 2010 roku na grupie 

100 mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego.  

                                                 
1
  Zob. A. Korombel, Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project fi-

nance, Difin, Warszawa 2007, s. 22–27. 
2
  J. Hirschleifer, Investment decision under uncertainty: choice-theoretic approaches,  

„The Quarterly Journal of Economics” 1965, vol. 74, no. 4, s. 509–536.  
3
  M. Bryx, R. Matkowski, Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001, s. 15–16. 
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 W polskiej literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji mikro i małej 

przedsiębiorczości. Opierając się na obowiązujących aktach prawnych, należy przy-

jąć, że małą firmą nazwiemy taką firmę, która zatrudnia do 50 osób, natomiast we-

dług Głównego Urzędu Statystycznego mała firma zatrudnia maksymalnie 5 osób. 

Ponieważ w Unii Europejskiej istnieje ponad 19 mln małych i średnich firm, sta-

nowiących prawie 99% wszystkich unijnych przedsiębiorstw, nieodzowne stało się 

przyjęcie jednej, wspólnej definicji. Komisja Europejska w dniu 6 maja 2003 roku 

wydała zalecenie nr 2003/361/WE w sprawie definicji małych i średnich przedsię-

biorstw. W myśl tego zalecenia małym przedsiębiorstwem nazywamy takie przed-

siębiorstwo, które spełnia jednocześnie trzy warunki: 

 zatrudnia mniej niż 50 pracowników, 

 roczne obroty nie przekraczają i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

10 mln euro, 

 spełnia kryterium niezależności4. 

 Zalecenie Komisji precyzuje również pojęcie mikroprzedsiębiorstwa – to jaki 

podmiot, który zatrudnia mniej niż 10 osób oraz którego obroty roczne i/lub roczna 

suma bilansowa nie przekraczają 2 mln euro.  

 W kwestionariuszu ankietowym badaniom poddano ryzyko inwestycji rze-

czowych w podziale na 8 kategorii: 

1. Ryzyko techniczne, obejmujące ryzyko ukończenia inwestycji oraz ryzyko 

jej eksploatacji, rozumiane jest jako możliwość nieosiągnięcia zakładanych 

rezultatów w eksploatacyjnej fazie inwestycji. Przyczyny tego stanu mogą 

być związane między innymi z przedmiotem inwestycji lub z powstawa-

niem nowych rozwiązań technologicznych oraz skracaniem czasu ich 

wdrażania. Zmiany te mogą dać szansę realizacji nowych projektów inwe-

stycyjnych, jak również mogą być przyczyną niewdrożenia projektu w od-

powiednim czasie. Ryzyko techniczne związane jest również z pracami 

budowlano-montażowymi, w wyniku których istnieje możliwość wydłuże-

nia czasu lub podwyższenia kosztów inwestycji poprzez niedobory mate-

riałowe, osobowe, warunki pogodowe, wypadki itp. 

2. Ryzyko rynkowe, możliwość nieosiągnięcia zakładanych przychodów 

operacyjnych – szczególnie gdy długi jest okres realizacji i eksploatacji 

inwestycji – związana z trudnością oszacowania przyszłych zmian popytu, 

przyszłych zmian cen, a także z pozycją inwestycji na rynku zależnej od 

liczby innych inwestycji w okolicy zaspokajających ten sam popyt. 

3. Ryzyko finansowe, dotyczące sposobu finansowania działalności inwesty-

cyjnej. W badaniach przyjęto, że jego elementami składowymi są: ryzyko 

                                                 
4
  Kryterium niezależności oznacza, że „przedsiębiorstwo nie jest właścicielem 25 lub wię-

cej procent kapitału przedsiębiorstwa albo nie posiada w nim 25 lub więcej procent, jeśli chodzi  
o prawo głosu”. Zalecenie Unii dopuszcza odstępstwa od tej zasady. 
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inflacji, ryzyko kursowe oraz ryzyko stóp procentowych. Ryzyko to zwią-

zane jest między innymi z wybraniem niewłaściwych źródeł finansowania, 

z niedotrzymaniem przez kredytodawców warunków umowy, ze zmianami 

stopy procentowej (odsetki przy długich terminach realizacji mogą stano-

wić znaczną część kosztów), z poziomem kursu walutowego, który jest 

istotny przy transferze dochodów do kraju inwestora. 

4. Ryzyko infrastruktury, wywołane brakiem lub niedorozwojem elemen-

tów infrastruktury, na przykład ryzyko lokalizacji przedmiotu inwestycji  

w miejscu o niższej konkurencyjności. 

5. Ryzyko ochrony środowiska, związane jest z nierozpoznaniem na etapie 

studium wykonalności wszystkich zagrożeń wynikających między innymi 

ze zmian w ustawodawstwie ekologicznym i przyjęcia takich rozwiązań 

technicznych, które mają destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. 

Ryzyko to występuje zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji przed-

miotu inwestycji. Czynnikami ryzyka w fazie realizacji może być między 

innymi nieoczekiwane ograniczenie czasu pracy wywołane nadmiernym 

hałasem lub nieumyślne zanieczyszczenie wód gruntowych. W fazie eks-

ploatacji projektu takimi czynnikami są między innymi: wzrost kosztów 

eksploatacji w wyniku konieczności montażu lub wymiany urządzeń ogra-

niczających emisję zanieczyszczeń spowodowanych zmianą przepisów 

prawnych, a także wypłata nieprzewidzianych odszkodowań. 

6. Ryzyko prawne, związane z wieloma aspektami prawa, głównie: 

 ze źle sformułowaną umową /umowami z partnerami; 

 z dużą liczbą i zmiennością regulacji prawnych, które dotyczą prawa 

podatkowego, bilansowego, dewizowego, prawa pracy, przepisów jed-

nostek administracji terenowej i państwowej, nadzoru urbanistyczno-

architektonicznego, uregulowań w dziedzinie ochrony środowiska itp. 

7. Ryzyko polityczne, wynikające z działań podejmowanych przez państwo 

lub społeczeństwo, kształtowane przez takie czynniki, jak polityka rządu 

obejmującą między innymi możliwość ograniczenia lub zakazu wymie-

nialności i transferu walut, polityka władz lokalnych, możliwość wywłasz-

czenia i nacjonalizacji majątku prywatnego, zamieszki, strajki, konflikty 

itp. 

8. Ryzyko siły wyższej, oznaczające możliwość wystąpienia nieprzewidy-

walnych zjawisk, takich jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.  

 

 

3. Wyniki badań 

 

 Przyjmując powyższą definicję ryzyka inwestycji rzeczowych oraz zapropo-

nowany jego podział, respondenci reprezentujący mikro i małe przedsiębiorstwa 



Anna Korombel 334 

uznali ryzyko rynkowe (42%) oraz ryzyko finansowe (31%) za rodzaje ryzyka 

o największym znaczeniu dla realizowanych przez nich inwestycji. Ocenę poszcze-

gólnych kategorii ryzyka dokonaną przez te firmy przedstawiono odpowiednio 

na rysunkach 1 i 2.  

 Ryzyko siły wyższej zajmuje trzecie miejsce pod względem istotności (25%). 

W analogicznych badaniach przeprowadzonych przez autorkę w 2007 roku ryzyko 

wystąpienia siły wyższej zajmowało jedno z ostatnich miejsc pod względem wpły-

wu na powodzenie realizacji inwestycji. Co mogło spowodować tak znaczący 

wzrost istotności tego ryzyka? Respondenci zwrócili uwagę na wzmożoną liczbę 

wystąpień nieprzewidywalnych sytuacji w ostatnim okresie, takich jak powodzie, 

erupcja wulkanu czy katastrofy lotnicze. Wydarzenia te niewątpliwie miały wpływ 

na ocenę znaczenia siły wyższej podczas realizacji inwestycji. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ryzyko infrastruktury

Ryzyko finansowe

Ryzyko rynkowe

Ryzyko techniczne

Ryzyko duże

Ryzyko średnie

Ryzyko małe

 

Rys. 1.  Ocena ryzyka technicznego, rynkowego, finansowego oraz infrastruktury przez 

mikro i małe przedsiębiorstwa 

Źródło:  opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

 Przedstawiciele małych firm za ryzyko o najmniejszym znaczeniu dla powo-

dzenia realizowanej inwestycji uznali ryzyko ochrony środowiska (77%) oraz ryzy-

ko infrastruktury (62%). Bardzo podobne oceny te rodzaje ryzyka trzymały 

w badaniach przeprowadzonych w 2007 roku (odpowiednio około 74% oraz 56%).  
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Rys. 2.  Ocena ryzyka ochrony środowiska, prawnego, politycznego oraz siły wyższej przez 

małe przedsiębiorstwa 

Źródło:  opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

 W tym miejscu należałoby się zastanowić, dlaczego według respondentów 

ryzyko rynkowe ma tak duże wpływ na przebieg realizowanej inwestycji rzeczo-

wej? Odpowiadając na to pytanie, należy uwzględnić elementy składowe tego ryzy-

ka. Na ryzyko rynkowe składają się bowiem: 

a) ryzyko zaopatrzenia, związane ze zmianą cen surowców niezbędnych do 

wytworzenia dóbr i usług; 

b) ryzyko uzyskania zakładanych przychodów wynikające z: 

 ryzyka potencjalnych zmian cen dóbr i usług, 

 ryzyka zmiany rozmiaru popytu na wytwarzane dobra i usługi. 

 Dużą trudność stanowi prognozowanie zmian cen surowców w długim okre-

sie. Ma to bezpośredni wpływ na ryzyko zmian cen wytwarzanych dóbr i usług. 

Ewentualny wzrost ceny danego surowca wywoła konieczność podniesienia ceny 

dobra czy usługi, co w znaczący sposób wpłynie na przepływy pieniężne przedsię-

wzięcia inwestycyjnego. Związane jest to między innymi z rozwojem technicznym 

warunkującym zmiany popytu na dane surowce, a także z dużą niestabilnością  

zawartych umów między Polską a państwami dostarczającymi poszczególne su-

rowce. Wydaje się, że w ciągu ostatnich kilku lat drugi z wymienionych czynników 

nasilił się, co mogło mieć znaczący wpływ na ostateczną ocenę ryzyka przez  

badanych respondentów. Rozmiar popytu na sprzedawane wyroby w długim  

okresie również może się zmienić. Oczywiście problemem nie jest jego wzrost, ale 

drastyczny spadek. Spadek ten może być spowodowany między innymi pojawie-
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niem się konkurencji oferującej – szczególnie na początku – niższe ceny, często 

wręcz dumpingowe. Znacznie rzadziej ma miejsce niewywiązywanie się dostaw-

ców z zawartych umów.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Uzupełnieniem przedstawionych spostrzeżeń są wnioski opublikowane 

w raporcie Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009 

przygotowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową5. Atrakcyjność 

inwestycyjną, rozumianą jako „zdolność skłonienia do inwestycji poprzez oferowa-

nie kombinacji korzyści lokalizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadze-

nia działalności gospodarczej”, oceniono w trzech kategoriach: działalności prze-

mysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Dokonując oceny, wzięto 

pod uwagę następujące obszary: dostępność transportową, zasoby i koszty pracy, 

rynek zbytu, infrastrukturę gospodarczą, infrastrukturę społeczną, bezpieczeństwo 

powszechne oraz aktywność województw wobec inwestorów. 

 Województwo śląskie charakteryzuje się najwyższą atrakcyjnością inwesty-

cyjną spośród 16 badanych województw. Aż w 3 obszarach spośród 7 badanych 

zajmuje pierwsze miejsce. Obszarami tymi są: zasoby i koszty pracy, infrastruktura 

gospodarcza oraz infrastruktura społeczna. Drugie miejsce, po województwie ma-

zowieckim, zajmuje w obszarze rynku zbytu. W głównej mierze wynika to z wyso-

kiego popytu inwestycyjnego generowanego przez przedsiębiorstwa oraz z bardzo 

wysokiej gęstości zaludnienia. Słabiej wypadła ocena w obszarze aktywności wo-

jewództw wobec inwestorów (piąte miejsce) oraz w obszarze dostępności transpor-

towej (szóste). Ostatnie, 16 miejsce województwo śląskie uzyskało w obszarze 

bezpieczeństwa powszechnego. Niewątpliwie mocnymi stronami województwa 

śląskiego okazały się zasoby i koszty pracy, rynek zbytu, infrastruktura gospodar-

cza oraz infrastruktura społeczna. Natomiast jego słabą stroną jest zbyt niski po-

ziom bezpieczeństwa powszechnego, objawiający się ponadprzeciętnym poziomem 

przestępczości oraz niskim wskaźnikiem wykrywalności przestępstw.  

 Dlaczego przedstawiciele mikro i małych firm ocenili ryzyko rynkowe jako 

najbardziej zagrażające powodzeniu realizowanych przez nich inwestycji rzeczo-

wych, podczas gdy województwo śląskie ma najwyższą atrakcyjność inwestycyjną 

w kraju, z rynkiem zbytu na drugim miejscu? Działalność mikro i małych firm cha-

rakteryzuje się wysoką niepewnością. Ich pozycja rynkowa zależy w dużej mierze 

od zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym, na które nie mają wpływu. Małe 

firmy są podatniejsze na te zmiany niż firmy średnie i duże. Dysponują one zazwy-

                                                 
5
  A. Hildebrandt, M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski, Atrakcyjność inwestycyjna 

województw i podregionów Polski 2009, IBnGR, Gdańsk 2009. 
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czaj niewielkimi zasobami finansowymi i mają niewielki udział w rynku. Fakty te 

powodują, że stają się one firmami o podwyższonym ryzyku działania. Do tego 

przyczyniają się również: niedocenianie tych działań, które nie przynoszą natych-

miastowej poprawy rentowności; brak strategii działania w wymiarze średnio- lub 

długoterminowym; niechęć do delegowania podejmowania decyzji przez innych 

pracowników; brak możliwości zatrudnienia ekspertów z powodu ich zbyt wyso-

kich wynagrodzeń; brak kontroli zarządzania; brak lub zbyt mała ilość prowadzo-

nych analiz popytu na oferowane na rynku dobra i usługi, co może prowadzić 

do utraty klientów (brak badań dotyczących poziomu ich zadowolenia) oraz często 

niewielkie kwalifikacje kadry zarządzającej6. Przypisanie ryzyku rynkowemu naj-

większego znaczenia można tłumaczyć faktem, że małe firmy chcąc osiągnąć prze-

wagę konkurencyjną, muszą wykazywać się dużą elastycznością działania. W prak-

tyce często oznacza to konieczność zmiany asortymentu lub charakteru świadczo-

nych usług w wyniku spadku popytu lub cen na oferowane przez nie dobra czy 

usługi. Duże uzależnienie kondycji działalności mikro i małych przedsiębiorstw 

od charakteru i stanu rynku zbytu jest głównym powodem nadania ryzyku rynko-

wemu tak istotnego znaczenia.  

 

 

PHYSICAL INVESTMENTS RISK OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES 

IN SILESIA REGION IN THE SECOND HALF YEAR 2010 

 

 

Summary 

 

 This article aims to identify and evaluate risks associated with physical 

investments undertaken by small businesses in the province of Silesia. In subsequent 

parts, the article presents the concept of investment risk and physical investment risk, 

basic information about the study carried out, adopted classification of the risk 

examined in the study and the results of the studies showing which risk categories are 

considered by the respondents as the greatest threat to the investment, and which are 

of marginal importance to them. Due to the limited size of the article, I have not 

presented the evaluation of the effectiveness of risk responses and mitigation used by 

the respondents, which constitute an integral part of the study. 

 

Translated by Anna Korombel 

 

 

                                                 
6
  E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

1999, s. 93–94. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  638 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  63 2011 

 

 

 

 

ANETA MADYDA 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 

 

 

OCENA RYZYKA W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Decyzje dotyczące wyboru wariantu działalności odnoszą się do przyszłości. 

W momencie dokonywania wyboru wariantu optymalnego wiedza o pewnych wiel-

kościach, których znajomość jest istotna dla podjęcia racjonalnej decyzji, jest za-

zwyczaj uboga. Podejmując określoną decyzję, wykonawca robót budowlanych 

oczekuje zwiększonych korzyści z tytułu zaangażowania pewnego kapitału  

w przedsięwzięcie. 

 W referacie przedstawiono przegląd wybranych metod szacowania ryzyka dla 

przedsięwzięć budowlanych. 

 

 

1. Analiza ryzyka 

 

 Istnieje wiele technik ułatwiających analizę poziomu ryzyka i niepewności  

w planowaniu oraz realizacji projektów inwestycyjnych. Ich wspólnym celem jest 

minimalizacja podejmowanego ryzyka. Stopień przydatności poszczególnych me-

tod zależy od konkretnych oczekiwań osób podejmujących analizę i gotowości 

podjęcia ryzyka w świetle czynników determinujących budowę i eksploatację inwe-

stycji.  

 Z punktu widzenia specyfiki procesów inwestycyjnych do analizy ryzyka 

można wykorzystać znane metody, służące finansowej ocenie ich efektywności. Są 

to metody statyczne (proste) i dynamiczne (dyskontowe). Gdy istnieje możliwość 

ubiegania się o określone przedsięwzięcie budowlane i zidentyfikowane zostało 
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ryzyko związane z tym przedsięwzięciem, to pojawia się pytanie: jak określić wiel-

kość ewentualnych strat i ich wpływ na wynik realizacji przedsięwzięcia? 

 Analiza ryzyka jest zatem naturalnym następnym krokiem po etapie identyfi-

kacji ryzyka i może być definiowana jako oszacowanie poziomu ryzyka oraz jego 

wpływu na koszt, termin i jakość robót. 

 

 

2. Jakościowe metody analizy ryzyka 

 

 Jakościowe podejście w analizie ryzyka polega na opisie możliwych konse-

kwencji wystąpienia zidentyfikowanego ryzyka oraz podaniu jego przybliżonego 

wpływu na przedsięwzięcie. Jest więc to pierwsza próba określenia wyniku przed-

sięwzięcia z uwzględnieniem ryzyka.  

 W jakościowej analizie ryzyka wyróżnia się trzy poziomy: poziom podstawo-

wy – wpływ ryzyka ocenia się opisowo; poziom średni – określa się je za pomocą 

liczb; poziom zaawansowany – opisuje się je za pomocą odpowiadających mu roz-

kładów prawdopodobieństwa, na przykład rozkład normalny, trójkątny (gdzie ar-

gumentem jest wystąpienie ryzyka w danym momencie)1. Wynik analizy jakościo-

wej jest następnie przenoszony do analizy ilościowej i modyfikowany w przypadku 

pojawienia się rozbieżności wynikających z analizy ilościowej.  

 

 

2.1. Opisowa analiza jakościowa ryzyka 

 

 W tej analizie opisuje się poziomy ryzyka, które prezentują jego wielkość. 

Wyróżnia się następujące 3 podstawowe poziomy ryzyka: 

 duże ryzyko – może spowodować zaburzenie w realizacji strategii firmy, 

utratę zdrowia i życia pracowników, duże straty finansowe, 

 średnie ryzyko – związane są z nim problemy organizacyjne w realizacji 

strategii firmy, może narazić na uszczerbek zdrowie pracowników lub 

spowodować średnie straty finansowe, 

 małe ryzyko – brak większych trudności organizacyjnych w realizacji stra-

tegii firmy, wypadki pracowników bez uszczerbków na zdrowiu, małe stra-

ty finansowe2. 

 

                                                 

1  R. Flanagan, G. Norman, Risk management and construction, Royal Institution of Char-
tered Surveyors, Blackwell Science Ltd., 1993, s. 34. 

2  J. Raftery, Risk analysis in Project Management, E&FN SPON, London 1994,  
s. 36. 
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2.2. Liczbowa analiza jakościowa ryzyka 

 

 Ryzyko szacowane przez ekspertów opisowo może być przełożone na poziom 

punktowy lub liczbowy (zależnie od przyjętej skali). Taka charakterystyka ryzyka 

podaje możliwy jego wpływ na przedsięwzięcie budowlane na przykład w procen-

tach, w zapisie dziesiętnym lub za pomocą przyjętego wskaźnika liczbowego albo 

punktowego. 

 Punktowa ocena ryzyka opiera się na określeniu odległości między przedsię-

wzięciem badanym a ustalonym wzorcem. Analiza ryzyka polega na usytuowaniu 

wyników na przyjętej skali i przypisaniu mu jednej z przyjętych klas ryzyka. 

 

 

2.3. Jakościowa analiza ryzyka za pomocą rozkładów prawdopodobieństwa 

 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka może być również opisane za po-

mocą specyficznych funkcji rozkładu prawdopodobieństwa i jego parametrów. 

Wybór rozkładu prawdopodobieństwa dla ryzyka występującego w przedsięwzię-

ciach budowlanych bazuje na postrzeganiu przez ekspertów zakresu dla wybranych 

zmiennych (na przykład możliwych wyników, wartości bieżącej netto – NPV, we-

wnętrznej stopy zwrotu – IRR) oraz określeniu odpowiadającego im prawdopodo-

bieństwa. Należy mieć na uwadze fakt, iż nie poruszamy się w przestrzeni powta-

rzalnych zdarzeń, ale unikatowych przypadków, zatem dotykamy sfery prawdopo-

dobieństwa subiektywnego. Rozkłady prawdopodobieństwa, które przyjmuje się do 

analizy ryzyka dla przedsięwzięć budowlanych, wymagają podania pewnych cha-

rakterystycznych parametrów: zakresu możliwych wyników oraz prawdopodobień-

stwa ich wystąpienia. Proste rozkłady prawdopodobieństwa zalecane do praktycz-

nego stosowania w analizie ryzyka są następujące: jednostajny, trójkątny, trapezo-

idalny, skokowy prostokątny, dyskretny3. 

 

 

3. Ilościowe metody analizy ryzyka 

 

 W przypadku przedsięwzięć budowlanych konsekwencje zaistnienia ryzyka 

mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów realizacji, wydłużenie czasu trwania oraz na 

obniżenie jakości wykonanych robót. Dla wykonawcy miarą powyższych sytuacji 

jest sytuacja finansowa będąca wynikiem obciążenia realizowanego przedsięwzię-

cia budowlanego dodatkowymi kosztami. Dlatego prezentowane metody ilościowej 

analizy ryzyka generalnie zmierzają do oszacowania wpływu ryzyka na wynik fi-

nansowy analizowanego przedsięwzięcia. A zatem ilościowa analiza wprost prze-

                                                 

3  Ibidem, s. 86–88. 
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kłada się na poziom rentowności przedsięwzięcia budowlanego. Z punktu widzenia 

specyfiki procesów inwestycyjnych do analizy ryzyka można wykorzystać znane 

metody, które służą do finansowej oceny ich efektywności. Są to metody statyczne 

(proste) oraz metody dynamiczne (dyskontowe). Metody statyczne są łatwe w wy-

korzystaniu, nie wymagają szczegółowych danych, a ponadto szybko dostarczają 

informacji o porównywalnych projektach. Metody dynamiczne są precyzyjniejszym 

narzędziem oceny opłacalności przedsięwzięć, uwzględniającym rozłożenie w cza-

sie przewidywanych wpływów i wydatków związanych z badaną inwestycją4. 

 Ilościowa analiza ryzyka następuje po analizie jakościowej. Stosowane są  

w niej bardziej skomplikowane metody analizy niż w analizie jakościowej. Ich 

dobór zależy od rodzaju ryzyka, jego rozpiętości oraz wymagań i oczekiwań tak 

wykonawców, jak i inwestorów5. Wybór metody zależy od: typu i wielkości przed-

sięwzięcia, dostępnych informacji, kosztu analizy i czasu na jej przeprowadzenie,  

a także posiadanej w tym zakresie wiedzy. 

 

 

3.1. Statyczne metody pomiaru efektywności przedsięwzięć 

 

 Statyczne metody oceny efektywności przedsięwzięć służą do wstępnej selek-

cji projektów inwestycyjnych i są stosowane głównie na etapie studiów przedreali-

zacyjnych6. Łatwo je zastosować, nie wymagają szczegółowych danych, a ponadto 

szybko dostarczają informacji o porównywalnych projektach. Do grupy prostych 

metod oceny zalicza się: okres zwrotu nakładów, prostą i księgową stopę zwrotu 

(zysku) i analizę progu rentowności. 

 Okres zwrotu to czas niezbędny do odzyskania nakładów na realizację przed-

sięwzięcia z osiąganych nadwyżek finansowych. Nadwyżki te obejmują zysk netto 

oraz amortyzację i są obliczane dla kolejnych lat funkcjonowania przedsięwzięcia. 

W przypadku gdy źródłem finansowania części nakładów jest dług, nadwyżka fi-

nansowa obejmuje również koszty finansowe ponoszone przez inwestora z tego 

tytułu. Uzasadnieniem uwzględnienia odsetek od długu jako elementu stanowiącego 

zwrot nakładów jest fakt, że zwrotowi podlega całość nakładów, bez względu na 

sposób ich finansowania. Odsetki stanowią natomiast element efektów przekazy-

wanych pożyczkodawcy. 

 

 

                                                 

4  K. Marcinek, Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 49. 

5  J. Iwin, Z. Niedzielski, Rzeczowy majątek trwały – amortyzacje i inwestycje rzeczowe 
w finansach przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa 2002, s. 235. 

6  H. Gawron, Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 1997, s. 118. 
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3.2. Dynamiczne metody pomiaru efektywności przedsięwzięć 

 

 Do oceny projektów rozwojowych wykorzystuje się dyskontowe metody po-

miaru efektywności. Są one najprecyzyjniejszym narzędziem oceny opłacalności 

przedsięwzięć, uwzględniającym rozłożenie w czasie przewidywanych wpływów  

i wydatków związanych z badaną inwestycją7.  

 W fazie wstępnej projektu przedsięwzięcia budowlanego ryzyko wynika  

z zaangażowania wydatku natychmiastowego przeciwstawionego wpływom nie-

pewnym i dodatkowo rozłożonym w czasie. Przed przystąpieniem do realizacji 

przedsięwzięcia budowlanego wykonawca musi rozważyć szereg problemów zwią-

zanych z jego finansowaniem. Zastosowanie metody dyskonta pozwoli ustalić te-

raźniejszą wartość przyszłych strumieni pieniężnych występujących w kolejnych 

latach lub całym okresie poddanym analizie. Przepływy pieniężne mogą być znane 

na przykład na podstawie sieci lub harmonogramu, wcześniej zawartych umów, 

zwłaszcza długoterminowych, lub mogą być ustalone poprzez ekstrapolację prze-

pływów pieniężnych z przeszłości. 

 Do najczęściej prezentowanych dynamicznych metod oceny przedsięwzięć 

inwestycyjnych należą: metoda wartości bieżącej netto (NPV), wewnętrzna stopa 

zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR) i wskaźnik zy-

skowności (PI). 

 Największym problemem przy stosowaniu metod dyskontowych jest dobór 

stopy procentowej, która uwzględnia następujące parametry: koszt kapitału przed-

siębiorstwa lub stopę procentową kapitałów przeznaczonych do finansowania 

przedsięwzięcia. Poziom ryzyka zależny jest od czasu. Wraz z rosnącym horyzon-

tem czasu niepewność przewidywań również wzrasta. Im dłuższy okres, tym trud-

niejsze staje się określenie wpływów i wydatków na realizację przedsięwzięcia 

budowlanego. Mimo że przewidywane przepływy pieniężne netto wskazują pewną 

oczekiwaną wartość, to jednak rozpiętość uzyskanych przepływów wzrasta w miarę 

upływu czasu. 

 

 

4. Metody operacyjne 

 

 Metody operacyjne służą do rozwiązywania problemów występujących  

w konkretnych sytuacjach decyzyjnych, gdy trzeba wyznaczyć decyzje optymalne. 

Wykorzystuje się je w przypadku, gdy istnieje potrzeba koordynacji wielu czynni-

ków decyzyjnych zmierzających do osiągnięcia określonego celu. Maksymalizacja 

wartości oczekiwanej nie może być uznana za jedyne racjonalne kryterium wyboru 

                                                 

7  A. Zachorowska, Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 84. 
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w warunkach ryzyka. Proponuje się zamiast niej zasadę maksymalizacji oczekiwa-

nej użyteczności. Wśród metod operacyjnych można wyróżnić strategię gier, która 

służy do wyznaczania optymalnej drogi osiągnięcia założonego celu. Strategia gier 

umożliwia dokładne poznanie skutków podjęcia poszczególnych decyzji8. Pomaga 

w opracowaniu scenariuszy optymistycznych i pesymistycznych. Szczególne zna-

czenia dla przedsiębiorstwa mają scenariusze o charakterze pesymistycznym, czyli 

strategie realizacji inwestycji bazujące na najgorszych warunkach. Rozwiązywanie 

problemów decyzyjnych w warunkach ryzyka sprowadza się do wykorzystania 

kryteriów teorii gier. Teoria ta zakłada uczestnictwo w grze różnych „graczy”, któ-

rymi mogą być nie tylko konkurenci, ale także może nim być naturalne otoczenie. 

Tak jest również w przypadku przedsiębiorstwa budowlanego – jedną ze stron jest 

wykonawca budowlany, a jego przeciwnikiem jest otoczenie zewnętrzne, które 

stwarza różne sytuacje rynkowe. Warunki gry opisywane są najczęściej za pomocą 

macierzy wypłat, której wiersze odnoszą się do poszczególnych wariantów decy-

zyjnych, a kolumny do sytuacji rynkowych. Wypłaty, które mówią o wyniku finan-

sowym dla danej inwestycji, mogą być dodatnie (wówczas oznaczają korzyści) lub 

ujemne (oznaczają straty dla firmy). 

 

 

4.1. Metoda drzewa decyzyjnego 

 

 We wczesnym etapie przedsięwzięcia zwykle rozważa się wiele możliwości 

realizacji zamierzonych celów. Te możliwości można przedstawić graficznie na 

drzewie decyzyjnym, pokazując tym samym sekwencje wyborów i ich możliwe 

wyniki. Dołączenie oszacowanych kosztów i prawdopodobieństw dostarcza danych 

liczbowych do analizy bardziej złożonych problemów. Rozwiązanie procesu decy-

zyjnego w warunkach ryzyka polega na wyznaczeniu optymalnej decyzji, która 

może być przedstawiona na odpowiednim wykresie – drzewie decyzyjnym. Zaleca-

ne jest rysowanie wielu drzew decyzyjnych przy użyciu różnych prawdopodo-

bieństw. 

 

 

4.2. Metody symulacyjne 

 

 Symulacja to zbiór sposobów postępowania, które pozwalają otrzymać roz-

wiązanie różnych zagadnień za pomocą wielokrotnie powtarzalnych prób losowych. 

Symulacja ryzyka jest działaniem, które nie wymaga żadnej zewnętrznej interwen-

cji i zabiera niewiele czasu. Pokazuje stopień zagrożenia oraz ustala stopień nie-

                                                 

8  L. Czechowski, K. Dziworska, T. Gostkowska-Drzewicka, A. Górczyńska, E. Ostrow-
ska, Projekty inwestycyjne, ODDK, Gdańsk 1997, s. 166. 
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pewności dla prognozy w całym cyklu życia przedsięwzięcia budowlanego. Ocenia 

zwykle konsekwencje ryzyk finansowych i technicznych powiązanych z budową 

(na przykład program CASPAR).  

 

 

4.3. Metoda Monte Carlo 

 

 Doświadczalne próbkowanie matematycznie zdefiniowanych zmiennych lo-

sowych daje doskonałe wyniki dzięki wybraniu szeregu liczb losowych, z których 

każda jest związana z poszczególną wartością wybranej zmiennej. Liczby losowe są 

generowane w taki sposób, że prawdopodobieństwo wybrania każdej z liczb jest 

jednakowe w danym zbiorze. Generowania liczb losowych dokonuje się na ogół  

w oparciu o odpowiednio opracowane procedury. 

 Metoda symulacyjna dla oceny ryzyka przedsięwzięć budowlanych polega na 

wielokrotnym powtarzaniu procedury obliczania wartości wyniku finansowego (na 

przykład wartości NPV) zgodnie z modelem dla generowanych losowo wartości 

zmiennych niepewnych wpływającym na tę wartość9. 

 

 

4.4. Rezerwa na nieprzewidziane wypadki 

 

 To najczęściej w praktyce stosowane przez przedsiębiorstwa budowlane po-

dejście oparte w gruncie rzeczy na intuicji i doświadczeniu. Polega na włączeniu do 

oferty własnej rezerwy finansowej na „nieprzewidziane wydatki”, które mogą się 

wydarzyć podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Rezerwa ta zwykle sta-

nowi udział w cenie ofertowej, wyrażony jako procent od oszacowanych kosztów. 

Najczęściej do kwoty ofertowej dla każdego rozważanego przedsięwzięcia budow-

lanego średnio dorzuca się około 5–10% szacowanej wartości na „nieprzewidziane 

wydatki”. Ten prosty sposób szacowania ryzyka obarczony jest jednak dużym su-

biektywizmem i pociąga za sobą niebezpieczne następstwa. 

 

 

5. Zbieranie danych do analizy 

 

 Większość technik analizy ryzyka bez odpowiednich danych jest bezużytecz-

na. Dane te mogą pochodzić z różnych źródeł: reprezentują doświadczenie persone-

lu, wiedzę przedsiębiorstwa, dane zewnętrzne (publikacje lub informacje dostępne  

                                                 

9  W. Martinek, Kierowanie budową i projektem budowlanym, Poradnik dla inżynierów 
i menadżerów budowlanych, WEKA Sp. z o.o. Wydawnictwo Informacji Zawodowej, Warszawa 
2001, s. 344. 
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z innych firm). Informacje te mogą więc być związane z własnym doświadczeniem 

lub innych przedsiębiorstw oraz wynikać z ekspertyz przeprowadzanych przez spe-

cjalistów. Osoba zajmująca się zbieraniem danych musi umieć wyraźnie oddzielić 

informacje niepewne od tych wartościowych i pewnych oraz wyróżnić informacje 

odpowiednie dla danego rodzaju przedsięwzięcia. Dane pochodzące z przeszłych 

przedsięwzięć pokazują błędy, jakie popełniono przy poprzednich szacunkach, oraz 

różnice, jakie wyniknęły z tych pomyłek.  

 Są trzy główne źródła danych do analizy: 

 przedsiębiorstwo – wiedza pochodząca z poprzednich inwestycji, prze-

chowywana w postaci raportów, wyników, bilansów, 

 zespół kierujący przedsięwzięciem – wiedza, intuicja i doświadczenie 

osób wyniesione z pracy nad przedsięwzięciami budowlanymi również  

w innych firmach, 

 dane zewnętrzne – dane z pochodzące z innych firm, literatury, artykułów 

oraz dane uzyskane od specjalistów zamówionych przez przedsiębiorstwo. 

 Najwiarygodniejsze dla przedsiębiorstw są dane historyczne pochodzące  

z własnej działalności. Zapisane różnice pomiędzy szacowanymi wartościami  

a rzeczywistymi wynikami osiągniętymi w podobnych przedsięwzięciach są bardzo 

pomocne przy analizie. Proces łączenia danych przedsiębiorstwa z doświadczeniem 

personelu i informacjami zewnętrznymi czyni analizę ryzyka bardziej obiektywną. 

Jest to jednak proces czasochłonny i kosztowny. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Włączenie problematyki ryzyka do szacowania wyniku finansowego dla 

przedsięwzięć budowlanych znajduje uzasadnienie w podejmowaniu decyzji. Każ-

dy wykonawca przedsięwzięć budowlanych dąży z jednej strony do generowania 

zysków, ale przede wszystkim stara się minimalizować ryzyko towarzyszące pro-

wadzonej działalności. 

 Podstawowym problemem zarówno w teorii, jak i praktyce staje się zagadnie-

nie oszacowania i oceny rozmiarów ryzyka. W szacowaniu ryzyka podstawową rolę 

odgrywają miary ryzyka, które często mają naturę statystyczną i są wykorzystywa-

ne w analizach ex post, niezwykle użytecznych w planowaniu kolejnych kroków  

w procesach inwestycyjnych. 
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RISK ASSESSMENT IN THE CONSTRUCTION PROJECTS 

 

 

Summary 

 

 This paper present a review by the methods of the risk assessment using 

in strategy of the construction projects. Present methods should be applied at planning 

of construction production. 

 

Translated by Aneta Madyda 
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Wprowadzenie 

 

 W obliczu wzrastającej konkurencji sama świadomość zagrożenia poszcze-

gólnymi rodzajami ryzyka operacyjnego nie jest już wystarczająca. Ze względu na 

negatywne skutki zdarzeń operacyjnych, które mogą mieć zarówno wymiar finan-

sowy, jak i społeczno-gospodarczy, konieczne są działania i wiedza wskazujące 

przedsiębiorstwu możliwe kierunki postępowania w sytuacjach kryzysowych.  
 

 

1. Pojęcie ryzyka operacyjnego 

 

 Początkowo ryzyko operacyjne określane było w oparciu o definicję negatyw-

ną, zgodnie z którą oznaczało „pozostałe ryzyko niewchodzące w zakres ryzyka 

kredytowego i rynkowego”. Jednak zaistniałe w latach 90. zdarzenia strat operacyj-

nych wynikające z zaniedbań w zakresie kontroli oraz z niewłaściwie określonej 

struktury organizacyjnej banków skłoniły organy nadzoru finansowego do wprowa-

dzenia odpowiednich regulacji w zakresie ryzyka operacyjnego, zwracając tym 

samym uwagę na potrzebę sformułowania jego pozytywnej treści. W 1999 roku 

pojawiła się definicja autorstwa British Bankers Association (BBA), która traktowa-

ła ryzyko operacyjne jako ryzyko bezpośrednich i pośrednich strat wynikających 

z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów tech-

nicznych lub z przyczyn zewnętrznych1. W ostatecznym brzmieniu przyjętym przez 

                                                 

*  Publikacja powstała w ramach grantu promotorskiego nr NN 113 080939, termin realiza-
cji 2010–2013. 
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Komitet Bazylejski w 2004 roku usunięto te części definicji, które powodowały 

fundamentalne problemy związane z wyceną strat i ostatecznie zdefiniowano ryzy-

ko operacyjne jako ryzyko strat wynikających z niedostosowania lub zawodności 

wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrz-

nych2. Pomimo że definicja bazylejska została stworzona i powszechnie przyjęta 

w sektorze finansowym, na podstawie jej zapisów każdy podmiot gospodarczy ma 

możliwość dostosowania definicji oraz kategoryzacji ryzyka operacyjnego do spe-

cyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

 

2. Typologia ryzyka operacyjnego 

 

 W zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa ryzyko operacyjne można 

sklasyfikować według źródeł, zagrożeń, niebezpieczeństw, sposobów zarządzania 

czy też działów odpowiedzialnych za dane ryzyko. Umowa Bazylejska sugeruje 

podział poprzez określenie przyczyn występowania ryzyka, akcentując następujące 

czynniki3: 

 ryzyko procesów – wypadki i straty spowodowane przez wadliwie skon-

struowane systemy wewnętrzne; 

 ryzyko ludzi – wszelkiego rodzaju wypadki i straty spowodowane przez 

umyślne lub nieumyślne działanie ludzi, brak umiejętności lub zbyt małą 

liczbę pracowników; 

 ryzyko technologii – wypadki i straty wynikające z wad lub uszkodzeń 

systemów informatycznych i telekomunikacyjnych; 

 ryzyko zdarzeń zewnętrznych – działania czynników lub osób spoza 

przedsiębiorstwa.  

 Nieco inne podejście do ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie prezentuje 

I. Staniec oraz J. Zawiła-Niedźwiecki, wyodrębniając nośniki ryzyka – zmiana, 

złożoność, samozadowolenie, moce przerobowe, możliwości oraz dostępność – 

jako klasyfikację wynikającą z obserwacji strat pojawiających się w związku z tymi 

kategoriami. Przykładowo drastyczne zmiany w przedsiębiorstwie w postaci reor-

ganizacji produkcji zwiększają ryzyko wystąpienia błędów. Z kolei nadmierna zło-

żoność procesów lub samozadowolenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie 

przedsiębiorstwem mogą stanowić przyczynę wypadków. Następne trzy czynniki 

                                                                                                                        
1
  P. Jorion, Financial Risk Manager Handbook, John Wiley and Sons, New York 2009,  

s. 590. 
2
  International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards a Revised 

Framework, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel 
2004, s. 137. 

3
  I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, War-

szawa 2008, s. 36. 
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odnoszą się w przeważającym stopniu bezpośrednio do produkcji, transakcji lub 

funkcjonowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. Ze względu na 

brak dostatecznej liczby zatrudnionych lub maszyn czynnik – niewystarczające 

moce przerobowe – może spowodować niemożność wykonania określonego zada-

nia. Niedostateczne możliwości oznaczają zaś brak umiejętności, odpowiednich 

maszyn lub systemów. Natomiast ostatni z czynników – dostępność – wiąże się  

z możliwością wykorzystania posiadanych zasobów w momencie, w którym nie są 

one zaangażowane w produkcję4.  

 Kontynuując rozważania, należy stwierdzić, iż ryzyko operacyjne trudno jest 

zdefiniować i sklasyfikować jednoznacznie. Projektując klasyfikację na potrzeby 

zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie, konieczne jest dostosowa-

nie przejrzystości i kompleksowości danego podziału do charakterystyki przedsię-

biorstwa.  

 

 

3. Metody ograniczania ryzyka operacyjnego w sektorze MŚP 

 

 W niniejszej publikacji autorzy dokonają próby weryfikacji dostępnych metod 

zabezpieczania się przed ryzykiem operacyjnym, które można zaadoptować w ma-

łych i średnich przedsiębiorstwach, wskazując na ich specyfikę oraz silne i słabe 

strony. Na potrzeby tej weryfikacji oraz na podstawie krytycznej analizy literatury 

przedmiotu zaproponowano następującą klasyfikację metod ograniczania ryzyka 

operacyjnego w sektorze MŚP (rysunek 1): 

 metody wewnętrzne,  

 metody związane z transferem ryzyka operacyjnego na zewnątrz. 

 W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem operacyjnym, w pierwszej kolejno-

ści przedsiębiorstwa korzystają z metod wewnętrznych mających charakter zapo-

biegawczy, mieszczący się w zakresie dobrych praktyk zarządzania przedsiębior-

stwem. Jednak niecałe ryzyko operacyjne można w ten sposób wyeliminować. Nie-

kiedy istnieje konieczność poniesienia wyższych kosztów i zlecenia działalności 

obarczonej ryzykiem na zewnątrz przedsiębiorstwa.  

 

                                                 
4
  Ibidem, s. 38. 
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Rys. 1.  Klasyfikacja metod ograniczania ryzyka operacyjnego 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Zadaniem organizacji pracy i kontroli procesów operacyjnych jest precy-

zyjne zdefiniowanie procedur wewnętrznych i bieżącej kontroli ich realizacji, okre-

ślenie struktur organizacyjnych, zakresu kompetencji i odpowiedzialności pracow-

ników oraz prowadzenie kontroli poszczególnych obszarów funkcjonowania przed-

siębiorstwa5.  

 Zabezpieczenia techniczne w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym obejmują 

zarówno tradycyjne środki ochrony fizycznej (systemy alarmowe), jak i narzędzia 

kontrolne awarii systemów informatycznych, elektrycznych czy wodociągowych  

w przedsiębiorstwie. W ramach zabezpieczeń technicznych dodatkowo wyróżnia 

się automatyczną rejestrację wszystkich niestandardowych działań personelu obsłu-

gującego system oraz możliwie najdalej posuniętą automatyzację poszczególnych 

procesów (straight through processing), w tym badanie ich niezawodności obciąże-

nia i dostępności. 

 Wykorzystanie koncepcji controllingu w zarządzaniu ryzykiem małych  

i średnich przedsiębiorstw sprzyja skutecznej realizacji krótko- i długookresowych 

celów. Istota controllingu, podobnie jak schemat procesu zarządzania ryzykiem, 

sprowadza się do sterowania przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu informacji  

o wszelkich odchyleniach od wielkości planowanych oraz przyczynach ich zaist-

                                                 
5
  J. Jakóbczak, Współczesne tendencje w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, w: Inwesty-

cje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-
Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 990, Wydawnictwo AE 
we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 79. 
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nienia6. Organizacja controllingu w systemie zarządzania ryzykiem operacyjnym 

małych i średnich przedsiębiorstw powinna być dostosowana do rzeczywistych 

potrzeb, skali działania i złożoności wykonywanych operacji. W porównaniu  

z dużymi przedsiębiorstwami mniejsza liczba pracowników w dziale controllingu 

małego przedsiębiorstwa skutkuje większą wszechstronnością kontrolera, który jest 

w stanie objąć całość działań przedsiębiorstwa. Kolejną cechą controllingu wdrożo-

nego w struktury sektora MŚP jest mniejsza biurokracja, krótszy przepływ informa-

cji oraz szybszy proces podejmowania decyzji7.  

 Ukierunkowanie działalności audytu wewnętrznego na ryzyko jest obecnie 

powszechnie stosowaną formą jego wykorzystania, adekwatną do zmieniających się 

warunków i wyzwań, z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa. Audyt wewnętrzny 

zorientowany na ryzyko skupia się na obszarach, w których występowanie ryzyka 

ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstwa, oraz tam, gdzie efekty jego działań 

przynoszą największe korzyści8. W myśl obowiązujących od 1 stycznia 2009 roku 

Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego 

IIA, gdzie zdefiniowano pojęcia, takie jak: ryzyko, apetyt na ryzyko, zarządzanie 

ryzykiem, oszustwo i sposób zarządzania ryzykiem oszustwa w organizacji, okre-

ślono także bezpośrednią rolę audytu wewnętrznego, która sprowadza się do oceny 

skuteczności podejmowanych działań oraz przyczynia się do usprawniania proce-

sów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie9. 

 Ostatnią z prezentowanych wewnętrznych metod zabezpieczania się przed 

ryzykiem operacyjnym jest stworzenie planu utrzymania ciągłości działania  

w przedsiębiorstwie (Business Continuity Planning – BCP). Strategia zachowania 

ciągłości działania oznacza opracowanie harmonogramu określonych zadań, obej-

mujących przygotowanie przedsiębiorstwa do wystąpienia niekorzystnych zdarzeń 

(klęsk żywiołowych, nieszczęśliwych wypadków, aktów sabotażu lub poważnych 

awarii maszyn i urządzeń produkcyjnych). Tworzenie planu BCP jest wielostop-

niowym procesem, który wymaga analizy wielu zagadnień związanych z funkcjo-

                                                 
6
  A. Surmacz, M. Brojak-Trzaskowska, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, Budże-

towanie i controlling w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 31. 
7
  M. Sławiński, Porównanie koncepcji controllingu w małych i średnich przedsiębior-

stwach oraz w dużych korporacjach, w: Stan rozwoju i zakres stosowania controllingu operacyj-
nego w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. A. Kardasz, R. Kotarski, Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1101, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 
2006, s. 225–226. 

8
  E.W. Babuśka, Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa, w: Audyt we-

wnętrzny instrumentem zarządzania, red. K. Winiarska, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 16, Wydawnictwo Naukowe US, Szcze-
cin 2009, s. 86. 

9
  A. Judkowiak, B. Zaleska, Wybrane zagadnienia dotyczące ryzyka w audycie wewnętrz-

nym, w: Audyt wewnętrzny instrumentem…, s. 116. 
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nowaniem przedsiębiorstwa. W praktyce zasadniczo formułowane są plany składa-

jące się z czterech podstawowych faz10:  

1. Faza I – założenia do przyszłych analiz (Business Impact Analysis), opra-

cowanie których stanowi podstawowy i konieczny warunek do sformuło-

wania odpowiedniej strategii działania. 

2. Faza II – plan odtworzenia zniszczonego majątku (Disaster Recovery 

Plan), który powinien zawierać między innymi: wskazanie najważniej-

szych osób i ich zastępców prowadzących odbudowę przedsiębiorstwa, do-

kładny opis zakresu odpowiedzialności każdego członka zespołu, listę we-

wnętrznych i zewnętrznych dostawców i wykonawców, a także załączniki 

z wzorami formularzy dotyczące terminów składania raportów. 

3. Faza III – testowanie sytuacji awaryjnych ze szczególnym uwzględnie-

niem zachowania właściwego stopnia poufności posiadanych, uzyskiwa-

nych i przekazywanych informacji oraz wykrywania rozbieżności w trakcie 

bieżących rewizji planu BCP. 

4. Faza IV – utrzymanie planu ciągłości działania w pełnej gotowości 

do zastosowania, przez co należy rozumieć konieczność dokonywania 

okresowych rewizji aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa związanej ze zmia-

nami profilu wytwarzanych produktów, świadczonych usług itp. 

 Spośród zewnętrznych metod ograniczania ryzyka operacyjnego w sektorze 

małych i średnich przedsiębiorstw najszersze wykorzystanie znajdują produkty 

ubezpieczeniowe. Chodzi tu przede wszystkim o ubezpieczenia majątkowe, któ-

rych przedmiotem jest własność i inne prawa majątkowe (aktywa majątkowe) 

ubezpieczonego narażone na szkodę z powodu zagrażającego ryzyka oraz zobowią-

zania (pasywa majątkowe), które na skutek określonych zdarzeń losowych mogą 

dla niego powstać.  

 Ograniczona możliwość dywersyfikacji metod transferu ryzyka operacyjnego 

(z wyłączeniem ubezpieczeń) do innych podmiotów zainteresowanych jego przeję-

ciem przyczyniła się do powstania nowych, alternatywnych rozwiązań zapożyczo-

nych z obszarów pokrewnych prężnie rozwijających się instrumentów finansowych, 

do jakich należą proces sekurytyzacji oraz instrumenty pochodne.  

 Klasyczna transakcja sekurytyzacji opiera się na emisji finansowych instru-

mentów dłużnych zabezpieczonych na wyodrębnionej puli jednorodnych aktywów 

finansowych przynoszących przepływy gotówkowe11. Ideę procesu sekurytyzacji 

można także zastosować na potrzeby ograniczania skutków ryzyka operacyjnego, 

                                                 
10

  T. Kaczmarek, G. Ćwiek, Ryzyko kryzysu a ciągłość działania, Difin, Warszawa 2009,  
s. 72–74. 

11
  A. Bielawska, M. Pawłowski, Sekurytyzacja należności handlowych w procesie refinan-

sowania aktywów małych i średnich przedsiębiorstw, w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, 
t. 2, red. K. Znaniecka, T. Zieliński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
Katowice 2008, s. 54. 
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dokonując transferu tego ryzyka do uczestników rynku kapitałowego. Mowa tu 

o obligacjach katastroficznych (CAT bonds), z których okresowe płatności odset-

kowe oraz wypłata nominału całkowicie lub częściowo dostosowane są do wielko-

ści strat operacyjnych występujących po stronie aktywów zabezpieczenia. Sprzedaż 

obligacji katastroficznych odbywa się w transzach reprezentujących różne stopnie 

ryzyka, dzięki czemu stanowią one obiekt zainteresowania inwestorów o odmien-

nych preferencjach inwestycyjnych. Poszczególne transze mogą oferować wyższą 

rentowność w zamian za ryzyko utraty całości kapitału lub zawierać klauzulę gwa-

rancji kapitału, dostosowując się do inwestorów akceptujących niższą stopę zwrotu 

przy niższym poziomie ryzyka12. Emisję obligacji katastroficznych można potrak-

tować jako uzupełnienie prowadzonej przez przedsiębiorstwa polityki zarządzania 

ryzykiem, która niesie za sobą możliwość złagodzenia efektu cykliczności13 

oraz szereg innych korzyści, między innymi takich jak14: poprawa adekwatności 

kapitałowej (pozytywny wpływ na ratingi), ograniczenie ekspozycji na ryzyko nie-

korzystnych zmian biznesowych, zamiana niematerialnego aktywu w gotówkę oraz 

stabilność umowy (finansowanie długookresowe). Spoglądając krytycznie na oma-

wianą problematykę, spośród najistotniejszych wad omawianego procesu, któ-

re ograniczają jego wykorzystanie zwłaszcza w sektorze małych i średnich przed-

siębiorstw, należy wymienić15: wysoką minimalną wartość transakcji, wysokie 

koszty stałe dla indywidualnych lub mniejszych emisji, czasochłonność dokonywa-

nych transakcji oraz ryzyko bazowe (ryzyko zmian stóp procentowych). 

 Poprzez instrument pochodny (derywat) należy rozumieć instrument  

finansowy, którego wartość zależy od wartości instrumentu bazowego (indeksu 

podstawowego). Najczęściej stosowane przez przedsiębiorstwa są instrumenty  

pochodne opiewające na waluty, stopę procentową, towary, akcje oraz indeksy 

giełdowe. Natomiast wśród podstawowych klas derywatów wykorzystywanych  

do zarządzania ryzykiem wyróżnia się: kontrakty terminowe forward i futures, 

opcje oraz swapy.  

 W ramach transakcji opcyjnych transfer ryzyka operacyjnego na rynek kapita-

łowy umożliwia zastosowanie opcji katastroficznych (CAT options). Instrument 

ten swą konstrukcją zasadniczo nie różni się od innych opcji, jednakże ma pewne 

charakterystyczne cechy. Specyficzny jest aktyw bazowy, w odniesieniu do którego 

                                                 
12

  B. Więckowska, Alternatywne formy transferu ryzyka – wybrane techniki i możliwość ich 
zastosowania w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, w: Studia i Prace, Zeszyt Naukowy 
nr 15, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 
2008, s. 887. 

13
  A. Małek, Obligacje katastrofowe, „Gazeta Bankowa” 2007, nr 47, s. 26. 

14
  D. Gadowska, Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko operacyjne, w: Innowacje na 

rynkach finansowych, materiały konferencyjne KDPW SA, Warszawa 2007, s. 44–45. 
15

  Ibidem. 



Agnieszka Pawłowska, Maciej Pawłowski 354 

określana jest wartość opcji katastroficznych16. Dla przykładowo, w przypadku 

opcji znajdujących się w obrocie na Chicago Board of Trade występuje indeks PCS 

(Property Claims Service), który po zajściu zdarzenia katastrofalnego obrazuje 

szacunkowe straty w ubezpieczonym majątku na danym terytorium USA. Z kolei 

aktywem bazowym dla opcji notowanych na giełdzie Bermuda Commodities Ex-

change jest indeks GCCI (Guy Carpenter Catastrophe Indices), obliczany jako 

wskaźnik: wypłacone odszkodowanie powstałe w wyniku określonej katastrofy, 

otrzymane przez właścicieli budynków w stosunku do wartości budynków17.  

 Opcje CAT jako kontrakty standaryzowane ułatwiają geograficzną i jakościo-

wą dywersyfikację ryzyka katastroficznego, zabezpieczają nabywcę przed nega-

tywnymi zdarzeniami, nie ograniczając jednocześnie zysków, uzupełniają luki  

w programie reasekuracji oraz stanowią alternatywę dla obligacji CAT, których 

emisję uznaje się za bardziej skomplikowaną.  

 Godnym uwagi instrumentem z zakresu derywatów, w ramach którego doko-

nuje się transferu ryzyka operacyjnego na zewnątrz przedsiębiorstwa, są swapy 

katastroficzne (CAT swaps). W tego rodzaju transakcji dochodzi do wymiany 

strumieni stałych płatności na strumienie płatności oparte na zmiennej stopie, któ-

rych wartość zależy od wystąpienia katastrofy i jej następstw. Przedsiębiorstwo 

może dokonać zawarcia transakcji swapowej bezpośrednio z drugą stroną lub po-

przez finansowego pośrednika. W porównaniu z emisją obligacji, w strukturze płat-

ności swapu katastroficznego występuje mniejsza liczba pośredników, mniej doku-

mentacji oraz szybsze i tańsze rozwiązania. Co więcej, istotną cechą swapów jest 

eliminacja ryzyka bazowego, na które może być narażone przedsiębiorstwo w przy-

padku emisji obligacji katastroficznych18.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Pomimo rosnącego zainteresowania głównie ze strony instytucji finansowych 

(organizacja konferencji naukowych i branżowych dla menedżerów oraz wśród firm 

szkoleniowych wdrażających systemy zarządzania ryzykiem operacyjnym) tematy-

ka związana z ryzykiem operacyjnym w dalszym ciągu traktowana jest jako nowe 

zjawisko o skromnej ofercie rynkowej. Omówione alternatywne metody transferu 

ryzyka operacyjnego w sektorze MŚP zasadniczo odnoszą się do zabezpieczenia 

tylko jednej w wielu jego kategorii – ryzyka katastroficznego. Można jednak przy-

puszczać, iż w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw oraz w związku z coraz 

                                                 
16

  K. Lizak, Ryzyko katastrof, „Rynek Terminowy” 2000, nr 7, s. 66. 
17

  D. Brach, Opcje katastrofalne, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, red. K. Jajuga, 
M. Łyszczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 899, Wydawnictwo AE 
we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 249–251. 

18
  B. Więckowska, op.cit., s. 891. 
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większym wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych i wzra-

stającą rolą outsourcingu w najbliższym czasie zostaną skonstruowane nowe narzę-

dzia oraz instrumenty zarządzania ryzykiem operacyjnym, które umożliwią transfer 

różnych kategorii tego ryzyka do podmiotów skłonnych przejąć je za odpowiednim 

wynagrodzeniem.  
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 The article presents the essence of an operational risk management in small and 
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1. Rola biznesplanu w procesie rozpoczynania działalności gospodarczej 

 

 Współczesne procesy uruchamiania działalności gospodarczej firm sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w coraz większym stopniu poparte  

są formalnym przygotowaniem ze strony przyszłych przedsiębiorców. Coraz rza-

dziej można obserwować spontaniczny przebieg procesów przedzałożycielskich  

i założycielskich, polegający na tym, że okres rejestracji firmy nie został poprze-

dzony wczesną fazą przygotowawczą, właściwą fazą przygotowawczą (ekspery-

mentalną) oraz fazą koncepcyjną1. Jednak nadal istnieje bardzo wysoka stopa nie-

przeżywalności nowo zakładanych firm, która potwierdza wysoki poziom ryzyka  

i niepewności tego procesu. Odnosząc się do licznych doświadczeń gospodarek 

rynkowych, rozpoczęto poszukiwania czynników, które faktycznie pozwolą na 

założenie firmy oraz jej przetrwanie i przyszły wzrost. W większości opracowań  

z tego zakresu eksponowany jest proces planowania w fazach przedzałożycielskich 

i założycielskich2.  

 Dla nowo zakładanych firm szczególnie istotną formą planowania jest bizne-

splan. Na etapie procesu zmierzającego do otwarcia własnej firmy przez przedsię-

                                                 
1
  Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, WN PWN, Warszawa 2001, s. 99. 

2
  S.C. Perry, The Relationship between Written Business Plans and the Failure of Small 

Businesses in the U.S., „Journal of Small Business Management” 2001, no. 39 (3), s. 201–208;  

D. Sexton, P. Van Auken, A longitudinal study of small business strategic planning, „Journal of 

Small Business Management”, no. 23 (1), s. 7–15; G.J. Castrogiovanni, Pre-Startup Planning and 

the Survival of New Small Businesses: Theoretical Linkages, „Journal of Management”, 196, vol. 

22, no. 6, s. 801–822; T. Neonen, H. Littunen, The survival of new firms, ICSB Singapore Confe-

rence 1998, http://www.sbaer.uca.edu/research/icsb/1998/113.pdf, 14.07.2009. 
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biorcę pełni on zarówno funkcję wewnętrzną, jak i zewnętrzną. W pierwszym przy-

padku dostarcza przyszłemu przedsiębiorcy usystematyzowany pożądany kierunek 

rozwoju firmy, wykazuje nakłady na sfinansowanie działań w tych kierunkach oraz 

spodziewane efekty tych działań. Oczywiście ogromną korzyścią związaną z funk-

cją wewnętrzną biznesplanu na tym etapie procesu uruchamiania działalności go-

spodarczej jest pojawienie się realnych opcji, które trzeba rozważyć w procesie 

decyzyjnym. Na tym etapie często okazuje się, że brak jest przyszłemu przedsię-

biorcy podstaw do zbudowania biznesplanu opartego na następującej strukturze3: 

streszczenie, ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, analiza strategiczna, plan 

marketingowy, plan działalności operacyjnej, plan organizacji i zarządzania, plan 

zatrudnienia, harmonogram głównych zamierzeń, plan finansowy, ocena finansowa. 

Dla przyszłego przedsiębiorcy wszystkie wymienione składowe nie są dostępne  

w pełnym zakresie we wczesnej fazie przygotowawczej, gdyż na tym etapie samo-

dzielna działalność gospodarcza jest rozważana jedynie jako jedna z alternatyw 

zawodowych. Jednak już wtedy istnieje możliwość określenia indywidualnych 

możliwości prowadzenia w przyszłości działalności gospodarczej. Szczególnego 

znaczenia nabierają tu zarówno cechy przedsiębiorcze, wiedza, jak i wcześniejsze 

doświadczenia zawodowe.  

 Kolejna faza tego etapu zaczyna wyraźnie oddziaływać na przyszłość firmy. 

To właśnie w niej przyszły przedsiębiorca osiąga gotowość do podjęcia samodziel-

nej działalności gospodarczej. Później, w ramach fazy przygotowawczej, zostaje 

ona przekształcona w faktyczną decyzję związaną z otwarciem firmy. Jednak na 

tym etapie przedsiębiorcy jeszcze brakuje merytorycznej wiedzy na temat tego, jak 

faktycznie założyć firmę.  

 Następny etap, założycielski, wymaga praktycznej wiedzy z zakresu zakłada-

nia własnej firmy. Liczne publikacje wspierają ten proces, dając możliwość zapo-

znania się z fizycznym przebiegiem uruchamiania działalności gospodarczej.  

W tym okresie mogą pojawić się instytucjonalne formy wsparcia fazy koncepcyjnej 

na etapie założycielskim. Jedną z takich form są preinkubatory przedsiębiorczości. 

Dostarczają one wiedzy na temat sposobu uruchomienia własnego biznesu, zdoby-

wania wiedzy o rynku, przedmiocie działania, formach własności i formach organi-

zacyjno-prawnych. W ramach akademickiej przedsiębiorczości spotykający się 

w nich specjaliści, naukowcy oraz przyszli przedsiębiorcy mogą w oparciu o formy 

warsztatowe, spotkania z ekspertami czy zajęcia ćwiczeniowe stworzyć podstawy 

dla przyszłej fazy realizacyjnej, kończącej się fizyczną rejestracją podmiotu. Zanim 

jednak do tego dojdzie, w fazie koncepcyjnej należy wykorzystać biznesplan.  

 Z punktu widzenia etapowości jego budowy i zastosowania jest to najwcze-

śniejsza z możliwych faz w teorii cyklu życia, w której można go zastosować. Zda-

                                                 

3
  R. Lisowska, K. Szymańska, Praca projektowa, Polski Uniwersytet Wirtualny, Łódź 

2006. 
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niem J.M. Veciana jest to faza zaliczona do tak zwanego życia płodowego organi-

zacji i poprzedza ona faktyczną rejestrację firmy. Pomimo to biznesplan tworzony 

w tej fazie ma często kluczowe znaczenie dla powodzenia przyszłego biznesu. Na-

leży zaznaczyć, że na tym etapie jego konstrukcja jest utrudniona, ponieważ jedno-

cześnie zachodzi kilka procesów, przyszły przedsiębiorca między innymi: 

 zdobywa wiedzę o branży, w szczególności o sektorze, w którym zamierza 

prowadzić działalność,  

 zbiera informacje i formułuje cele oraz zadania firmy,  

 dokonuje analizy i wyboru formy, w jakiej zamierza prowadzić działalność 

(organizacyjno-prawna, opodatkowania, procesu założycielskiego itp.).  

 Z drugiej jednak strony wielość zmiennych w naturalny sposób musi być bra-

na pod uwagę przez przyszłego przedsiębiorcę, a jednym ze sposobów ich usyste-

matyzowania jest biznesplan.  

 W biznesplanie szczególnie należy podkreślić naturalnie tworzone relacje  

i wzajemne oddziaływanie takich części, jak charakterystyka przedsiębiorstwa po-

wiązana z analizą strategiczną, planem marketingowym i planem działalności,  

w tym także od strony organizacji i zarządzania – z planem finansowym, obejmują-

cym także sposób pozyskania środków zewnętrznych na utworzenie i rozwój przy-

szłej firmy. 

 Kolejne etapy zastosowania biznesplanu mają miejsce w dalszych fazach 

funkcjonowania firmy. Pomimo że zakres późniejszych biznesplanów jest większy  

i odnosi się do zwiększającej się złożoności firmy, nie grają one tak kluczowej roli 

jak ten pierwszy, którego stworzenie i realizacja często gwarantują realne zaistnie-

nie firmy na rynku i dają jej przewagę nad pozostałymi podmiotami. Wynika to  

z tego, że planowana analiza przyszłych działań i przewidziana sekwencja ich reali-

zacji pozwalają firmie pokonać bariery wejścia do sektora i wejść w fazę ekspansji 

lub w sposób zaplanowany przyjąć wybraną przez siebie pozycję na rynku. 

 

 

2.  Znaczenie biznesplanu w przeciwdziałaniu niezamierzonym niepowodze-

niom gospodarczym  

 

 Badania wskazują, że najwięcej firm upada w pierwszych latach działalności4. 

Tendencja ta występuje w gospodarkach rynkowych, jednak różna jest ocena tego 

zjawiska. W Unii Europejskiej zwraca się uwagę na możliwe przeciwdziałanie 

wysokiej liczbie likwidacji nowo zakładanych firm. Aby jednak takie mechanizmy 

stworzyć, potrzebna jest ocena realnej skali tego zjawiska. Dane dotyczące liczby 

zlikwidowanych firm w pierwszych latach działalności są publikowane także  

                                                 

4
  D.J. Storey, Understanding the Small Business Sector, Routledge, London 1994; G. Hall, 

Surviving and Prospering in the Small Firm Sector, Routledge, London 1995. 
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w Polsce. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego odsetek założonych  

w 2003 roku mikroprzedsiębiorstw, które przetrwały, po 5 latach wyniósł 29,8%. 

Kolejne badania GUS pokazują, że z małych i mikroprzedsiębiorstw założonych  

w 2007 roku rok później istniało ich już tylko 70%5.  

 Zależność tę próbuje wyjaśnić koncepcja liability of newness (obciążenia lub 

słabości nowych przedsiębiorstw). Wywodzi się ona z teorii organizacji. Pierwszy 

czynnik powodujący większą zdolność przetrwania firm starszych jest związany  

z procesami zachodzącymi ze środowiskiem zewnętrznym organizacji, takimi jak 

ustanowienie trwałych relacji z klientami, dostawcami, wierzycielami i innymi 

organizacjami. Często potrzeba dużo wysiłku, aby uzyskać dostęp do zewnętrznych 

zasobów, co może być problematyczne dla nowo założonych firm. Starsze organi-

zacje zyskują pozycję konkurencyjną poprzez tworzenie i rozwój relacji oraz uzy-

skiwanie wsparcia od swoich klientów, wierzycieli lub dostawców. Z kolei druga 

hipoteza mówi o procesach zachodzących wewnątrz nowej organizacji. W młodych 

firmach musi zajść proces nauki i usprawnienia nowych ról, wzmocnienie zaufania, 

koordynacji i kooperacji między członkami organizacji. Uczenie się organizacji jest 

rozumiane jako zdolność lub proces wewnątrz organizacji do utrzymania lub polep-

szenia swego działania, oparty na doświadczeniu6. 

 Jak widać, czynniki koncepcji liability of newness odnoszą się zarówno do 

wnętrza organizacji, jak i do relacji z otoczeniem. Oba te elementy zawierają się  

w konstrukcji biznesplanu, związane są z analizą strategiczną i budową strategii 

firmy.  

 Niewielu badaczy zajmowało się związkiem samego planowania z przetrwa-

niem organizacji. Wśród nich są D. Sexton i P. Van Auken, ich badania wykazały, 

że 20% małych firm, w których nie występowało planowanie strategiczne, upadło  

w ciągu 3 lat działalności, natomiast wśród firm sporządzających plany odsetek ten 

wyniósł jedynie 8%7.  

 Oczywiście przetrwanie firmy nie zależy bezpośrednio od sporządzenia lub 

niesporządzenia planu, jednakże planowanie, jako jeden z elementów procesu za-

rządzania, pośrednio wpływa na wiele obszarów działalności, które decydują  

o przyszłym sukcesie lub porażce. Proces planowania powinien być przeprowadzo-

ny rzetelnie, a jego cele powinny być realne. Badania przeprowadzone przez  

T. Neonena i H. Littunena w Finlandii wykazały, że firmy, które poniosły porażkę 

                                                 
5
  Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw 

powstałych w latach 2003–2007, GUS, Warszawa 2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xb-
cr/gus/PUBL_pw_warunki_powstania_przedsiebiorstw_2003-2007.pdf, 20.11.2010. 

6  S. Kale, D. Arditi, Business Failures: Liabilities of Newness, Adolescence, and Small-
ness, „Journal of Construction Engineering and Management”, November/December 1998,  
s. 458–464.  

7  D. Sexton, P. Van Auken, op.cit. 
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w ciągu pierwszych 3 lat działalności, charakteryzowały się rozbieżnością między 

planami a ich realizacją oraz ich plany zakładały nierealne oczekiwania8.  

 Na znaczenie planowania dla przetrwania nowo zakładanych przedsiębiorstw 

wskazuje G.J. Castrogiovanni, wymieniając szereg korzyści, jakie niesie sporzą-

dzenie biznesplanu przed rozpoczęciem działalności9. Największym i bezpośrednim 

efektem sporządzenia planu dla nowo tworzonej firmy jest pozyskanie finansów na 

prowadzenie działalności, co zwiększa szanse przetrwania na rynku. Drugim rodza-

jem korzyści wymienianym przez Castrogiovanniego jest uczenie się organizacji 

poprzez absorpcję wiedzy z otaczającego go świata. Dzięki analizie otoczenia, sy-

mulacjom finansowym i innym instrumentom wykorzystywanym przy budowie 

biznesplanu następuje redukcja niepewności i zwiększa się możliwość powodzenia 

biznesu. Ponadto, poprzez studiowanie rozwiązań stosowanych przez konkurencję 

o ustabilizowanej pozycji na rynku, nowy przedsiębiorca może zidentyfikować 

metody poprawy efektywności i uwzględnić je przy budowie biznesplanu oraz za-

stosować w praktyce, gdy działalność zostanie uruchomiona. Planowanie usprawnia 

również zdolność adaptacji do zmian w otoczeniu. Może ono obejmować ocenę 

alternatywnych scenariuszy i opracowywanie planów awaryjnych przed urucho-

mieniem przedsięwzięcia. 

 Samo sporządzenie dobrego biznesplanu nie gwarantuje przetrwania przedsię-

biorstwa, ale jak to zostało wykazane powyżej – daje mu dodatkowe możliwości 

zarówno w zakresie przetrwania, jak i wzrostu. Należy monitorować wykonanie 

planów i postępy w osiąganiu założonych celów. Kontrola pozwala na wczesne 

zauważenie sygnałów ostrzegawczych pogarszającej się sytuacji oraz podjęcie dzia-

łań korygujących i naprawczych.  

 

 

Podsumowanie  

 

 Jak wynika z zaprezentowanych rozważań, biznesplan pełni wiele dodatko-

wych funkcji, które nie są mu przypisywane przez większość osób stosujących go  

w praktyce. Nie jest on tylko narzędziem do pozyskiwania środków zewnętrznych, 

jak wykazuje to funkcja zewnętrzna, ani narzędziem do kontrolowania procesu 

zarządzania, jak eksponuje to funkcja wewnętrzna. Jest on także narzędziem nie-

zbędnym w procesie formowania firmy, kształtowania jej przyszłego wzrostu  

i rozwoju, ale także składową systemu zabezpieczającego firmę przed upadkiem. 

Zaprezentowane rozważania wskazują, że to ostatnie zastosowanie biznesplanu, 

szczególnie w nowo powstających firmach, może zacząć nabierać coraz większego 

znaczenia.  

                                                 

8
  T. Neonen, H. Littunen, op.cit. 

9
  G.J. Castrogiovanni, op.cit. 



Rola biznesplanu w przetrwaniu MŚP 361 

THE ROLE OF BUSINESS PLAN IN SME SURVIVAL 

 

 

Summary 

 

 In the process of growth and development the company go through a series 

of phases. In particular, pre-registration phase, companies need to apply for entrepre-

neur of the future business plan. A business plan provides it a number of components 

necessary for market entry, survival and future growth and development. Well prepared,  

a real and able to rebuild a business plan is an important tool that combines the charac-

teristics of the company with its strategy, market plan actions with a financial assess-

ment and analysis of external financing. As shown by numerous publications, 

it becomes a source of warning signs, symptoms and a list of real reasons, which may 

deteriorate the existing situation of the company. 

 

Translated by Jarosław Ropęga 
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ANALIZA PORÓWNAWCZA ZAKRESU UBEZPIECZENIA OD RYZYKA 

NATURALNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Małe podmioty gospodarcze stanowią około 99% wszystkich przedsiębiorstw, 

w tym tzw. mikrofirmy (liczba zatrudnionych poniżej 9 osób) – 96%1. Cechuje je 

duża wrażliwość na zmiany w otoczeniu, a także wysoka podatność na negatywne 

skutki zdarzeń losowych. Zakres wykorzystanych rozwiązań ubezpieczeniowych 

przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) jest pochodną świadomości ubezpie-

czeniowej właścicieli i kadry zarządzającej, posiadanej bazy kapitałowej, profilu  

i rozmiarów działalności, a także subiektywnego poczucia zagrożenia. 

 Ubezpieczenie jest jedną z częściej stosowanych metod zarządzania ryzykiem 

przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Pozwala za opłatą stosunkowo niewielkiej 

składki przetransferować ryzyko kosztownych zdarzeń losowych na wyspecjalizo-

wany podmiot, czyli towarzystwo ubezpieczeń. Aby jednak ubezpieczenie w spo-

sób satysfakcjonujący poszkodowanego zrekompensowało straty, należy dokonać 

świadomego wyboru takiej ofert ochrony ubezpieczeniowej, która w najlepszy spo-

sób odpowiadać będzie specyfice potrzeb ubezpieczeniowych klienta. Wymaga to 

dogłębnej analizy postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i wyboru najko-

rzystniejszego rozwiązania. 

 Z badań świadomości ubezpieczeniowej przedsiębiorców oraz stopnia wyko-

rzystania oferty ubezpieczeniowej przez podmioty sektora MŚP wynika, że najczę-

ściej zawierane są umowy ubezpieczeń komunikacyjnych (71,29% respondentów), 

                                                 
1
  Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2010, 

www.stat.gov.pl, 25.11.2010. 
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od ognia i innych żywiołów (53,47%), od kradzieży z włamaniem i rabunku 

(47,52%) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników (41,58%)2. 

Pozostałe grupy ubezpieczeń odgrywają zdecydowanie mniejszą rolę w działalności 

MŚP. Świadczy to o chęci zabezpieczenia majątku, który jest źródłem dochodów, 

jako głównym motywie ubezpieczania się małych firm. Skala wykorzystania ubez-

pieczeń ogniowych jest jeszcze większa w przedsiębiorstwach, które określają swo-

ją działalność jako kapitałochłonną (60% respondentów). 

 Zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej pod pojęciem katastrofy natural-

nej rozumie się „zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyła-

dowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady at-

mosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska zie-

mi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach  

i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub 

zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu”3. W ofer-

cie ubezpieczeń dla małych i średnich podmiotów gospodarczych ochroną objęte 

zostały tylko niektóre z tych ryzyk, przede wszystkim ryzyka przyrodnicze. Zostaną 

one poddane szczegółowej analizie w dalszej części opracowania. 

 Celem artykułu jest analiza porównawcza zakresu dostępnej ochrony ubezpie-

czeniowej od szkód spowodowanych przez żywioły. W badaniach wykorzystano 

ogólne warunki ubezpieczeń oferowane przez dziesięciu największych ubezpieczy-

cieli majątkowych4. Z uwagi na fakt, że udział w rynku tych ubezpieczycieli, mie-

rzony wartością zebranej składki, stanowi 85,7% przypisu działu II5, wyniki analizy 

można uznać za reprezentatywne dla całego rynku. 

 

 

1. Analiza porównawcza definicji ryzyka naturalnego 

 

 Badaniami objęto dziewięć kategorii ryzyka naturalnego (przyrodniczego) 

objętego ochroną w większości polis ubezpieczeniowych. Już na etapie wstępnej 

analizy zauważalna jest zróżnicowana budowa zakresu ubezpieczenia od ognia  

i innych żywiołów (tabela 1). W ofercie dla small-biznesu nastąpiło odejście od 

tradycyjnego modelu tego ubezpieczenia, w którym zakres podstawowy obejmował 

                                                 
2
  A. Mikulska, Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MŚP. Wyniki bada-

nia praktyk ubezpieczeniowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, PIU, Warszawa 2009, nr 2,  
s. 88. 

3
  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, DzU 2002, nr 62, poz. 

558, ze zm., art. 3 ust. 1 pkt 2. 
4
  Allianz, Compensa, Ergo Hestia, Generali, HDI Asekuracja, InterRisk, PTU, PZU, 

Uniqa, Warta. 
5
  Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń II/2010, KNF, Warszawa 2010, www.knf.gov.pl, 

25.11.2010. 
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pożar, eksplozję, uderzenie pioruna i upadek statku powietrznego (tzw. FLEXA),  

a zakres rozszerzony – pozostałe rodzaje ryzyka naturalnego (było ich zwykle kil-

kanaście). Ten model ubezpieczenia obecny jest jedynie w ofercie TU Allianz, 

Generali, InterRisk i Uniqa. Obecnie wielu ubezpieczycieli zapewnia ochronę od 

większości rodzajów ryzyka naturalnego w wariancie podstawowym (Compensa, 

Ergo Hestia, HDI Asekuracja, PTU, PZU, Warta). Powódź stanowi ryzyko o szcze-

gólnie wysokim potencjale szkodowym, dlatego niekiedy traktowane jest jako 

opcjonalny, najszerszy zakres ubezpieczenia, dostępny po opłaceniu dodatkowej 

składki i po przeprowadzeniu audytu miejsca ubezpieczenia (Generali, InterRisk). 

 
Tabela 1 

Zakres ubezpieczenia ryzyka katastrof naturalnych 
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Allianz R R R R R R P R P 

Compensa P P P P P R P P P 

Ergo Hestia P P P P R  P* P R P 

Generali R R R R R O P R P 

HDI Asekuracja P P P P P P P P P 

InterRisk R R R R R O P R P 

PTU P P P P P P P P P 

PZU P P P P P P P P P 

Uniqa R R R R R R P R P 

Warta P P P P P P P P P 

* Spływ wód po zboczach w wariancie rozszerzonym. P – ryzyko dostępne w wariancie 

podstawowym. R – ryzyko dostępne w wariancie rozszerzonym. O – ryzyko dostępne jako 

opcja dodatkowa do wariantu rozszerzonego. 

Źródło:  opracowanie własne. 

  

1.1. Ciężar śniegu lub lodu 

 

 Ryzyko niszczącego działania ciężaru śniegu i lodu ubezpieczyciele definiują 

w następujący sposób: 

 bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczony budynek 

lub budowlę, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie elementów nośnych 

lub konstrukcyjnych, 

 przewrócenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczony budynek lub budow-

lę wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu, 
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 zalanie ubezpieczonego mienia topniejącą masą śniegu lub lodu. 

 W praktyce ubezpieczyciele definiują to ryzyko w zbliżony sposób, aczkol-

wiek przy dokładnej analizie mogą ujawnić się pewne różnice, czasem o zasadni-

czym charakterze. 

 W tabeli 2 przedstawiono zakres pojęcia „Ciężar śniegu lub lodu” w ujęciu 10 

największych ubezpieczycieli. We wszystkich przypadkach ochroną objęte jest 

bezpośrednie działanie ciężaru śniegu. Compensa i Generali nie odpowiadają za 

szkody wyrządzone przewróceniem się obiektu sąsiedniego. Jedynie Allianz  

i Uniqa ubezpieczają zalanie ubezpieczonego obiektu spowodowane topnieniem 

śniegu, przy czym Allianz wprowadza limit odpowiedzialności wynoszący 5% 

sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 50 000 zł. 

 
Tabela 2 

Ciężar śniegu lub lodu – definicja ryzyka 

 

Wyszczególnienie 

Działanie ciężaru 

śniegu lub lodu na 

ubezpieczony 

obiekt 

Przewrócenie mienia 

sąsiedniego 

na ubezpieczony 

obiekt wskutek 

działania śniegu lub 

lodu 

Zalanie ubezpieczo-

nego mienia topnie-

jącą masą śniegu lub 

lodu 

Allianz X X X 

Compensa X - - 

Ergo Hestia X X - 

Generali X - - 

HDI Asekuracja X X - 

InterRisk X X - 

PTU X X - 

PZU X X - 

Uniqa X X X 

Warta X X - 

 
Źródło:  opracowanie własne. 

 

 Poza powyższymi różnicami warto jeszcze wskazać na pewne szczególne po-

stanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczące analizowanego ryzyka: 

 Allianz i Generali zastrzegają, że odpowiadają tylko za szkody spowodo-

wane „krótkotrwałymi i intensywnymi” opadami śniegu lub lodu; 

 PTU nie uwzględnia szkód spowodowanych przez lód; 

 HDI Asekuracja uzna szkodę jako spowodowaną opadami śniegu tylko 

wtedy, gdy dojdzie do przekroczenia 85% wartości normowej obciążenia 

śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się ubezpieczony 

przedmiot (ustalonej przez Polskie Normy); odpowiednie pomiary powinny 
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zostać wykonane przez stację meteorologiczną Instytutu Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej zlokalizowaną w promieniu 100 km od ubezpieczo-

nego przedmiotu. 

 

1.2. Deszcz nawalny 

 

 Badani ubezpieczyciele są zgodni, jeśli chodzi o rozumienie ryzyka deszczu 

nawalnego. W myśl ogólnych warunków ubezpieczenia (owu) deszcz nawalny to 

opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 (wg skali Chomicza sto-

sowanej przez IMGW), potwierdzony przez IMGW. W przypadku braku stacji 

pomiarowej w miejscu szkody należy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar 

szkód w miejscu ich powstania (lub w najbliższym sąsiedztwie), świadczące wy-

raźnie o działaniu deszczu nawalnego. 

 Warto odnotować wyłączenie odpowiedzialności wprowadzone przez Allianz, 

w myśl którego ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w następstwie desz-

czu nawalnego, jeżeli nie zastosowano odpowiednich systemów odprowadzania 

wody deszczowej, które są wymagane ze względu na ukształtowanie terenu lub 

rodzaj podłoża, zgodnie z projektem budynku, decyzją o warunkach zabudowy, 

projektem zagospodarowania działki i pozwoleniem na budowę. Towarzystwo to, 

jako jedyne, stosuje obniżoną wartość wymaganego współczynnika wydajności 

opadu, wynoszącą 2. 

 

1.3. Huragan 

 

 Większość badanych ubezpieczycieli definiuje szkody huraganowe w podob-

ny sposób, jako działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, potwier-

dzone przez IMGW. W przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, na-

leży brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, 

świadczące wyraźnie o działaniu huraganu. 

 Wartość graniczna prędkości wiatru jest wyraźnie niższa w Allianzie i wynosi 

10,8 m/s. Czterech ubezpieczycieli wprowadza wymóg, by szkody huraganowe 

miały charakter masowy (HDI Asekuracja, InterRisk, PZU, Uniqa), jednak HDI 

Asekuracja dopuszcza wypłatę odszkodowania za pojedyncze szkody, pod warun-

kiem że w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono szkody masowe. 

 Trzy towarzystwa posługują się rozszerzoną definicją huraganu. Allianz  

i Uniqa odpowiadają również za szkody spowodowane przez unoszone silnym wia-

trem części budynków, drzew lub inne przedmioty, Generali zaś wypłaci odszko-

dowanie za szkody powstałe wskutek powalenia przez silny wiatr części budynku, 

drzew, masztów lub innych przedmiotów na mienie objęte ochroną ubezpieczenio-

wą, choć do podlimitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia mienia od ognia  

i innych zdarzeń losowych. 
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1.4. Lawina 

 

 Wszyscy badani ubezpieczyciele podobnie określili pojęcie lawiny. Jest to 

gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków gór-

skich. Pięć towarzystw (Generali, InterRisk, PZU, HDI Asekuracja, PTU) za lawinę 

uznaje także zsuwanie się błota, a dwaj ostatni ubezpieczyciele dodają jeszcze 

do tego zsuwanie się ziemi. 

 

1.5. Osuwisko 

 

 W ogólnych warunkach ubezpieczeń funkcjonuje ujednolicona terminologia  

w odniesieniu do ryzyka osuwiska, które rozumiane jest jako niespowodowane 

działalnością ludzką usuwanie się ziemi na stokach. Biorąc pod uwagę, że wiele 

aktywnych osuwisk w Polsce powstaje w wyniku nieprawidłowej gospodarki czło-

wieka, na przykład podcinania stoków przy budowie dróg, okazuje się, że zakres 

ochrony od tego ryzyka może być znacznie ograniczony. 

 

1.6. Powódź 

 

 Powódź jako wypadek ubezpieczeniowy nie jest definiowana w sposób jedno-

lity. Jest zjawiskiem naturalnym, które może występować w różnych postaciach, 

takich jak wezbrania: nawalne, rozlewne, roztopowe, sztormowe, zatorowe, lodo-

we. Ponadto znaczne szkody może powodować spływ wód po zboczach na terenach 

górskich i podgórskich. Biorąc to pod uwagę, można stwierdzić, że definicja powo-

dzi w najszerszym ujęciu powinna brzmieć następująco: „zalanie terenu w następ-

stwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących, nad-

miernych opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach lub stokach na tere-

nach górskich lub falistych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodo-

wych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych”. Takie 

postanowienia zawierają jedynie ogólne warunki ubezpieczenia Warty. 

 Sześć towarzystw ubezpieczeń6 nie obejmuje ochroną powodzi wywołanych 

sztormem lub podniesieniem poziomu morskich wód przybrzeżnych. Pięć towa-

rzystw7 odmawia ubezpieczenia podtopień związanych ze zjawiskami lodowymi 

(topnienie kry lodowej i zatory lodowe). Niektórzy ubezpieczyciele traktują spływ 

wód po zboczach jako odrębne ryzyko, niezaliczane do pojęcia powodzi (na przy-

kład Generali). Ma ono zwykle inne niż powódź miejsce w strukturze zakresu 

ubezpieczenia. Na krytyczną ocenę zasługują Allianz i PTU, które w ogóle nie za-

pewniają ochrony od skutków zalania wskutek spływu wód po zboczach. 

                                                 
6
  Allianz, Compensa, Generali, HDI Asekuracja, InterRisk, PZU. 

7
  Allianz, Ergo Hestia, HDI Asekuracja, PTU, PZU. 
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1.7. Pożar 

 

 Pożar należy do kategorii ryzyka o najdłuższej historii ubezpieczeniowej.  

Z racji jego powszechności wypracowano zbliżone definicje w większości owu 

obecnych na rynku. Regułą stało się, że przez pożar rozumie się działanie ognia, 

który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrze-

nić się o własnej sile. Nieco odmienną definicją posługuje się HDI Asekuracja, 

zgodnie z którą pożar to spalanie o niekontrolowanym przebiegu w czasie i prze-

strzeni, któremu towarzyszy dym lub płomień. Zatem w myśl takiego sformułowa-

nia zakresem ochrony objęte będą takie przypadki przypalenia, w których nie poja-

wił się ogień, a jedynie dym (na przykład przypalenie wykładziny żelazkiem). Al-

lianz co prawda posługuje się typową definicją, jednak równocześnie dodaje za-

strzeżenie ograniczające jego odpowiedzialność. Mianowicie ubezpieczenie w za-

kresie pożaru nie obejmuje działania ognia użytkowego lub ciepła na ubezpieczone 

budynki, a także szkód powstałych na skutek działania ognia lub ciepła we wszel-

kich urządzeniach służących do wytwarzania, przekazywania lub odprowadzania 

ognia, ciepła, spalin lub dymu. 

 

1.8. Trzęsienie ziemi 

 

 Trzęsienia ziemi występują na obszarze Polski stosunkowo rzadko, a te o zna-

czącej sile można uznać za incydentalne. Polska jest krajem asejsmicznym, a poja-

wiające się wstrząsy częściej mają przyczyny zapadliskowe lub antropogeniczne niż 

tektoniczne i wulkaniczne. 

 Analiza porównawcza postanowień owu pozwoliła wskazać cztery różne spo-

soby definiowania tego ryzyka. Trzęsienie ziemi może być rozumiane jako: 

 niewywołane przez działalność człowieka zaburzenie systemu równowagi 

we wnętrzu Ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu (Ergo 

Hestia, InterRisk, Warta); 

 naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej (Generali, PZU); 

 naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (seria wstrząsów) gruntu, powstały 

pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od 

środka (epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są 

najsilniejsze (HDI Asekuracja, PTU); 

 niespowodowane działalnością człowieka, gwałtowne wstrząsy skorupy 

ziemskiej wywołane przez nieodwracalne deformacje ośrodka skalnego  

w głębi Ziemi (między innymi wybuch wulkanu, zapadanie się podziem-

nych jaskiń krasowych), czemu towarzyszy naruszenie ciągłości ośrodka 

skalnego i emisja fal sejsmicznych (Allianz, Compensa, Uniqa). 
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 Ubezpieczyciele w większości nie określają minimalnego progu siły trzęsienia 

ziemi, którego skutki byłyby objęte ochroną. Wyjątkiem jest Generali: wstrząs musi 

odpowiadać co najmniej 6 stopniom w skali MCS8. 

 

1.9. Uderzenie pioruna 

 

 Większość badanych zakładów ubezpieczeń sprowadza uderzenie pioruna 

wyłącznie do bezpośredniego wyładowania elektryczności atmosferycznej na ubez-

pieczone mienie lub, w nieco innym ujęciu, do bezpośredniego odprowadzenia 

ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie. W istocie 

sens tych obydwu sformułowań jest identyczny. 

 Do rzadkości należy sytuacja, gdy ubezpieczyciel bierze na siebie odpowie-

dzialność za pośrednie szkody uderzenia pioruna, takie jak na przykład przepięcie 

w instalacji elektrycznej. W analizowanej grupie jedynie HDI Asekuracja i Warta 

zaoferowały takie warunki. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Przeprowadzona analiza doprowadziła do sformułowania następujących wnio-

sków: 

 istnieje tendencja do włączania większości ryzyk naturalnych do podsta-

wowego zakresu ubezpieczenia; 

 powódź jest ryzykiem, do którego ubezpieczyciele podchodzą ze szczegól-

ną ostrożnością; 

 do rodzajów ryzyka, których definicje w poszczególnych owu charaktery-

zują się znacznymi różnicami, należą: ciężar śniegu lub lodu, huragan, po-

wódź, trzęsienie ziemi; 

 jednolite brzmienie w badanej grupie miały definicje następujących katego-

rii ryzyka: deszcz nawalny, lawina, osuwisko, pożar, uderzenie pioruna. 

 Złożona struktura pakietów ubezpieczeń oraz znaczne zróżnicowanie dostęp-

nej oferty uzasadniają potrzebę skorzystania przez małe i średnie przedsiębiorstwa  

z usług profesjonalnych pośredników, jakimi są brokerzy ubezpieczeniowi. 

 

 

                                                 
8
  MCS (inaczej skala Mercalliego) to 12-stopniowa skala określania intensywności wstrzą-

su, biorąca pod uwagę przyśpieszenie drgań gruntu oraz skutki trzęsienia ziemi. Wstrząs o sile  
6 stopni powoduje wyraźne zniszczenia, odpadanie tynku, walenie się kominów (przyspieszenie 
5–25 cm/s2). Dla porównania, 9-stopniowa skala Richtera mierzy energię wyzwoloną podczas 
trzęsienia ziemi. 
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COMPARATIVE STUDY  

ON THE RANGE OF THE NATURAL DISASTERS INSURANCE COVER  

FOR SMALL BUSINESS 

 

 

Summary 

 

 The comparative study on the range of the natural disasters insurance cover for 

small business has been presented in the article. Fire insurance counts to the most popu-

lar insurance product bought by enterprises. Insured perils are defined in different ways 

by insurers, which means that a typical, commonly used range of cover in property 

insurance does not exist. It is needed to analyze thoroughly the terms of insurance cover 

in order to make the best choice. The most important points in definitions of insured 

perils has been highlighted and discussed by the author. 

 

Translated by Grzegorz Strupczewski 
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Wprowadzenie 

 

 Nowoczesny, dobrze rozwinięty rynek finansowy znacząco zwiększa paletę 

możliwości inwestycyjnych jego uczestników. Osoby fizyczne oraz niefinansowe 

podmioty gospodarcze koncentrowały w przeszłości swoją uwagę na inwestycjach 

dokonywanych na rynku kapitałowym, pieniężnym oraz depozytowo-kredytowym, 

podczas gdy pozostałe segmenty rynku finansowego były niejako „zarezerwowane” 

dla profesjonalnych podmiotów sektora finansowego. Dotyczyło to głównie rynku 

transakcji terminowych oraz rynku transakcji walutowych. Ewolucja instrumenta-

rium rynku finansowego oraz dynamiczny rozwój wykorzystywanych na tym rynku 

środków technicznych otworzyły oba wymienione segmenty operacyjne także dla 

inwestorów nieprofesjonalnych. Z powodu wysokiej atrakcyjności coraz częściej 

rynek walutowy staje się dla wielu takich inwestorów alternatywną formą miejsca 

dokonywania inwestycji finansowych.  

 W artykule przedstawiono analizę jednej z podstawowych kwestii związanych 

z uczestnictwem małych i średnich niefinansowych podmiotów gospodarczych na 

rynku walutowym, jaką jest wybór najodpowiedniejszej dla nich strategii inwesty-

cyjnej. Dokonano specyfikacji i analizy przydatności – dla nieprofesjonalnych 

podmiotów gospodarczych – ogólnych i specyficznych dla FOREX-u strategii in-

westycyjnych. Zaprezentowano także główne zalety i kategorie ryzyka rynku walu-

towego. 
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1. Inwestorzy nieprofesjonalni na rynku walutowym w Polsce 

 

 Możliwości i zakres uczestnictwa podmiotów gospodarczych w międzynaro-

dowym obrocie walutowym (w tym poprzez giełdy walutowe) zależą nie tylko od 

uwarunkowań czysto ekonomicznych, dotyczących opłacalności transakcji waluto-

wych, ale także od różnorodnych uwarunkowań o charakterze prawnym (prawo 

dewizowe) i strukturalnym (poziom rozwoju rynku finansowego). 

 Przepisy prawa dewizowego w Polsce zliberalizowano w 2002 roku1, dając 

polskim podmiotom gospodarczym między innymi uprawnienia do otwierania  

i prowadzenia kont bankowych w zagranicznych bankach oraz do zawierania trans-

akcji walutowych, bezpośrednio i za pośrednictwem międzynarodowych instytucji 

finansowych, w procesie realizowania inwestycji walutowych na rynkach między-

narodowych. Polski rynek finansowy charakteryzuje się dynamicznym wzrostem 

aktywności biur maklerskich i brokerskich, wspomagających dokonywanie inwe-

stycji przez nieprofesjonalne podmioty gospodarcze na rynku FOREX. Pozwala to 

na stopniowe przezwyciężanie jednej z podstawowych barier rozwoju tego segmen-

tu rynku, jaką był przez wiele lat ubogi katalog ofert w tym zakresie przygotowa-

nych przez polskie instytucje finansowe. Skutkowało to angażowaniem do operacji 

walutowych firm zagranicznych, co wprowadzało dodatkowe elementy ryzyka 

finansowego oraz podrażało koszty transakcji, wpływając ostatecznie na redukowa-

nie poziomu efektywności poszczególnych operacji. Od kilku lat polskie podmioty 

profesjonalne – wyposażone we współczesne środki komunikacji (poczta elektro-

niczna, telefonia komórkowa, elektroniczna transmisja danych) – mogą wykorzy-

stywać liczne oferty zarówno dużych domów maklerskich (między innymi WBK, 

BRE, BOŚ, Pekao SA i ING), jak i licznych mniejszych, specjalistycznych firm 

brokerskich (na przykład X-Trade Brokers DM)2. Pozwala to na inwestowanie nie-

kiedy na bardzo krótkie okresy nawet niewielkich środków finansowych i na wyko-

rzystywanie licznych zalet inwestycji na rynku walutowym. Najważniejsze z tych 

zalet dotyczą możliwości: 

 dokonywania zyskownych inwestycji zarówno w trakcie trwania hossy, jak 

i bessy na rynku finansowym, 

 wykorzystywania wysokiego poziom dźwigni finansowej dokonywanych 

transakcji, pozwalających na osiąganie wysokich zysków przy stosunkowo 

niewielkim poziomie inwestowanych środków, 

 dywersyfikacji portfela inwestycyjnego,  

                                                 
1
  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, DzU 2002, nr 141, poz. 1178. 

2
  M. Kwiatkowska, Coraz łatwiej inwestować za granicą, „Gazeta Prawna” z 29.02.2008, 

nr 43, s. 8. 
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 dokonywania efektywnych inwestycji, pozwalających zagospodarować 

krótkoterminowe nadwyżki zasobów finansowych (na przykład w skali 

jednej sesji giełdowej). 

 Przeprowadzanie inwestycji na rynku walutowym wiąże się także z licznymi 

(zarówno uniwersalnymi, jak i specyficznymi dla tego rynku) rodzajami ryzyka. 

Podstawowe formy ryzyka dla nieprofesjonalnych graczy, związane z dokonywa-

niem inwestycji na rynku FOREX, można skategoryzować w kilka podstawowych 

grup:  

 ryzyko wynikające ze specyfiki przedmiotu obrotu na tym rynku (jakimi są 

tzw. pary walutowe), 

 ryzyko wynikające z rodzaju wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozpo-

znawania trendów na tym rynku, 

 ryzyko wynikające ze specyficznego charakteru stosunków między klien-

tem a maklerem na rynku walutowym, 

 ryzyko finansowe będące wynikiem specyficznego sposobu dokonywania 

transakcji, opartego na bardzo wysokim poziomie lewarowania poszcze-

gólnych transakcji, 

 ryzyko wynikające z występujących nieuczciwych praktyk maklerskich.  

 Istnienie tych kategorii ryzyka powoduje, że wejście na rynek walutowy przez 

podmiot niefinansowy powinno być zawsze poprzedzone szczegółową analizą zalet 

i wad prowadzenia tego typu inwestycji3.  

 

 

2. Ogólne strategie inwestycyjne na rynku walutowym 

 

 W literaturze przedmiotu spotyka się różnorodne rodzaje strategii inwestycyj-

nych. Pod względem celu realizowanych inwestycji finansowych wyróżnia się czę-

sto strategie: hedgingowe, arbitrażowe oraz spekulacyjne. 

 Strategia hedgingowa jest strategią przenoszenia ryzyka z podmiotów, które 

mają awersję do ryzyka, na podmioty, które chcą to ryzyko przejąć; przejęcie ryzy-

ka odbywa się za odpowiednią opłatą4. Działanie hedgingowe ma na celu zabezpie-

czenie się przed niepożądanymi zmianami cen instrumentów finansowych (na przy-

kład walut). Strategie hedgingowe są stosowane zarówno przez instytucje finanso-

we, jak i podmioty – głównie przedsiębiorstwa – które nie należą do sektora finan-

                                                 
3
  Szerzej na temat charakterystyki poszczególnych rodzajów ryzyka na rynku walutowym, 

w: Sławomir Zarębski, Forex as a place of financial investment for small and medium sized en-
terprises, Service Management, Szczecin 2010, vol. 5, s. 81.  

4
  Transakcja nazwana jest transakcją hedgingową z punktu widzenia podmiotu przenoszą-

cego ryzyko na swojego kontrahenta, ta sama transakcja z punktu widzenia podmiotu przejmują-
cego ryzyko ma charakter operacji spekulacyjnej i nazywana jest transakcją tradingową (tradin-
giem). 
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sowego. Obejmują one instrumenty rynku spot, jak i instrumenty rynku instrumen-

tów pochodnych. Klasyczna strategia hedgingowa na rynku walutowym polega 

zwykle na zabezpieczeniu się przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursowych, 

jest podstawową strategią przedsiębiorstw na tym rynku. Wiąże się ona zwykle  

z zabezpieczeniem realizowanych przez spółkę działań operacyjnych, głównie za-

kupu lub sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych. Wykorzystanie w tym 

zakresie rynku walutowego uzależnione jest głównie od poziomu ryzyka walutowe-

go związanego z daną transakcją, a także między innymi od wolumenu transakcji 

walutowej oraz od kosztów transakcyjnych związanych z daną operacją.  

 Rozwój rynku walutowego w kierunku umożliwienia dokonywania transakcji 

detalicznych może zwiększać partycypację na tym rynku nie tylko osób indywidu-

alnych, ale także małych i średnich niefinansowych podmiotów gospodarczych. 

Chociaż w pewnych sytuacjach do realizacji operacji hedgingowych może zostać 

wykorzystany walutowy rynek operacji natychmiastowych (rynek spot), to podsta-

wowym segmentem szeroko rozumianego rynku walutowego jest w tym przypadku 

rynek operacji terminowych. Podstawowymi instrumentami są w tym kontekście: 

walutowe kontrakty forward oraz opcje walutowe. Strategia hedgingowa w przy-

padku kontraktów futures umożliwia zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzyst-

nych zmian cen („blokowanie” ceny na stałym poziomie), ale nie daje korzyści 

dokonującemu operacji hedgingowej, gdy cena zmienia się w kierunku korzystnym. 

Inaczej jest w przypadku opcji, w której korzyści finansowe występują w sytuacji 

zmian cen w obu kierunkach.  

 Strategia arbitrażowa to rodzaj strategii inwestycyjnej rynku finansowego, 

która polega na jednoczesnym zakupie i sprzedaży identycznych (lub zbliżonych do 

siebie) instrumentów finansowych według różnych cen i na różnych rynkach. Cechą 

charakterystyczną strategii arbitrażowej jest to, że daje ona możliwość osiągnięcia 

zysku możliwie bez ryzyka; jest to efekt tego, że kupno i sprzedaż następują w tym 

samym momencie (choć na różnych rynkach), i stąd brak jest ryzyka niekorzystnej 

zmiany ceny przedmiotu transakcji. Strategia ta występuje głównie na rynkach 

walutowych (przeważnie na rynkach takich instrumentów, jak rynek opcji i rynek 

futures). Teoretyczną podstawą strategii arbitrażowej jest tak zwane prawo jednej 

ceny, które mówi, że to samo dobro nie może być sprzedawane po różnych cenach. 

Na rynku finansowym prawo jednej ceny jest interpretowane w taki sposób, że 

papiery wartościowe o równym ryzyku muszą mieć te same stopy zwrotu. Istotą 

wykorzystania w transakcjach walutowych strategii arbitrażowej jest występowanie 

chwilowych odstępstw od prawa jednej ceny; arbitrażysta kupuje po cenie niższej 

(lub sprzedaje po cenie wyższej) dobro, wywołując wzrost (spadek) popytu na to 

dobro i powodując odpowiednią zmianę ceny. Wykorzystanie przez podmioty nie-

finansowe (zwłaszcza małe i średnie) strategii arbitrażowej – ze względu na nie-

wielką wartość jednostkową pojedynczej transakcji oraz na krótki okres występo-

wania okazji arbitrażowych – jest bardzo trudne do realizacji. Praktycznie więc, 
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poza wyjątkowymi sytuacjami, realizacja transakcji arbitrażowych przez takie 

podmioty nie będzie możliwa.  

 Strategia spekulacyjna polega na przewidywaniu zmian cen na rynku finan-

sowym (korzystnych trendów cenowych) i przeprowadzaniu operacji finansowych 

stosownie do tych przewidywań. Podstawowym celem strategii spekulacyjnej jest 

próba osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków dzięki akceptacji podwyższonego 

ryzyka (na przykład przez dokonywanie transakcji, w których brak jest symetrycz-

ności skutków transakcji rynkowej dla jej uczestników pod względem poziomu 

dochodów i ryzyka). Rynek walutowy jest ważnym obszarem spekulacji finanso-

wych, jednak ten rodzaj inwestycji jest spotykany niemal w każdym segmencie 

rynku finansowego (rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek instrumentów po-

chodnych). Ważną cechą spekulacji jest możliwość dokonywania operacji zarówno 

na rynku zwyżkującym (bull speculation), jak i na rynku zniżkującym (bear specu-

lation). Wysoki poziom zysków spekulacyjnych (i jednocześnie znaczący poziom 

ryzyka) często związany jest z wykorzystaniem wysokiego poziomu dźwigni finan-

sowej (leverage).  

 W praktyce to właśnie strategia spekulacyjna będzie najczęściej wykorzysty-

waną przez podmioty nieprofesjonalne ogólną strategią inwestycyjną spotykaną na 

rynku walutowym. Jest to też typ strategii o najbardziej rozbudowanym zestawie 

specyficznych strategii rynku walutowego.  

 

 

3.  Specyficzne strategie inwestycyjne rynku walutowego i wykorzystywanie ich 

przez podmioty niefinansowe 

 

 Można zaprezentować szereg różnych klasyfikacji strategii rynku walutowe-

go, jednak podstawowy podział tych strategii związany jest horyzontem czasowym 

prowadzonych inwestycji. W tym kontekście można wyróżnić: 

 spekulacyjne strategie krótkookresowe (lobbing, scalping),  

 spekulacyjne strategie średnioterminowe (momentum trading, swing tra-

ding), 

 spekulacyjne strategie długoterminowe. 

 Krótkoterminowe strategie inwestycyjne to strategie, których podstawowym 

celem jest osiągnięcie ponadprzeciętnych (nadzwyczajnych) wyników finansowych 

kosztem wysokiego poziomu ryzyka przeprowadzanych operacji. Każda strategia 

krótkookresowa powinna być elastyczna i zmieniać się równolegle do wahających 

się nastrojów i emocji rynkowych. Powinna się ona koncentrować na zmianie war-

tości kapitału w krótkich okresach i bazować na instrumentach posiadających naj-

wyższy krótkoterminowy potencjał wzrostu. Poziom dywersyfikacji fotela nie jest 

tak istotny jak w przypadku strategii długoterminowej.  
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 Krótkookresowe strategie rynku walutowego charakteryzują się wieloma ce-

chami, które różnią się od analogicznych strategii rynku kapitałowego. Najistotniej-

sza różnica dotyczy krótszego horyzontu czasowego inwestycji walutowej w po-

równaniu z krótkookresowymi strategiami rynku kapitałowego (ich czas liczony 

jest raczej w sekundach lub minutach). Poziom oczekiwanych zysków z inwestycji 

na rynku FOREX jest znacznie niższy niż w przypadku operacji na rynkach niewa-

lutowych (dziesiąte lub setne części procenta).  

 Walutowe strategie krótkookresowe są najczęściej wykorzystywanymi przez 

podmioty niefinansowe strategiami rynku walutowego. Ich realizowanie wymaga 

ścisłego przestrzegania wielu zaleceń praktycznych. Najważniejsze z tych zaleceń, 

przeznaczone dla podmiotów nieprofesjonalnych, obejmują5: 

 konieczność ograniczenia się do najpłynniejszych i najlepiej poznanych 

kilku par walutowych, 

 koncentrację momentów dokonywania transakcji na okresach o największej 

aktywności rynku,  

 opieranie się na starannie przygotowanym planie inwestycji (dotyczącym 

między innymi rozmiaru operacji oraz prognozowania zysku) i wysokiej 

dyscyplinie stosowania tego planu, 

 niezbędność odpowiedniego wyposażenia technicznego, 

 zaangażowanie sprawnie wykonującego swoje obowiązki brokera waluto-

wego, 

 unikanie spekulacji w okresach publikowania ważnych danych ekonomicz-

nych. 

 Dla podmiotów niefinansowych niewątpliwym utrudnieniem w sprawnym 

realizowaniu strategii krótkookresowej jest konieczność ciągłej obserwacji rynku. 

Strategia ta jest bardzo pracochłonna, zwłaszcza że liczba wykonywanych operacji 

jest bardzo wysoka (nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt operacji dziennie).  

 Ponadto z powodu konieczności natychmiastowych reakcji za zmiany cen 

(notoryczne otwieranie i zamykanie pozycji, częste wymiany par walutowych, licz-

ne zmiany pozycji inwestycyjnych) do prowadzenia tej strategii potrzebna jest także 

kadra o specyficznych cechach charakteru. Inwestor krótkookresowy na rynku wa-

lutowym musi cechować się refleksem, zdecydowaniem w podejmowaniu decyzji  

i ich realizowaniu, a także samodyscypliną i intuicją w zakresie bieżących zmian 

cen na rynku.  

 Kolejnym utrudnieniem w realizowaniu krótkookresowej strategii przez  

graczy „detalicznych” na rynku walutowym jest fakt, że uzyskanie dodatniego 

zwrotu z inwestycji walutowej w ich przypadku wymaga większego skoku ceny  

niż w przypadku graczy „hurtowych” (takich jak fundusze hedgingowe lub inne 

                                                 
5
  M. Galant, B. Dolan, Currency Trading for Dummies, Wiley Publishing, Inc., Hobolen 

2007, s. 212. 
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instytucje finansowe). Jest to głównie efekt konieczności pokrycia kosztów  

transakcyjnych. 

 Walutowe strategie średniookresowe również charakteryzują się licznymi 

cechami swoistymi. Podobnie jak w przypadku strategii krótkookresowych, pod-

stawowa specyfika jest związana z okresem inwestycyjnym. Na rynku FOREX 

średniookresowa strategia dotyczy inwestycji, które liczone są zwykle w godzinach 

(najczęściej – poniżej jednego dnia). Nieprofesjonalny inwestor realizujący taką 

strategię musi przede wszystkim charakteryzować się umiejętnościami o charakte-

rze analitycznym (analiza techniczna), intuicją w zakresie przewidywania trendów 

średnioterminowych wybranych par walutowych i wyboru optymalnego momentu 

zawierania transakcji (otwarcie/zamknięcie pozycji), a także cierpliwością. Są to 

cechy znacząco odmienne niż w przypadku inwestora krótkookresowego. O ile 

w instytucjach finansowych poszczególne strategie mogą być realizowane przez 

różne osoby, o tyle w podmiotach nieprofesjonalnych zwykle jest to niemożliwe.  

 Wykonywanie walutowych strategii średniookresowych – w porównaniu ze 

strategiami krótkookresowymi – jest natomiast znacznie mniej pracochłonne. Po-

nadto z powodu znacznie mniejszej liczby wykonywanych operacji koszty transak-

cyjne są w tym przypadku znacząco niższe. W efekcie strategie średniookresowe na 

rynku walutowym są także stosunkowo często wykorzystywane przez podmioty 

niefinansowe.  

 Strategie długookresowe na rynku walutowym są przez nieprofesjonalistów 

relatywnie najrzadziej stosowane. Podmiotami dominującymi są tu najczęściej in-

stytucje finansowe. Wynika to głównie z konieczności długotrwałego zamrożenia 

środków finansowych, gdyż okres inwestycji w przypadku realizowania tej strategii 

wynosi zwykle kilka tygodni lub miesięcy. Zwiększony jest także zakres trudności 

występujących przy dokonywaniu analiz, które opierają się na badaniu różnorod-

nych danych makroekonomicznych i analizie długoterminowych trendów rynko-

wych. Podstawowe przedmioty takiej analizy – cykle zmian stóp procentowych, 

cykle wzrostu gospodarczego, polityki kursowe państw, tak zwane elementy struk-

turalne (deficyty i nadwyżki budżetów centralnych i bilanse handlu zagranicznego)6 

– wymagają bardzo specjalistycznej wiedzy, rzadko posiadanej w dostatecznym 

stopniu przez pracowników w firmach niefinansowych. 

 

 

Podsumowanie 

 

1. Ewolucja rynku walutowego skutkuje wchodzeniem na ten rynek, będący 

dotąd domeną dużych instytucji finansowych, coraz większej liczby pod-

miotów indywidualnych i przedsiębiorstw sektora niefinansowego. Giełdy 

                                                 
6
  Ibidem, s. 216. 
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walutowe dla inwestorów nieprofesjonalnych (w tym małych i średnich 

przedsiębiorstw) znacząco zwiększają zakres możliwości lokowania głów-

nie krótkookresowych nadwyżek środków obrotowych.  

2. Inwestowanie na giełdach walutowych, dając inwestorowi liczne poten-

cjalne korzyści, wiąże się jednak także z wysokim poziomem ryzyka, dla-

tego powinno ono być poprzedzone starannym wyborem sposobu uczest-

nictwa na tym rynku. Jedną z podstawowych kwestii związanych z party-

cypacją na rynku FOREX jest dobór optymalnej strategii inwestowania. 

3. Podmioty niefinansowe mogą wykorzystywać nowoczesne możliwości 

technicznie w celu rozszerzania swojego uczestnictwa w walutowej grze 

rynkowej nie tylko w charakterze podmiotu zainteresowanego hedgingiem 

walutowym, ale także w celu realizowania motywów czysto spekulacyj-

nych. Znacznie trudniejsze do wykorzystania będą dla tych podmiotów 

strategie o charakterze arbitrażowym.  

4. Najodpowiedniejsze dla podmiotów nieprofesjonalnych są spekulacyjne 

strategie o charakterze krótkookresowym (lobbing, scalping) oraz średnio-

okresowym (momentum trading, swing trading). Ze względu na znacząco 

różny charakter strategii krótko- i średniookresowych podmioty niefinan-

sowe mogą mieć niekiedy problemy z wykorzystywaniem obu tych strate-

gii jednocześnie i będą zmuszone do dokonania wyboru strategii najbar-

dziej dla nich odpowiedniej.  
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Wprowadzenie 

 

 Istnienie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na rynku jest bardzo waż-

nym elementem szczególnie w rozwoju obszarów wiejskich. Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa to zwykle firmy rodzinne, wchodzące na rynek, których powstanie 

jest zaledwie początkiem sukcesu, a także zderzeniem się z rzeczywistością,  

w której istnieją większe firmy, mające już tradycję i renomę. Rosnąca liczba 

przedsiębiorstw w danym rejonie kreuje zjawisko konkurencji. Konkurencja zaś jest 

motorem napędowym współzawodniczących przedsiębiorstw. Wpływa na rozwój 

firmy, wymusza na przedsiębiorcach poszukiwanie informacji o trendach ekono-

micznych, upodobaniach i preferencjach klientów, ich sytuacji materialno-

ekonomicznej, jak i również sytuacji w kraju. Chcąc osiągnąć sukces w rozwoju 

przedsięwzięcia, polscy przedsiębiorcy muszą być elastyczni, musza cechować się 

obiektywnym spojrzeniem na rynek i nie mogą ulegać emocjom.  

 Istnieje jeszcze jeden czynnik warunkujący osiągnięcie zamierzonego celu. 

Jest nim innowacyjność. Definicja innowacyjności zamieszczona w Słowniku języka 

polskiego brzmi: „wprowadzanie czegoś nowego, nowość, nowatorstwo, reforma”.  

Proces aplikowania innowacyjnych rozwiązań i technologii w firmie może na po-

czątku działalności wydawać się trudny. W miarę jednak zapoznawania się z inno-

wacjami i wdrażania ich w życie, będą one nastręczały coraz mniej problemów.  

 Decyzja o wdrożeniu innowacji związana jest z wiekiem i wykształceniem 

przedsiębiorcy. To ludzie młodzi chętniej wprowadzają innowacyjne rozwiązania, 

podejmują nowatorskie pomysły. A także im człowiek jest bardziej wykształcony, 
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tym lepiej radzi sobie z nowymi wyzwaniami, jest bardziej otwarty na różne sposo-

by rozwiązania trudności.  

 Dzięki praktycznemu zastosowaniu myśli innowacyjnej (nowoczesne maszy-

ny, innowacyjne rozwiązania, niekonwencjonalne strategie działania) przedsiębior-

stwo ma większe szanse na pozyskanie nowych klientów. Poprzez stosowanie in-

nowacji małe i średnie przedsiębiorstwa stabilizują pozycję na rynku i mogą konku-

rować z innymi jednostkami. Innowacyjność niejako jest kartą przetargową mogącą 

zadecydować o powodzeniu i rozwoju sektora MŚP. 

 Początków teorii innowacyjności należy szukać w pracach R. Cantillona  

już w 1730 roku. J.B. Say postrzegał innowacyjność i przedsiębiorczość jako  

czynniki decydujące o dobrobycie społeczeństwa1. Teoria ta została rozwinięta 

przez J. Schumpetera, który twierdził, że dzięki wynalazkom zmienia się życie 

gospodarcze. 

 Należy zaznaczyć, że możliwości rozwoju tych przedsiębiorstw oraz wprowa-

dzenia przez nich innowacji na obszarach wiejskich są uwarunkowane wieloma 

czynnikami, zależą głównie od infrastruktury, zamożności ludności, aktywności 

samorządów lokalnych oraz pomocy różnych instytucji2.  

 

 

1. Metodyka badań 

 

 Celem badań było zdiagnozowanie zjawiska innowacyjności w małych i śred-

nich przedsiębiorstwach na terenach wiejskich w powiecie olsztyńskim. Badania 

zostały przeprowadzone w 2010 roku w 65 przedsiębiorstwach dobranych w sposób 

losowy. Ich podmiotem była grupa przedsiębiorców zajmujących się działalnością 

rolniczą, pozarolniczą i agroturystyczną. Zastosowano metodę wywiadu środowi-

skowego wraz z kwestionariuszem ankiety, który zawierał pytania otwarte i za-

mknięte. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej. 

 

 

2. Wyniki badań i ich analiza 

 

 Za twórcę teorii innowacyjności (teorii podażowej) uznaje się J. Schumpetera. 

Opracował on następujące założenia teorii innowacyjności3: 

 przedsiębiorcy to wynalazcy, którymi kieruje motyw poznawczy, 

                                                 
1
  R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-

szawa 2008, s. 143. 
2
  A. Orłowska, Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości gospodarczej 

na obszarach wiejskich, ,,Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiz-
nesu” 2009, t. 11, z. 4, s. 234–239. 

3
  R. Bartkowiak, op.cit., s. 150. 
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 przywódca to osoba wprowadzająca wynalazki do praktyki, 

 innowacje to nowe produkty, nowe technologie, formy organizacji i meto-

dy finansowania, 

 przywódcy wprowadzający innowacje to pionierzy, którymi kieruje pasja 

tworzenia, walki i zwycięstwa, 

 dzięki innowacjom przedsiębiorstwa osiągają przewagę rynkową i zysk. 

 Teoria innowacyjności była przedmiotem zainteresowań R.R. Nelsona  

i S.G. Wintera. Twierdzili oni, że: 

 przedsiębiorcy muszą wprowadzać innowacje, żeby osiągnąć sukces ryn-

kowy, 

 przedsiębiorcy najczęściej imitują innowacje, ponieważ nie są w stanie 

opracować ich sami, 

 poprzez innowacje rynek opanowują oligopole, 

 oligopole wprowadzają innowacje na rynek. 

 Inna teoria innowacyjności była opracowana przez J. Schnooklera w 1966 

roku. Autor dowodził, że źródłem innowacji jest popyt, czyli o ich zaistnieniu de-

cyduje rynek4. 

 Z przeprowadzonych badań wynika ze największa grupa respondentów 

(23,1%) w celu poprawy opłacalności produkcji i podwyższenia stopnia innowacyj-

ności produkcji zakupiła nowoczesny sprzęt, który pozwolił usprawnić proces pro-

dukcyjny (tabela 1).  

 
Tabela 1 

Instrumenty poprawy opłacalności i podwyższenia poziomu innowacyjności produkcji  

stosowane w przedsiębiorstwie 

 

Wyszczególnienie n Respondenci [%] 

Nowoczesne technologie 

Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń 

Zakup nowoczesnego sprzętu 

Budowa i modernizacja 

Nowoczesne wyposażenie 

Zwiększenie produkcji 

Doskonalenie własnych pomysłów 

Poszerzenie asortymentu 

Automatyzacja produkcji 

8 

11 

15 

10 

4 

8 

5 

3 

1 

12,3 

16,9 

23,1 

15,4 

6,2 

12,3 

7,7 

4,6 

1,5 

Razem 65 100 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                 
4
  Ibidem, s. 152. 
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 Drugą grupę stanowili przedsiębiorcy (16,9%), którzy twierdzili, że nowocze-

sne maszyny i urządzenia są w stanie doprowadzić do podwyższenia poziomu pro-

dukcji. Wynik ten jest potwierdzeniem założenia teorii innowacyjności, ponieważ 

także współcześnie za innowacje uważa się nowe produkty.  

 Kolejną pod względem wielkości grupę respondentów (15,4%) stanowiły te 

osoby, których zdaniem modernizacja bieżącej bazy produkcyjnej i budowa nowo-

czesnych obiektów pozwoli na wdrożenie innowacyjności i maksymalizację zysku  

z produkcji (tabela 1). Wskazane w innych odpowiedziach takie czynniki, jak intro-

dukcja nowoczesnych technologii, zwiększenie produkcji, doskonalenie stanu fak-

tycznego przedsiębiorstwa, również prowadzą do uzyskania innowacyjnych roz-

wiązań i szybszego wejścia na rynek. Przedstawione wyniki dowodzą całkowitego 

potwierdzenia teorii innowacyjności J. Schumpetera, R.R. Nelsona i S.G. Wintera 

oraz J. Schmooklera. 

 Jak podano w tabeli 2, najwięcej respondentów (36,9%) opowiedziało się za 

uczestnictwem w kursach i szkoleniach, które umożliwiają zdobycie wiedzy wyko-

rzystywanej przez przedsiębiorców w praktyce. Szkolenia z zakresu wdrażania 

nowych technologii i rozwiązań w produkcji często organizowane są przez ośrodki 

doradztwa rolniczego, zrzeszenia i jednostki naukowe, których celem jest przekaza-

nie merytorycznej wiedzy przedsiębiorcom.  

 

Tabela 2 

Źródła informacji pomocnych w ich wdrożeniu  

 

Wyszczególnienie n Respondenci [%] 

Fachowa prasa i literatura 

Kursy i szkolenia 

Praktyka 

Udział w wystawach i seminariach 

Wymiana doświadczeń 

Wyjazdy zagraniczne 

Samokształcenie 

10 

24 

5 

7 

6 

3 

10 

15,3 

36,9 

7,7 

10,7 

9,2 

4,6 

15,3 

Razem 65 100 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Duża grupa badanych (stanowiąca 15,3% respondentów) stwierdziła, że zdoby-

wa wiedzę z zakresu wdrażania nowych informacji poprzez samokształcenie i czyta-

nie fachowej prasy i literatury. Jest to bowiem najtańszy i najprzystępniejszy sposób 

przyswajania wiedzy. 10,7% ankietowanych uczestniczyło w wystawach i semina-

riach, gdzie mogli zdobyć informacje z dziedzin, które są dla nich interesujące. 
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 Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie to bardzo ważny czynnik prowa-

dzący do rozwoju zarówno firmy, jak i pracowników. Wiadomo jest, że głos decy-

zyjny we wszelkich aspektach działalności gospodarczej ma szef, zarządca firmy,  

w porozumieniu z kierownikiem. Jednakże im bardziej cała załoga jest zdetermi-

nowana i zorientowana na cel i efekt pracy, tym szybciej jest on osiągnięty. Pra-

cownicy oraz zarządcy powinni świadomie uczestniczyć we wdrażaniu innowacji  

w przedsiębiorstwie. Wspólne podejmowanie decyzji i konsultowanie pomysłów 

sprawia, że prowadzenie spójnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa skutkuje lep-

szymi wynikami. W procesie produkcji bardzo ważnym czynnikiem jest motywacja 

pracowników. Pracownik, który jest kompetentny, pracowity, a także dobrze opła-

cany, jest bardziej zmotywowany do działania. Dzięki temu postrzega on proces 

wdrażania innowacji jako czynnik pozytywnie wpływający na zaawansowanie pro-

cesu produkcyjnego.  

 Z przeprowadzonych badań wynika, że największa grupa przedsiębiorców 

(43,1%) uważała, że pobory uzależnione są od efektów pracy. Dwie grupy (każda 

licząca 20,2% respondentów) wskazały na nagrody pieniężne i pochwały jako 

czynnik motywacyjny. Zaledwie 12,6% respondentów umożliwiało swoim pod-

władnym dokształcanie się w dziedzinie związanej z ich pracą. 

 
Tabela 3 

Sposoby motywowania pracowników 
 

Wyszczególnienie n* Respondenci [%] 

Uzależnienie poborów od efektów pracy 

Nagrody pieniężne 

Uznanie, pochwała 

Umożliwienie dokształcania 

Wycieczki zagraniczne 

W naturze 

34 

16 

16 

10 

1 

2 

43,1 

20,2 

20,2 

12,6 

1,2 

2,5 

Razem 79 100 

*Respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź.  

Źródło: opracowanie własne. 

 

 W badaniach czynników rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw na obsza-

rach wiejskich ważnym zagadnieniem było również poznanie źródeł środków finan-

sowych przeznaczonych na działalność i innowacje (tabela 4). Największy odsetek 

respondentów (31,6%) wskazał na własne oszczędności. Istnieje wiele ofert wspar-

cia finansowego rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, 

które dostarczają banki. Z powodu wysokich kosztów pozyskania środków z ze-

wnątrz ważne są pożyczki od rodziny i znajomych. 
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Tabela 4 

Pochodzenie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i innowacyjnej 
 

Wyszczególnienie n* Respondenci [%] 

Własne oszczędności 

Kredyt bankowy 

Pożyczka od rodziny 

Inne 

44 

19 

11 

5 

55,6 

37,9 

21,5 

6,3 

Razem 79 100 

*Respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź.  

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Ważnych informacji o dalszym rozwoju przedsiębiorstw i wdrażaniu innowa-

cji dostarcza analiza planów w zakresie inwestowania w przyszłości. Z badań wy-

nika, że najwięcej właścicieli przedsiębiorstw zamierza inwestować w budowę  

i modernizację, nowoczesny sprzęt oraz maszyny i urządzenia (tabela 5).  

 
Tabela 5 

Przedmiot inwestowania 
 

Wyszczególnienie n* Respondenci [%] 

Budowa i modernizacja 

Maszyny i urządzenia 

Nowoczesny sprzęt 

Nowe technologie 

Zakup większej liczby sztuk zwierząt 

Podnoszenie jakości świadczonych usług 

Inne 

22 

14 

17 

6 

5 

6 

8 

23,4 

14,8 

18,1 

6,4 

5,3 

6,4 

8,5 

Razem 94 100 

*Respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź.  

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Ponieważ wśród ankietowanych byli również rolnicy, odpowiedzi dotyczyły 

także zakupu zwierząt i rozwinięcia produkcji w gospodarstwie. Wyniki te pozy-

tywnie świadczą o innowacyjności przedsiębiorstw prowadzonych przez rolników  

i pozwalają mieć nadzieję, że dzięki temu unowocześnią oni zarówno swoje firmy, 

jak i gospodarstwa.  

 O rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie na obszarach wiejskich decydu-

ją także różne instytucje. Właściciele przedsiębiorstw agrobiznesu wskazali na małą 

aktywność instytucji w zakresie wspierania rozwoju tych podmiotów. Wśród insty-

tucji działających w powiecie olsztyńskim najaktywniejsze okazały się ośrodki 
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doradztwa rolniczego (31,4%), które prowadzą szkolenia rolników. Również waż-

nymi instytucjami są banki, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponownie potwierdzono jedną z prawi-

dłowości teorii innowacyjności: innowacje są opracowane przez inne instytucje,  

a przedsiębiorcy je wdrażają. Są to więc innowacje popytowe. 

 Przedsiębiorcy działający na obszarach wiejskich, jak wynika z danych za-

mieszczonych w tabeli 1, to ludzie kreatywni, pomysłowi, jednocześnie świadomi 

czynnika, jakim jest zwrócenie uwagi klientów na oferowany produkt. Wszech-

obecna mechanizacja, a także zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technolo-

gicznych i technicznych sprawią, że przedsiębiorstwo będzie produkować więcej, 

lepiej, wydajniej. Przedsiębiorcy wiejscy to ludzie otwarci na nowe wyzwania, 

poszerzający swoją wiedzę, zdający sobie sprawę, że wdrożenie nowoczesnych 

technologii pozwoli im na uniezależnienie się od pośredników, którzy szczególnie 

w przetwórstwie rolno-spożywczym, otrzymują jak największy zysk z partycypacji 

w łańcuchu marketingowym między rolnikiem przedsiębiorcą a kolejnymi ogni-

wami agrobiznesu. Podjęcie działań, które wpływają na unowocześnienie firmy, 

jest nierozerwalnie związane z możliwością rozwoju i funkcjonowania firmy na 

rynku. Wynik ten jest potwierdzeniem, że ważnym czynnikiem sprawczym innowa-

cyjności są sami przedsiębiorcy. 

 Wpływ na rozwój innowacji w przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ma 

nie tylko rolnik przedsiębiorca. Kooperacja przedsiębiorcy i innych jednostek z jego 

otoczenia, szczególnie instytucji, pozwala na rozwiązanie trudności związanych ze 

wdrożeniem innowacji. Sprawia również, że przedsiębiorca podejmujący innowa-

cyjne działania w celu ulepszenia i zwiększenia produkcji ma się do kogo zwrócić 

po informacje na interesujący go temat.  

 Wdrażanie innowacji jest związane także z określonymi cechami osobowymi. 

Z badań wynika, że najważniejszą cechą w opinii przedsiębiorców jest kreatywność 

(tabela 6). Ważna jest też umiejętność nawiązywania kontaktów. Badania własne 

potwierdzają założenia teorii innowacyjności J. Schumpetera, że to przedsiębiorcy  

i ich cechy osobowe są czynnikiem sprawczym innowacyjności. Mamy więc do 

czynienia z innowacjami podażowymi. 
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Tabela 6 

Najważniejsze cechy osobowe przedsiębiorców warunkujące sukces 
 

Wyszczególnienie n* Respondenci [%] 

Umiejętność nawiązywania kontaktów 

Kreatywność 

Umiejętność planowania 

Konsekwencja w działaniu 

Operatywność 

Inne 

17 

18 

16 

13 

10 

4 

21,8 

23,1 

20,5 

16,6 

12,8 

5,1 

Razem 78 100% 

*Respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź.  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podsumowanie  

 

1. Innowacyjność jest bardzo ważnym zjawiskiem w rozwoju przedsiębior-

czości na terenach wiejskich. Pozwala na zastosowanie nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych w produkcji zwiększających wydajność  

w przedsiębiorstwie. Tym samym poprzez zastosowanie innowacyjnych 

rozwiązań następuje zjawisko dywersyfikacji działalności na obszarach 

wiejskich. Można więc stwierdzić, że założenia teorii innowacyjności zo-

stały w badaniach własnych potwierdzone w większości przypadków. 

2. Doskonalenie poziomu innowacyjności uzależnione jest od stanu technicz-

nego maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji. Przedsiębiorstwo, chcąc 

się rozwijać, musi podejmować inwestycje, które przyniosą korzyści. Do-

bra baza maszynowa i modernizacja budynków pozwoli na zwiększenie 

produkcji oraz na zlokalizowanie całego procesu w przedsiębiorstwie. 

Dzięki temu cały dochód będzie kierowany do firmy. 

3. W badaniach stwierdzono obecność instytucji zachęcających przedsiębior-

ców do stosowania innowacji w produkcji. Są to instytucje doradcze za-

trudniające specjalistów, których celem jest wspieranie przedsiębiorców  

i pomaganie im w podejmowaniu nowatorskich rozwiązań. Stworzenie 

strategii prorozwojowej i wdrożenie innowacyjności w przedsiębiorstwie 

sprawi, że coraz więcej przedsiębiorców będzie starało się usprawnić dzia-

łania firmy. Potwierdzona została tym samym prawidłowość, że instytucje 

rynkowe opracowują innowacje, a przedsiębiorcy je wprowadzają. Są one 

więc imitowane. 

4. Badania dowodzą, że to kierownictwo będzie zorientowane na rozwój i po-

szerzanie działalności gospodarczej i wprowadzanie innowacji. Działania 

związane z rozwojem będą również udziałem konsumentów, co sprawi, 
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że wdrożenie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań będzie łatwiejsze. 

Fakt ten potwierdzają również badania własne. 

5. Badania własne nie potwierdzają jednak prawidłowości, że innowacje  

prowadzą do powstania oligopoli. Innowacje powodują rozwój przedsię-

biorstw i sprzyjają ich przetrwaniu na rynku. 

 

 

INNOVATIVENESS OF ENTERPRISES RUN BY FARMERS  

IN PRACTICE AND ECONOMY THEORY 

 

 

Summary 

 

 The objective of the survey was to estimate innovativeness of agribusiness enter-

prises in Olsztyn district. The survey was carried out in 2010. The survey included 65 

agribusiness enterprises with different activity directions. The theory of innovativeness 

was investigated. The survey proved that most enterprises used innovations. The survey 

proved that the innovativeness theory was introduced. 
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BARIERY WPROWADZANIA INNOWACJI – WYBRANE ASPEKTY 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Tempo i zakres kreowania oraz wdrażania innowacji w dużej mierze decydują 

o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorstw i gospodarki,  

w tym również polskiej, innowacje są warunkiem koniecznym do uzyskania  

w przyszłości korzystnej pozycji w gospodarce światowej. Jest to zagadnienie 

szczególnie ważne dla Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej, której gospo-

darka poziomem innowacyjności znacznie przewyższa gospodarkę polską. 

 Porównując poziom innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsię-

biorstw, można zauważyć znaczne dysproporcje w porównaniu z krajami wysoko-

rozwiniętymi. Relatywnie niski poziom innowacyjności gospodarki i przedsię-

biorstw można ilustrować, biorąc pod uwagę informacje dotyczące nakładów na 

prace badawczo-rozwojowe (B+R; średnio około 0,6%, dla porównania – kraje 

innowacyjne ponad 4%), jak i efekty prac badawczo-rozwojowych, efekty produk-

cyjne i handlowe1. W 2009 roku sumaryczny wskaźnik innowacyjności (S II) dla 

Polski wynosił 0,317, przy średnim dla UE 0,4782. Niekorzystna jest również struk-

tura finansowania wydatków na działalność B+R, które są finansowane głównie  

z budżetu państwa, gdy tymczasem w państwach z wysokorozwiniętą gospodarką to 

same przedsiębiorstwa w większości finansują ten rodzaj działalności. 

                                                 
1
  Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Ra-

port, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2006, s. 11–12; Innowacyjność 2008. Stan innowacyj-
ności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Raport, red. A. Żołnierski, 
PARP, Warszawa 2008, s. 10. 

2
  European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. Comparative analysis of innovation per-

formance, PRO INNO Europe® European Union 2010, s. 72. 
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 Na duże znaczenie innowacji jako czynnika wzrostu konkurencyjności pol-

skich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki wskazują autorzy wielu prac teoretycz-

nych, jak też wyniki prowadzonych w tej dziedzinie badań3. 

 Należy jednak zauważyć, że choć w świadomości przedsiębiorców polskich 

istnieje potrzeba ciągłego wprowadzania innowacji, to jednak nie znajduje ona 

bezpośredniego przełożenia na działania praktyczne. Istotną kwestią są bariery, 

jakie napotykają przedsiębiorcy na różnych etapach działalności innowacyjnej. 

 

 

1. Metodologia badań 

 

 Wyniki przedstawione w niniejszym opracowaniu są częścią prac badawczych 

dotyczących innowacyjności polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Badania mają charakter opisowy 

i analityczny. Jako narzędzie badawcze zastosowano analizę stanu badań w zakresie 

poruszanej tematyki oraz szeroko pojętą analizę opisową. Uzyskany materiał ba-

dawczy został poddany analizom. 

 

 

2. Bariery wprowadzania innowacji 

 

 Wyniki badań empirycznych wskazują jednocześnie na istnienie wielu barier 

innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Bariery te występują zarówno po stronie 

otoczenia przedsiębiorstw, jak i w ich wnętrzu. Wśród barier pierwszej grupy naj-

ważniejsze znaczenie ma ogólny stan gospodarki, który nie wyzwala dostatecznie 

sprawnych mechanizmów ssania innowacji przez przedsiębiorstwa. Ograniczony 

jest także popyt rynkowy, który również nie generuje wystarczającego zapotrzebo-

wania na zaawansowane pod względem technicznym produkty. Barier wzrostu 

innowacyjności należy upatrywać również po stronie polityki przemysłowej.  

W ostatnich latach wprawdzie wprowadzono w życie wiele programów mających 

stymulować działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach, ale jednak nie dopro-

wadziło to do zasadniczego przełomu we wzroście innowacyjności. Kolejną barierą 

wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw jest bariera finansowa. Z badań prowadzo-

nych przez różne ośrodki wynika, że brak środków finansowych niejednokrotnie 

uniemożliwia wdrażanie innowacji. 

                                                 
3
  M.in.: Innowacyjność 2006…; Innowacyjność 2008…; Raport o stanie sektora małych  

i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004–2005, red. A. Tokaj-Krzewska, S. Życiński, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, i inne przytoczone w opracowaniu. 
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 Świadczyły o tym na przykład już wyniki badań przeprowadzonych przez 

Główny Urząd Statystyczny w 1997 roku. Badane przedsiębiorstwa wymieniały 

następujące przeszkody we wdrażaniu innowacji: 

 zbyt wysokie oprocentowanie kredytów – 56%, 

 brak własnych środków finansowych – 56%, 

 brak bazy rozwojowej – 36%, 

 wysoki stopień niepewności zbytu – 36%, 

 akty prawne, normy i przepisy – 14%, 

 brak rozpoznania potrzeb rynkowych – 14%, 

 brak informacji na temat technologii – 13%, 

 brak możliwości współpracy z innymi instytucjami – 11%4. 

 Zgodnie z międzynarodowym kwestionariuszem stosowanym w badaniu 

Community Innovation Survey 2006 wyróżnia się następujące przeszkody we 

wprowadzaniu innowacji: 

1. Czynniki ekonomiczne: 

 brak środków finansowych w przedsiębiorstwie lub w grupie przedsię-

biorstw, 

 brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, 

 zbyt wysokie koszty innowacji. 

2. Czynniki związane z wiedzą: 

 brak wykwalifikowanego personelu, 

 brak informacji na temat technologii, 

 brak informacji na temat rynków, 

 trudności w znalezieniu partnerów do współpracy w zakresie działal-

ności innowacyjnej. 

3. Czynniki rynkowe: 

 rynek opanowany przez dominujące przedsiębiorstwa, 

 niepewny popyt na innowacyjne (nowe) produkty. 

4. Czynniki pozostałe: 

 brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej ze względu na 

wprowadzenie innowacji w latach poprzednich, 

 brak popytu na innowacje
5
. 

 Wyniki badań przeprowadzonych przez GUS dotyczących działalności inno-

wacyjnej przedsiębiorstw w latach 2004–2006 wskazują, że zarówno w przemyśle, 

jak i w sektorze usług w Polsce w tych latach jako główna przeszkoda w działalno-

ści innowacyjnej postrzegane były czynniki o charakterze ekonomicznym. Przy 

                                                 
4
  K. Poznańska, Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsię-

biorstw, Centrum Wiedzy AIESEC Polska, Komitet lokalny SGH w Warszawie, 10.11.2003,  
s. 8–9. 

5
  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006. Informacje i Opracowa-

nia Statystyczne, GUS, Warszawa 2008, s. 10. 
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czym brak środków finansowych w przedsiębiorstwie jako czynnik utrudniający 

działalność innowacyjną uznało 34,7% przedsiębiorstw w przemyśle i 22,1%  

w sektorze usług. Zbyt wysokie koszty innowacji – 34,5% przedsiębiorstw przemy-

słowych i 26,2% w sektorze usług wskazało na wysokie znaczenie tego czynnika. 

Jako istotne wymieniane były także czynniki rynkowe. Około 20% jednostek  

w przemyśle i nieco ponad 16% jednostek w sektorze usług określiło te czynniki 

jako ważne przeszkody w działalności innowacyjnej. Najmniejsze znaczenie przy-

pisano czynnikom związanym z wiedzą. Brak informacji na temat technologii i brak 

informacji na temat rynków – zaledwie nieco ponad 6% przedsiębiorstw zarówno  

w przemyśle, jak i w sektorze usług wskazało na istotne znaczenie tych czynników 

jako utrudniających działalność innowacyjną. Wskaźniki dotyczące istotnego zna-

czenia poszczególnych przeszkód dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa są 

wyższe dla przedsiębiorstw mniejszych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa mniejsze 

częściej niż duże napotykają poważne trudności w realizacji projektów innowacyj-

nych. W przeprowadzonych dotychczas badaniach Community Innovation Survey, 

w tym także w badaniu CIS 4, czynniki ekonomiczne również były najczęściej 

wymieniane przez przedsiębiorstwa europejskie jako przeszkody w prowadzeniu 

działalności innowacyjnej6. 

 Wyniki prowadzonych w kraju badań są podobne do wyników badań europej-

skich i światowych. Przykładem mogą tu być choćby wyniki badań S. Motyki  

i A. Jachimowskiego z Politechniki Krakowskiej, przeprowadzonych wśród przed-

siębiorstw branży maszynowej w 2009 roku. Wyniki te wskazują na następujące 

bariery działalności innowacyjnej tego typu przedsiębiorstw: 

 wysokie koszty, 

 ryzyko rynkowe, 

 długi czas zwrotu kosztów ponoszonych na innowacje, 

 brak źródeł finansowania, 

 słabe wsparcie instytucjonalne, 

 nieuczciwa konkurencja, 

 brak wykwalifikowanej kadry, 

 obawa, że zmiany nie będą korzystne7. 

 W wynikach tych badań pojawia się również czynnik związany z mentalno-

ścią, mianowicie obawa przed zmianami. 

 W raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Innowacyjność 2006 

wskazano następujące bariery innowacyjności przedsiębiorstw: 

                                                 
6
  Ibidem, s. 10–11. 

7
  S. Motyka, A. Jachimowski, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu maszy-

nowego – bariery i szanse rozwoju, 2010, s. 260. 
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 czynniki ekonomiczne (wskazało 50–60% firm), a wśród nich głównie: 

brak środków finansowych, zbyt wysokie koszty innowacji, brak ze-

wnętrznych źródeł finansowania; 

 czynniki rynkowe, takie jak niepewny popyt, opanowanie rynku przez do-

minujące przedsiębiorstwo; 

 związane z wiedzą, w tym problemy w znalezieniu partnerów, brak wy-

kwalifikowanego personelu; 

 pozostałe wśród nich – szczególnie brak potrzeby działalności innowacyj-

nej (11% MŚP)8. 

 Najwięcej przedsiębiorstw wskazało jako barierę grupę czynników ekono-

micznych. Zastanawiający może być fakt, że 11% małych i średnich przedsię-

biorstw wskazało, że nie widzi potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej. 

 Tematyką związaną z barierami innowacyjności zajmowało się również Biuro 

Analiz Sejmowych. W jego analizie podjęto szerokie spektrum badawcze tego zja-

wiska gospodarczego. Bariery, według opracowania Biura Analiz Sejmowych, 

można rozpatrywać w ujęciu makroekonomicznym, jak również mikroekonomicz-

nym. 

 Bariery rozwoju innowacyjności w Polsce: 

 niski poziom wydatków na działalność B+R; 

 niski stopień zaangażowania środków niepublicznych (przedsiębiorstw), 

wiąże się to z wysokimi kosztami, wysokim ryzykiem, niepewnym zy-

skiem, długim czasem zwrotu poniesionych kosztów; 

 trudności w zdobyciu zewnętrznych źródeł finansowania – niechęć banków 

do brania udziału w finansowaniu tego typu działalności przedsiębiorstw, 

brak funduszy venture capital (kapitał wysokiego ryzyka); 

 niekorzystna proporcja wydatkowania środków na B+R (35% na prace 

rozwojowe, na badania podstawowe 39%, stosowane 26%; w takich kra-

jach, jak Francja, Norwegia 50% przeznacza się na badania rozwojowe,  

a 20% na podstawowe)9. 

 Biuro Analiz Sejmowych wykorzystało w ujęciu mikroekonomicznym bada-

nia Ministerstwa Gospodarki nad barierami innowacyjności z perspektywy MŚP.  

Z perspektywy tego rodzaju przedsiębiorstw do barier innowacyjności można zali-

czyć: 

 finansowanie innowacji – 42%, 

 zbyt duże ryzyko – 25%, 

 brak zainteresowania nowymi produktami/usługami ze strony odbiorców – 

20%10. 

                                                 
8
  Innowacyjność 2006…, s. 52–53. 

9
  D. Grodzka, A. Zygierewicz, Innowacyjność polskiej gospodarki, „Infos” Biuro Analiz 

Sejmowych z 27.03.2008, nr 6 (30), s. 2–3. 
10

  Ibidem, s. 3. 



Bariery wprowadzania innowacji – wybrane aspekty 395 

 Niewątpliwie czynniki ekonomiczne są istotną barierą innowacyjności, szcze-

gólnie przedsiębiorstw. Widoczne jest to w aspekcie kosztów wiążących się z tego 

typu działalnością. Przemawiają za tym następujące fakty. Przeniesienie wyników 

badań podstawowych do fazy uzyskania prototypu produktu to dziesięciokrotnie 

wyższe koszty niż koszty samych badań. Natomiast żeby pomysł na produkt od-

niósł sukces rynkowy, na testowanie prototypu, wdrażanie, promocję itd. angażuje 

się nakłady dziesięć razy wyższe niż koszt zbudowania prototypu11. 

 Również wyniki badań prowadzonych w krajach europejskich potwierdzają, 

że główną barierą wprowadzania innowacji jest brak środków finansowych. 

 Według badań prowadzonych w Niemczech przez Tiwari i Buse bariery in-

nowacyjności w MŚP można uszeregować następująco: 

 utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania, 

 wysokie koszty innowacji, 

 wysokie ryzyko gospodarcze, 

 niedobór i utrudniony dostęp do wykwalifikowanego personelu, 

 brak know-how, jeśli chodzi o zarządzanie procesami innowacyjnymi, 

 przeszkody biurokratyczne, 

 brak praw własności intelektualnej12. 

 Na nieco inne aspekty zwracają uwagę wyniki badań Harris Interactive na 

zlecenie Olympus Corporation przeprowadzonych wśród 304 dyrektorów z listy 

„Fortune 1000” w lipcu 2010 roku w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z opinią 

kadry kierowniczej pięć najistotniejszych barier dla innowacji w przedsiębior-

stwach to: 

 zbyt duża presja na osiągnięcie celów krótkoterminowych (szybki wynik), 

 inne cele biznesowe mające pierwszeństwo, 

 brak czasu, 

 brak bodźców do inspirowania i nagradzania innowacji (postawy proinno-

wacyjne), 

 brak systemów i narzędzi wspierania innowacji przedsiębiorstw13. 

 Wyniki tych badań wskazują na czynnik czasu jako barierę wprowadzania 

innowacji. Chodzi tu głównie o fakt, że praca nad innowacjami jest procesem dłu-

gotrwałym, a biznes oczekuje szybkich działań i spektakularnych efektów. Dodat-

kowym elementem jest tu przesunięcie w czasie zwrotu kosztów poniesionych na 

działalność innowacyjną. 

 Wyniki prowadzonych badań wskazują, że zasadnicze przeszkody wprowa-

dzania innowacji związane są z otoczeniem przedsiębiorstwa. Wiele przeszkód tkwi 

                                                 
11

  Ibidem, s. 3. 
12

  R. Tiwari, S. Buse, Barriers to Innovation in SMEs. Can the Internationalization of 
R&D. Mitigate Their Effects?, „Woking Paper”, Spain, October 2007, no. 50, s. 8–13. 

13
  www.redwriteweb.com/enterprise/2010/10/enterprises-innovation.php, 22.11.2010. 
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jednak wewnątrz samych przedsiębiorstw. Do tej grupy przeszkód należy zaliczyć 

brak wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do prowadzenia działalności B+R 

oraz zarządzania innowacjami, jak również brak odpowiedniej infrastruktury tech-

nicznej. Niewystarczająca oferta ze strony różnych instytucji naukowo-

badawczych, a szczególnie brak instrumentów transferu technologicznego jeszcze 

bardziej pogłębiają niekorzystne warunki do wprowadzania innowacji. Bariery 

innowacyjności występujące wewnątrz przedsiębiorstw, jak i w ich otoczeniu 

wskazują na konieczność prowadzenia odpowiednio ukierunkowanej polityki go-

spodarczej, zwłaszcza proinnowacyjnej, przyjaznej dla przedsiębiorstw poszukują-

cych i wdrażających innowacje14. 

 Reasumując, należy dodać, że poziom innowacyjności ma odzwierciedlenie  

w rentowności firmy. Jak wykazuje praktyka oraz wyniki prowadzonych w tej kwe-

stii badań, między innymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 

przedsiębiorstwa innowacyjne charakteryzują się wyższą rentownością niż te, które 

nie inwestują w przedsięwzięcia innowacyjne15. 

 Polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza mali i średni, napotykają bariery utrudniają-

ce opracowywanie i wprowadzanie innowacji. Zalicza się do nich między innymi: 

 wysokie koszty stworzenia i wdrożenia rozwiązań innowacyjnych, które 

przewyższają możliwości samofinansowania działalności (utrudnione po-

zyskiwanie kapitałów obcych), 

 słabo rozwinięta infrastruktura komercjalizacji wyników działalności B+R, 

 wysokie ryzyko inwestowania w nowe technologie i otwierania opartych na 

nich przedsiębiorstw16, 

 brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, 

 brak informacji o nowych technologiach, problemy ze zdobyciem partne-

rów, 

 daleko posunięta monopolizacja rynku oraz niepewny popyt, 

 niewysoki poziom zatrudnienia w sektorach gospodarki opartej na wiedzy 

(w Polsce wskaźnik ten jest na poziomie 10%; o gospodarce opartej na wie-

dzy mówi się, gdy przekracza on 15%), 

 brak kapitału przeznaczonego na innowacje, 

 brak współpracy przedsiębiorców z naukowcami lub rzadka współpraca, 

 niewielka liczba wdrożenia nowych technologii, 

 mały udział przedsiębiorstw tworzonych w oparciu o nowe technologie, 

 ograniczony dostęp do specjalistycznych usług doradczych dotyczących 

wdrażania nowych technologii, nowych procedur oraz procesów, 

                                                 
14

  K. Poznańska, op.cit., s. 9. 
15

  A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsię-
biorstw. Raport, PARP, Warszawa 2005, s. 44, 51, 53–54. 

16
  Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013, Ministerstwo Go-

spodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006, s. 19. 
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 brak współpracy z samorządami i organizacjami lokalnymi lub ograniczona 

współpraca, 

 niski poziom kultury prawnej dotyczący ochrony praw autorskich oraz wła-

sności intelektualnej, 

 długie i nieefektywne procedury patentowe, 

 duże różnice pomiędzy przedsiębiorstwami17. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Innowacyjność przedsiębiorstw ma ogromne znaczenie w szybko rozwijającej 

się gospodarce. Poziom innowacyjności można określać za pomocą różnego rodza-

ju mierników. Z przeprowadzonych analiz wynika, że innowacyjność przedsię-

biorstw działających w gospodarce polskiej jest na niskim poziomie. Udział nakła-

dów na działalność B+R w produkcie krajowym brutto nie przekracza poziomu 

0,6% (w założeniu Strategii Lizbońskiej 3%). Niekorzystna jest również struktura 

finansowania wydatków na działalność B+R, które są głównie finansowane z bu-

dżetu państwa, gdy tymczasem w państwach z wysoko rozwiniętą gospodarką te 

same przedsiębiorstwa w większości finansują ten rodzaj działalności. W gospodar-

ce polskiej może to wynikać z faktu, że w zbiorze przedsiębiorstw dominują małe, 

a właściwie mikroprzedsiębiorstwa, które mają słabą kondycję finansową  

i z reguły nie stać ich na dodatkowy wydatek, jakim jest finansowanie działalności 

B+R. Widoczny jest wzrost nakładów na innowacje, przy czym w większości dzię-

ki inwestycjom w bazę techniczną. Niekorzystny jest fakt spadku nakładów na dzia-

łalność badawczą i rozwojową. Świadczy to o innowacyjności imitacyjnej polskich 

przedsiębiorstw. 

 Oprócz tego do głównych barier wprowadzania innowacji można zaliczyć 

czas – innowacje wymagają czasu na pomysł, badania, testy, wdrażanie. Następnie 

biurokrację – procedura patentowa trwa od trzech do pięciu lat. Mentalność, sposób 

myślenia – jest to czynnik zmieniający się, ale wymagający czasu. Brak wiary, 

odwagi i przedsiębiorczości innowacyjnej. 

 

 

                                                 
17

  Innowacyjność 2008…, s. 95–96. 
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BARRIERS OF INNOVATING – SELECTED ASPECTS 

 

 

Summary 

 

 The article concerns barriers of innovating in the economy, with special taking 

into account enterprises. Also main signs concerning the innovation of the Polish econ-

omy were described.  
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INNOWACYJNA LOGISTYKA W MŚP 

JAKO ELEMENT BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Współcześnie innowacje stanowią ważny czynnik determinujący sprawność 

działania przedsiębiorstw, tworząc podstawy utrzymywania się ich na rynku, po-

prawy konkurencyjności oraz efektywnej obsługi klientów. Jak wynika z badań 

ankietowych przeprowadzonych przez Boston Consulting Group wśród 2700 

członków zarządów przedsiębiorstw z całego świata, pomimo kryzysu innowacyj-

ność była jednym z trzech najważniejszych priorytetów w 2009 roku (potwierdziło 

to 64% respondentów). 58% uczestników badań planowało dalsze zwiększenie 

wydatków na innowacje. Przystosowanie się do zmiennych uwarunkowań rynko-

wych wymaga więc rozwoju kompetencji związanych z innowacyjnością1.  

 Tymczasem innowacyjność polskich przedsiębiorstw utrzymuje się na pozio-

mie znacznie niższym niż innowacyjność w krajach członkowskich Unii Europej-

skiej, choć w ostatnim okresie cechuje je ponadprzeciętne tempo postępu w tej 

dziedzinie2. Dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz badania nad innowacyj-

nością polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wykazują, że na ogół 

znacznie gorzej radzą sobie one w zakresie wprowadzania innowacji w porównaniu 

z dużymi firmami3. Innowacje wprowadzają przede wszystkim te MŚP, które mają 

                                                 
1
  M. Szymczak, A. Możdżeń, Nowoczesna komunikacja: niewyczerpane źródło innowacji, 

„Harvard Business Review Polska” 2009, nr 11, s. 104–105. 
2
  M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MŚP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospo-

darcza, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 108. 
3
  B. Wyżnikiewicz, Konkurencyjność MŚP, w: Raport o stanie sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, red. A. Żołnierski, PARP 2009, s. 105–112;  
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dobrą pozycję na rynku. Zarazem badania potwierdzają istnienie związku między 

innowacyjnością a pozycją konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku.  

 Jest oczywiste, że małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące konkurować na 

współczesnych rynkach, powinny dążyć do tworzenia unikatowej wartości dla 

klienta. Ważną rolę w procesie kreowania wartości dla klienta gra logistyka. 

Sprawne, efektywne, skuteczne i trudne do skopiowania procesy logistyczne mogą 

przesądzić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Logistyka jest jednym  

z obszarów przedsiębiorstwa, w których powinny być wdrażane innowacje.  

 Celem niniejszego opracowania jest próba skrótowego naświetlenia roli inno-

wacyjnej logistyki w procesie budowania przewagi konkurencyjnej małych i śred-

nich przedsiębiorstw. 

 

 

1. Innowacyjna logistyka w MŚP 

 

 Logistyka zajmuje się optymalizacją przepływu dóbr, usług i związanych  

z nimi informacji z punktu ich pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspoko-

jenia potrzeb konsumentów. Celem działań logistycznych jest „realizacja wielokie-

runkowej, wielowarstwowej i wielopodmiotowej koordynacji współpracy, do jakiej 

musi dochodzić w procesach przepływu zasobów, aby zapewnić racjonalne wyko-

rzystanie nakładów (kosztów) związanych z koniecznymi procesami przepływu  

i w ten sposób zapewnić pożądany poziom obsługi klienta”4.  

 Do głównych obszarów decyzyjnych logistyki w małych i średnich przedsię-

biorstwach można zaliczyć5: 

 decyzje w zakresie rozwiązań logistycznej obsługi klienta, 

 decyzje w zakresie transportu, 

 decyzje w zakresie kształtowania stanu zapasów, 

 zapewnienie dostępności odpowiedniej jakości informacji logistycznej, 

 decyzje w zakresie zapewnienia niezbędnej infrastruktury dla procesów lo-

gistycznych, 

 realizacja odpowiednich dla prowadzonej działalności drugorzędnych dzia-

łań logistycznych. 

 Zarządzanie logistyką ma duży wpływ na sferę ekonomiczną współczesnych 

zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, ponieważ działania i roz-

                                                                                                                        

B. Bojewska, Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przed-
siębiorstw w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 44–45. 

4
  M. Chaberek, Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnic-

two Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 16.  
5
  D. Kisperska-Moroń, E. Klosa, A. Świerczek, R. Piniecki, Funkcjonowanie małych  

i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Ka-
towice 2010, s. 19–20. 
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wiązania logistyczne w dużym stopniu wpływają na koszty i pośrednio na płynność 

finansową oraz rentowność. Logistyka pobudza ponadto zwiększenie sprzedaży 

produktów danego przedsiębiorstwa i udziału w rynku, co z kolei przekłada się na 

generowanie salda przepływów pieniężnych, a w rezultacie na wykreowaną war-

tość. Zarazem logistyka, której skuteczność z natury rzeczy uwarunkowana jest 

najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi, organiza-

cyjnymi i ekonomicznymi, stanowi podstawę wszelkich innowacji wpływających 

na efektywność działania, zdobywanie przewagi konkurencyjnej i rozwój przedsię-

biorstw6.  

 Postępująca współcześnie globalizacja, wzrost wymagań odbiorców i skróce-

nie cyklu życia produktów sprawiają, że kreowanie przewagi konkurencyjnej wy-

maga utrzymania wysokiego poziomu innowacyjności, określanej jako zdolność do 

generowania i wdrażania innowacji7. 

 Innowacyjność logistyczna to usprawnienie, nowa wartość z punktu widzenia 

klienta, która ma przełożenie na wartość rynkową oraz stanowi podstawę rozwoju 

usług logistycznych i budowania strategii działania na rynku. Innowacja w logistyce 

związana jest najczęściej z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych, 

usprawnianiem procesów, zwiększaniem poziomu zaangażowania pracowników  

i sposobem zarządzania nimi oraz wykorzystaniem nowych kanałów dystrybucji8.  

 W tym sensie innowacyjna logistyka w przedsiębiorstwie polega na stosowa-

niu innowacyjnych rozwiązań logistycznych w działalności wewnętrznej i na ryn-

kach, które obsługuje firma. Największym potencjałem do wprowadzania innowacji 

w logistyce dysponują systemy logistyczne charakteryzujące się możliwością przy-

stosowywania się do zmiennych warunków działania oraz elastycznością. 

 

 

2. Konkurowanie przez innowacyjną logistykę w MŚP 

 

 Koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa oznacza generalny sposób 

radzenia sobie z konkurencją, przy czym o stopniu konkurencyjności decyduje 

przewaga strategiczna (konkurencyjna). Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa 

na danym rynku w danym okresie jest rezultatem wyższej relatywnej wartości ofer-

ty tego przedsiębiorstwa w porównaniu z ofertami konkurentów. Praktyka potwier-

                                                 
6
  M.K. Gąsowska, Innovation determinants in logistics management – selected aspects,  

w: Logistics in the enterprises – selected aspects, red. M. Fertsch, K. Grzybowska, Politechnika 
Poznańska, Poznań 2010, s. 175–185. 

7
  G. Gołębiowski, Innowacyjność w zarządzaniu finansami – charakterystyka pojęcia i pró-

ba identyfikacji w przedsiębiorstwach w Polsce, w: Podejście innowacyjne w zarządzaniu przed-
siębiorstwem, red. R. Nowacki, M.W. Staniewski, Difin, Warszawa 2010, s. 100. 

8
  H. Brdulak, Innowacyjność w usługach logistycznych, w: Logistyka wobec nowych wy-

zwań, red. T. Janiak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, s. 89. 
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dza, że współczesne przedsiębiorstwa działają w warunkach sekwencji krótkookre-

sowych przewag strategicznych. Trwała przewaga konkurencyjna wynika zaś  

z umiejętności kreowania krótkotrwałych przewag konkurencyjnych9.  

 Wkład analizowanej tu logistyki w konkurencyjność przedsiębiorstwa spro-

wadza się do zaspokojenia zapotrzebowania końcowego nabywcy zgodnie z regułą 

7R: dostawy właściwej ilości właściwego produktu, we właściwym czasie i miej-

scu, we właściwej kondycji, po właściwej cenie i przy właściwej informacji. Istotne 

znaczenie ma tu wybór perspektywy podejmowania decyzji strategicznych. Przed-

siębiorstwo może postrzegać siebie jako odrębną całość lub część łańcucha dostaw. 

Kluczowym wyzwaniem nowoczesnej logistyki jest ukierunkowanie przedsiębior-

stwa na wspólne myślenie, cele oraz świadomość współpracy między przedsiębior-

stwami i jej wspomaganie przez wspólne planowanie i wymianę informacji oraz 

powiązanie struktur, technologii i ludzi w zintegrowanych przepływach10.  

 Proces kreowania przewagi logistycznej wymaga określenia jasnych, mierzal-

nych i kwantyfikowalnych celów. W literaturze przedmiotu wyróżnia się „twarde” 

metody budowania przewagi logistycznej, bazujące na celach w zakresie jakości, 

czasu i kosztów. Elementy te są łatwe do zmierzenia i stanowią dla końcowego 

nabywcy w miarę oczywiste kryterium wyboru. Przewagę logistyczną można osią-

gnąć również dzięki tak zwanym zdolnościom pomocniczym, obejmującym kontro-

lowanie zmienności w procesach logistycznych i radzenie sobie z niepewnością.  

W teorii wyróżnia się również metody „miękkie”, odnoszące się do otoczki obsłu-

gowej produktu, ukierunkowane na przykład na budowanie zaufania klientów co do 

sprawności funkcji logistycznych11. Jak z tego wynika, innowacje logistyczne w 

małych i średnich przedsiębiorstwach powinny być ukierunkowane na wdrażanie 

wymienionych sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej. 

 Badania „Doskonałość w logistyce”, przeprowadzone w 2009 roku przez Eu-

ropejskie Towarzystwo Logistyczne (European Logistics Association – ELA) oraz 

firmę doradczą A.T. Kearney wśród 150 firm z 18 krajów europejskich, ukazały, że 

w latach 2003–2008 koszty logistyczne wzrosły o 20%. Kolejnego ich wzrostu 

oczekuje się w okresie do 2013 roku. Wspomniane badania pozwoliły na wycią-

gnięcie wniosku, że w praktyce należy za wszelką cenę ograniczać wydatki związa-

ne z łańcuchem dostaw oraz nie dopuszczać do zamrożenia kapitału obrotowego,  

w szczególności w zapasach. Wyniki badań dały również podstawy do stwierdzenia 

                                                 
9
  Z. Pierścionek, Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 

2005, nr 9, s. 7–8. 
10

  Por. P. Blaik, Kluczowe wyzwania współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem do-
staw. Struktura – trendy – doświadczenia, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2010, nr 4,  
s. 14–15. 

11
  A. Harrison, R. Van Hoek, Zarządzanie logistyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2010, s. 46–54. 
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wzrostu wymagań odbiorców w zakresie czasu realizacji dostaw, ich dostępności 

oraz rzetelności12.  

 Z kolei badania przeprowadzone przez Instytut Logistyki i Magazynowania  

w latach 2004–2009 na grupie ponad 100 małych13 i dużych polskich przedsię-

biorstw potwierdziły, iż istnieją wyraźne różnice pomiędzy tymi przedsiębiorstwa-

mi, wskazujące na znacznie mniejszą efektywność procesów logistycznych wśród 

małych firm14. W badanym okresie zaobserwowano nieznaczną poprawę wskaźni-

ków poziomu obsługi klienta w małych przedsiębiorstwach, ale były one jednak 

znacznie mniej satysfakcjonujące niż wskaźniki w dużych firmach.  

 W kontekście przytoczonych wyników badań współcześnie istotne znaczenie 

w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej MŚP ma realizacja innowacji  

w obszarze logistyki, które powinny mieć na celu poprawę poziomu obsługi klienta, 

redukcję kosztów i minimalizację wielkości zaangażowanego kapitału. Małe i śred-

nie przedsiębiorstwa powinny przyjąć strategiczne podejście do kreowania działań  

i rozwiązań logistycznych. Należy podkreślić, że nowoczesne rozwiązania logi-

styczne pozwalają na redukcję kosztów logistycznych, szybkie dostarczenie pro-

duktów spełniających oczekiwania klientów oraz osiągnięcie wysokiej pewności  

i elastyczności procesów, co pozwala na zmniejszenie zaangażowania kapitału. 

 Aby innowacje dały oczekiwane efekty, niezależnie od wielkości przedsię-

biorstwa, proces innowacji logistycznych powinien obejmować następujące etapy15: 

 inspiracja – dostrzeżenie potrzeby zmian w systemie logistycznym firmy  

w obszarach: procesy zamówień, transportu, magazynowania; 

 analiza strategiczna – ocena bieżących procesów logistycznych w kontek-

ście ich uwarunkowań; 

 inwencja – proces poszukiwania nowych rozwiązań, ze szczególnym 

uwzględnieniem technologii informatycznych; 

 analiza ekonomiczna wdrożenia innowacji logistycznej; 

 akt innowacji – wybór najkorzystniejszego wariantu innowacji; 

 inwestycja – zaangażowanie czynników wytwórczych w realizowanie wy-

branego wariantu innowacji; 

 kontrola efektywności działań innowacyjnych.  

 Innowacje w logistyce MŚP determinowane są czynnikami o charakterze ze-

wnętrznym i wewnętrznym16. Najczęstszymi uwarunkowaniami sprzyjającymi in-

                                                 
12

  H.Ch. Pfohl, Doskonałość łańcucha dostaw w czasach światowego kryzysu gospodarcze-
go, w: Logistyka wobec nowych wyzwań…, s. 35–36. 

13
  Za małe przedsiębiorstwo uznano, za Polską Agencją Rozwoju i Przedsiębiorczości, 

przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników i mające obroty nieprzekraczające 10 mln 
euro. 

14
  Logistyka w Polsce. Raport 2009, red. I. Fechner, G. Szyszka, Instytut Logistyki i Maga-

zynowania, Poznań 2010, s. 117–130. 
15

  E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 46–47. 
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nowacyjności w MŚP są: bliskość rynków i znajomość konsumentów, szybszy 

przepływ informacji i przebieg procesów decyzyjnych oraz mniejszy potencjał 

konfliktów17. Mimo wielu inicjatyw i programów wsparcia konkurencyjności wciąż 

istnieje wiele barier wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.  

Z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że najistotniejsze 

czynniki utrudniające procesy innowacyjne to brak środków finansowych, zbyt 

wysokie koszty innowacji oraz brak zewnętrznych źródeł finansowania. Drugą 

grupę trudności stanowią czynniki rynkowe, to jest niepewny popyt oraz opanowa-

nie rynku przez dominujące przedsiębiorstwo18.  

 Wdrożone w małych i średnich przedsiębiorstwach innowacje logistyczne nie 

zawsze są konsekwencją zaplanowanych działań, część z nich jest wymuszona 

przez niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne, natomiast w decyzjach o ich wdro-

żeniu kluczową rolę odgrywa rachunek ekonomiczny. Zmienne uwarunkowania 

funkcjonowania MŚP wymuszają dostosowanie się do nowej rzeczywistości. Do-

stosowywanie to powinno nastąpić w jak najkrótszym czasie.  

 Osoba kreująca system logistyczny musi oznaczać się wszechstronnością, 

błyskotliwą inteligencją, zdolnością do szybkiego reagowania na zmiany w otocze-

niu ekonomicznym i prawnym, a także na postęp w dziedzinie technologii informa-

tycznych. Menedżer logistyki powinien również mieć umiejętność w zakresie two-

rzenia odpowiednich konfiguracji zasobów materialnych i niematerialnych przed-

siębiorstwa19. W mikroprzedsiębiorstwach zarządza, jak wiadomo, właściciel – od 

jego wiedzy i przedsiębiorczości zależy jakość rozwiązań logistycznych. W śred-

nich przedsiębiorstwach, wraz z komplikowaniem się procesów logistycznych, 

zachodzi potrzeba wykorzystania personelu o odpowiednich kwalifikacjach20.  

 Istnieje wiele możliwości kreowania przewagi konkurencyjnej MŚP. Innowa-

cje logistyczne powinny być odpowiedzią na rosnące wymagania klientów, niekon-

trolowaną zmienność procesów w otoczeniu, rezultaty benchmarkingu oraz wyniki 

przeprowadzonego audytu. Innowacyjna logistyka może istotnie przyczynić się do 

tworzenia unikatowej wartości dla klienta, co przekłada się na osiągnięcie przewagi 

konkurencyjnej. 

 

                                                                                                                        
16

  M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 2010, s. 54–55. 

17
  B. Bojewska, op.cit., s. 58. 

18
  K. Poznańska, Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności w małych i średnich 

przedsiębiorstwach w polskiej gospodarce, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
„Ekonomiczne Problemy Usług” nr 51, Szczecin 2010, s. 322. 

19
  E. Gołembska, op.cit., s. 43–44. 

20
  R. Piniecki, Koncepcja logistyki w małych oraz średnich firmach, w: Zeszyty Naukowe 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach, „Studia Ekonomiczne”, Katowice 2006, nr 41, s. 155. 
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Podsumowanie 

 

 Sektor MŚP obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, przy czym jest 

bardzo zróżnicowany pod względem potencjału ekonomicznego. Przedsiębiorstwa 

te prowadzą działalność produkcyjną, handlową i usługową. Niezależnie od rozmia-

ru i rodzaju prowadzonej działalności funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy od 

sprawnego i efektywnego przepływu wyrobów, informacji i pieniędzy. Optymaliza-

cja przebiegu tych procesów w celu zaspokojenia potrzeb ostatecznych odbiorców 

jest domeną logistyki.  

 „Twarde” metody budowania przewagi logistycznej bazują na celach 

w zakresie jakości, czasu i kosztów. Przewagę logistyczną można osiągnąć również 

dzięki zdolnościom pomocniczym, obejmującym kontrolowanie zmienności w pro-

cesach logistycznych i radzenie sobie z niepewnością. Metody „miękkie” odnoszą 

się do obsługowej otoczki produktu. 

 Cytowane wcześniej badania21 wykazały, że w latach 2003–2008 koszty logi-

styczne wzrosły o 20% i ponadto oczekuje się ich wzrostu w okresie do 2013 roku. 

Wyniki badań dały również podstawy do stwierdzenia, że wzrosły wymagania od-

biorców w zakresie czasu realizacji dostaw, ich dostępności oraz rzetelności. 

Współcześnie istotne znaczenie w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej 

MŚP ma realizacja innowacji w obszarze logistyki, które powinny mieć na celu: 

poprawę poziomu obsługi klienta, redukcję kosztów i minimalizację wielkości za-

angażowanego kapitału.  

 Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny przyjąć strategiczne podejście do 

kreowania działań i rozwiązań logistycznych. Istotne znaczenie ma tu wybór per-

spektywy podejmowania decyzji strategicznych. Przedsiębiorstwo może postrzegać 

siebie jako odrębną całość lub część łańcucha dostaw. Współczesne uwarunkowa-

nia rynkowe sprawiają, że lepsze wyniki osiąga się, konkurując łańcuchami dostaw. 

Zarazem postępujące procesy globalizacji sprawiają, że firmy zainteresowane dłu-

gookresowym rozwojem powinny włączyć się w wymianę międzynarodową, a to 

wymaga sprawnych i innowacyjnych procesów logistycznych.  

 Praktyka stale potwierdza tezę o znaczącym wpływie zarządzania logistyką na 

sferę gospodarki współczesnych zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsię-

biorstw. Badania wskazują jednak na znacznie mniejszą efektywność procesów 

logistycznych wśród małych firm. Innowacyjna logistyka w MŚP może powodować 

wzrost sprawności i efektywności procesów logistycznych, co w konsekwencji 

przyczynia się do wzrostu elastyczności przedsiębiorstwa i lepszego dopasowywa-

nia się do zmieniających się uwarunkowań. W kontekście prowadzonych w opra-

cowaniu rozważań innowacyjna logistyka w MŚP może kreować dodatkowe czyn-

niki osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. 

                                                 
21

  Doskonałość w logistyce, European Logistics Association & A.T. Kearney 2009. 
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INNOVATIVE LOGISTICS IN SMEs 

AS AN ELEMENT OF BUILDING A COMPETETIVE ADVANTAGE 

 

 

Summary 

 

 Globalization, the growth of customers’ requirements and shortening products life 

cycles cause that the creation of a competitive advantage requires to maintain a high 

level of innovation, defined as an ability to generate and implement innovations. 

The aim of this article is to show the role of innovative logistics in the process of build-

ing competitive advantages of SMEs. The first part presents the essence of logistics in 

the business activity, the areas of logistics decisions in small and medium enterprises 

and the concept of innovative logistics. The second part describes the methods for 

achieving logistical advantages, presents the results of studies on the efficiency of logis-

tics processes in modern enterprises and shows the importance of innovative logistics in 

the process of creating competitive advantages of SMEs. 

 

Translated by Magdalena K. Gąsowska 
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USŁUGI DORADCZE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PROCESIE POZYSKIWANIA 

NOWYCH TECHNOLOGII PRZEZ MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Wiedza to zasób, któremu we współczesnej gospodarce coraz częściej przypi-

suje się status kluczowego składnika potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. 

Staje się ona głównym budulcem pożądanych i unikatowych przewag konkurencyj-

nych. Jej zasobność, charakter i struktura mogą stanowić przewagę konkurencyjną 

samą w sobie, warunkować bądź współtworzyć inne cenne przewagi zasobowe, ale 

też – co najważniejsze – być źródłem wygrywających przewag rynkowych. 

 Wiedza ma ogromne i wielorakie znaczenie między innymi w kształtowaniu 

innej kategorii składników potencjału przedsiębiorstwa, a mianowicie zasobu tech-

nologicznego. Biorąc pod uwagę rolę, jaką pełni ona w procesie doskonalenia wy-

korzystywanych przez przedsiębiorstwo technologii, autor w niniejszym artykule  

z dużym zainteresowaniem podjął się realizacji empirycznego celu, jakim jest ocena 

aktywności małych i średnich przedsiębiorstw wiodących branż regionu kujawsko-

pomorskiego w zakresie korzystania z usług doradztwa dotyczącego nowych tech-

nologii. 

 Przedstawione w artykule wyniki pochodzą z badań przeprowadzonych zespo-

łowo na zlecenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dotyczyły one proin-

nowacyjnych potrzeb technologicznych przedsiębiorstw sześciu wybranych branż 

województwa kujawsko-pomorskiego, uznanych w strategii regionu za wiodące. 

Badania zostały zrealizowane z wykorzystaniem metody wywiadu kwestionariu-

szowego. Przy doborze próby badawczej posłużono się informacjami na temat 

przynależności firm do szczegółowych podsekcji Polskiej Klasyfikacji Działalno-
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ści, a także kryteriami uwzględniającymi wybrane charakterystyki populacji przed-

siębiorstw w województwie. W efekcie prowadzonych badań informacje uzyskano 

od 110 przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym 19 

z branży meblarskiej, 13 z poligraficznej, 16 z rolno-spożywczej, 26 z narzędzio-

wej, 14 z teleinformatycznej oraz 22 z biotechnologicznej.  

 

 

1.  Rola wiedzy w doskonaleniu technologii i znaczenie usług doradczych w jej 

pozyskiwaniu 

 

 Wiedza – jak już wspomniano – odgrywa bardzo istotną i wieloaspektową rolę 

w kształtowaniu technologii, którą stanowią nie tylko maszyny i urządzenia, ale 

przede wszystkim zbiór praktycznych informacji o sposobach ich wykorzystania,  

i to nie tylko w procesie wytwarzania produktów. Analizując technologię, należy 

zatem uwzględnić tworzące ją elementy składowe, a mianowicie know-how, metody 

realizacji procesów, zasady naukowe, urządzenia i organizację1. Z perspektywy 

praktycznego zastosowania technologii niezbędne wydaje się zapewnienie w jej 

obrębie technicznego wyposażenia umożliwiającego rzeczywiste wykonanie okre-

ślonych operacji, wiedzy opisującej proces technologiczny, ale też konkretnych 

umiejętności i rozwiązań organizacyjnych pozwalających zrealizować ten proces.  

 Nadając ostateczną postać stosowanej w przedsiębiorstwie technologii należy 

wykorzystać złożoność i wewnętrzne zróżnicowanie tego zasobu. Postrzeganie 

technologii jako tworu wieloskładnikowego pozwala zastosować bogatsze instru-

mentarium w procesie zapewniania jej wysokiej użyteczności i unikatowości. Fakt 

ten nabiera większego znaczenia w kontekście bezpośredniego wpływu, jaki tech-

nologia wywiera na kształtowanie oferty przedsiębiorstwa. Warunkuje ona przecież 

osiąganie rynkowych przewag konkurencyjnych zarówno o charakterze jakościo-

wym, jak i cenowym. Zasoby technologiczne świadczą między innymi o elastycz-

ności produkcji, umiejętności tworzenia wysokiej jakości produktów, umiejętności 

osiągania wysokiej wydajności i niskich kosztów, szybkości przestawiania się 

i reagowania na zmiany rynkowe2. 

 Nie trzeba zatem przekonywać, że doskonalenie technologii jest warunkiem 

nie tylko sukcesu przedsiębiorstwa, ale także jego przetrwania w coraz bardziej 

wymagającym otoczeniu rynkowym i konkurencyjnym. Również otoczenie tech-

niczne jest źródłem ambitnych wyzwań, którym małe i średnie przedsiębiorstwa 

bardzo często nie są w stanie samodzielnie sprostać. Zmuszone są wtedy do poszu-

kiwania nowych rozwiązań technologicznych poza swoją organizacją, co też nie 

                                                 
1
  P. Lowe, Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, Wydawnictwo Na-

ukowe Śląsk, Katowice 1999, s. 31. 
2
  Ch. Hofer, D. Schendel, Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publishing, St. 

Paul, Minnesota 1978, s. 145. 
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jest zadaniem prostym, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo ma aspiracje pozyskania 

technologii możliwie niepowszechnie dostępnej. W takim przypadku podjęcie 

współpracy z innymi podmiotami może być bardzo pomocne, chociażby w zakresie 

pozyskiwania stosownych informacji. Funkcje informacyjne czy doradcze pełnią 

firmy konsultingowe, ale także różne niekomercyjne instytucje wspierania biznesu 

powoływane często przez państwo w ramach aktywnie prowadzonej polityki go-

spodarczej. W konsekwencji podjęcia współpracy w obszarze doskonalenia techno-

logicznego zwiększa się niewątpliwie umiejętność radzenia sobie ze złożonością 

występujących w nim problemów3.  

 Jak się okazuje, wiedza jest wszechobecnym elementem w procesie kreowa-

nia, pozyskiwania i doskonalenia technologii. Występując jako jej składnik w po-

staci know-how, decyduje bezpośrednio o jej wartości. Żeby jednak zapewnić wy-

soki poziom tej wartości, pracownicy przedsiębiorstwa muszą dysponować odpo-

wiednimi kwalifikacjami, w tym stosowną wiedzą techniczną. W sytuacji kiedy 

przedsiębiorstwo nie jest w stanie samodzielnie generować rozwiązań technolo-

gicznych w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, rodzi się kolejna 

rola, jaką gra wiedza w analizowanym obszarze. Otóż może ona dostarczać infor-

macje o technologiach dostępnych w otoczeniu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że 

technologie będące przedmiotem obrotu rynkowego są raczej łatwo osiągalne  

i trudno w oparciu o ich zastosowanie zdobyć przewagę konkurencyjną, ważna jest 

umiejętność dotarcia do mniej rozpowszechnionej wiedzy o rozwiązaniach techno-

logicznych. Przecież technologia nie musi występować tylko w formie produktu 

będącego przedmiotem obrotu rynkowego, ale może również przybierać postać 

wiedzy publikowanej przez różne placówki badawczo-rozwojowe czy pracowników 

naukowych. Wtedy praktyka gospodarcza może pozyskać ją nawet bezpłatnie, ale 

niekoniecznie łatwo. I nawet, jeśli wiedza ta w osiągalnej postaci nie jest możliwa 

do zaaplikowania w konkretnym obszarze działalności gospodarczej, może być dla 

przedsiębiorstwa inspiracją do własnych prac nad poszukiwaniem lub doskonale-

niem technologii, a tym samym źródłem unikatowego rozwiązania na przykład  

w danym sektorze. 

 Innym problem będącym barierą rozwoju technologicznego może być brak 

własnych środków finansowych bądź ograniczona dostępność do obcych źródeł 

finansowania działalności badawczo-rozwojowej, zakupu technologii czy korzysta-

nia z usług firm doradczych. I w tej sytuacji ogromną rolę może odegrać wiedza –  

z tym, że w tym przypadku wiedza o istniejących, zwłaszcza niekonwencjonalnych 

źródłach i formach finansowania tego rodzaju przedsięwzięć. Tu również można 

skorzystać z pomocy innych podmiotów, wyspecjalizowanych w udzielaniu tego 

rodzaju porad. 

                                                 
3
  M. Dodgson, D. Gann, A. Salter, The Management of Technological Innovation. Strategy 

and Practice, Oxford University Press Inc., New York 2008, s. 148. 
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 Usługi doradcze w zakresie kształtowania technologii, jej nabywania, pozy-

skiwania informacji o nowych technologiach czy o źródłach finansowania ich roz-

woju są świadczone przez przeróżne organizacje. Mogą one mieć charakter komer-

cyjny lub nie, mogą stanowić wartość prywatną bądź być powoływane przez różne 

rządowe i pozarządowe instytucje, mogą być aktywne czasowo i tylko w niektó-

rych, nie zawsze powszechnie dostępnych miejscach. A zatem wiedza o istnieniu 

tych doradczych organizacji i świadczonych przez nie usługach jest sama w sobie 

cennym dla przedsiębiorstwa zasobem, często nieznanym lub trudno osiągalnym. 

 Paradoksalnie, często warunkiem pozyskania jednej określonej wiedzy jest 

posiadanie innej. Dla przykładu, żeby zdobyć z zewnątrz wartościową i możliwie 

unikatową wiedzę technologiczną, trzeba często najpierw posiadać niekoniecznie 

łatwo dostępną wiedzę o istniejących w otoczeniu instytucjach oferujących w tym 

zakresie usługi doradcze. Jak się okazuje, różnego rodzaju wiedza tworzy kolejne 

ogniwa łańcucha warunkującego zdobycie na rynku przewagi konkurencyjnej za 

sprawą wykorzystania nowej, trudno dostępnej dla konkurencji technologii. Stano-

wi ona zatem zasób, którego znaczenie trudno przecenić w procesie budowania 

silnego technologicznego potencjału przedsiębiorstwa. 

 W tym miejscu należy też pamiętać, że wiedza jako szczególny zasób niema-

terialny jest specyficznym składnikiem danego przedsiębiorstwa, który wyrwany ze 

spójnego systemu organizacji często traci swą wartość absorpcyjną dla innych 

podmiotów4. Oznacza to, że zastosowanie jej przez konkurentów na zasadzie naśla-

downictwa jest wbrew pozorom bardzo trudne. Cenna wiedza technologiczna wy-

rwana przez konkurentów z kontekstu całej, nie tylko technologicznej, działalności 

przedsiębiorstwa – na przykład określonych procedur postępowania, systemów 

motywowania, stylów zarządzania itp. – może stracić swoje walory, a jej imitacyjne 

zaadaptowanie do procesów w innym przedsiębiorstwie niekoniecznie musi przy-

nieść równie zadowalające efekty. 

 Reasumując, wśród składników zasobu wiedzy dotyczącej technologii można 

wyodrębnić wiele, i to istotnych, elementów. Jak wskazują dostępne wyniki badań, 

oprócz know-how, stanowiącego technologię samą w sobie, można do nich zaliczyć 

między innymi wiedzę o nowych i zmodernizowanych technologiach wykorzysty-

wanych w rodzimym i innych sektorach, wiedzę o istniejących patentach dotyczą-

cych technologii i o możliwościach zakupu licencji na stosowane technologie, wie-

dzę o usługach doradczych instytucji okołobiznesowych odnoszących się do pozy-

skiwania nowych i doskonalenia wykorzystywanych technologii5.  

                                                 
4
  Por. D.J. Teece, Capturing Value from Knowledge Assets: The New Economy, Markets 

for Know-How and Intangible Assets, „California Management Review”, Spring 1998, vol. 40, 
no. 3, s. 72–73.  

5
  Zob. A. Sudolska, Zasoby wiedzy jako strategiczny czynnik międzynarodowej konkuren-

cyjności przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 2006, s. 87–88. 
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2. Korzystanie z usług doradczych odnoszących się do nowych technologii  

 

 Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego 

w zakresie wdrażania nowych technologii nie wydaje się być zbyt imponująca. Aż 

48,2% badanych podmiotów nie wdrożyło w ostatnich trzech latach żadnych no-

wych technologii. 62,7% indagowanych przedsiębiorstw tłumaczy swoją inercję  

w obszarze protechnologicznej działalności innowacyjnej napotkanymi barierami. 

Niewątpliwie głównymi, choć nie jedynymi, ograniczeniami wdrażania nowych 

technologii okazały się możliwości finansowania tego rodzaju przedsięwzięć,  

ale także przewidywana przez samych zainteresowanych niska ich opłacalność. 

Rodzi się w tych okolicznościach pytanie: czy przedsiębiorstwa regionu kujawsko-

pomorskiego poszukują fachowej pomocy pozwalającej im przeciwstawić się poja-

wiającym problemom? W ramach prowadzonych badań zapytano zatem responden-

tów, czy w ostatnich trzech latach korzystali lub aktualnie korzystają z usług dorad-

czych odnoszących się do nowych technologii. Uzyskane odpowiedzi zaprezento-

wano zbiorczo w tabeli 1. 
Tabela 1 

Rozkład odpowiedzi respondentów dotyczących korzystania  

z usług doradczych związanych z nowymi technologiami 

 

Branże reprezentowane  

przez badane przedsiębiorstwa 

Odsetek respondentów, którzy 

korzystali lub obecnie korzysta-

ją z usług doradczych  

Odsetek respondentów,  

którzy nigdy nie korzystali 

z usług doradczych  

Teleinformatyczna 38,46 61,54 

Rolno-spożywcza 29,41 70,59 

Cała próba 22,73 77,27 

Biotechnologiczna 21,74 78,26 

Narzędziowa 20,83 79,17 

Meblarska 15,79 84,21 

Poligraficzna 14,29 85,71 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach. 

 

 Aktywność przedsiębiorstw wiodących sektorów regionu w zakresie korzysta-

nia z usług doradczych związanych z nowymi technologiami wydaje się niewystar-

czająca wobec niskiego stopnia innowacyjności posiadanego przez nie potencjału 

technologicznego. Biorąc pod uwagę ich słabość i inercję w analizowanym obsza-

rze, doradztwo technologiczne jawi się jako poważne, bo profesjonalne, wsparcie  

w zdobywaniu adekwatnej wiedzy i pokonywaniu napotykanych barier. Niestety,  

w zasadzie tylko co piąty podmiot przyznaje się do korzystania z tego rodzaju  

doradztwa. Najaktywniejsze są w tym względzie przedsiębiorstwa branży telein-

formatycznej, w której 38,46% respondentów zadeklarowało korzystanie z usług 
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doradczych. Niewątpliwie na taki stan rzeczy ma wpływ między innymi galopujący 

postęp technologiczny w tej dziedzinie, wobec którego bardziej niż gdzie indziej 

ujawnia się słabość pojedynczych małych przedsiębiorstw. Z tego typu usług  

doradczych korzysta lub kiedyś korzystała jeszcze względnie liczna grupa przedsię-

biorstw rolno-spożywczych (29,41%). W obu wyżej wymienionych branżach  

odsetek respondentów korzystających z omawianych usług przewyższa znacznie 

wynik uzyskany dla całej próby, który wyniósł 22,73%. Aktywność przedsiębiorstw 

branży biotechnologicznej oraz narzędziowej kształtuje się na podobnym  

poziomie jak w przypadku całej próby badawczej. Natomiast najmniej licznie  

z tego rodzaju doradztwa korzystały przedsiębiorstwa branży meblarskiej, jak rów-

nież poligraficznej. 

 W dalszym toku badań tych respondentów, którzy zadeklarowali korzystanie  

z usług doradczych związanych z nowymi technologiami, poproszono o wskazanie, 

jakie konkretnie były to usługi. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 2. 

 Zaprezentowane w tabeli 2 wyniki badań wskazują, że do usług doradczych,  

z których najczęściej korzystają badane przedsiębiorstwa w sześciu analizowanych 

branżach, należą usługi związane z poszukiwaniem i opracowywaniem informacji 

na temat aktualnie stosowanych w sektorze technologii. Korzysta z nich bowiem 

niespełna 13% badanych przedsiębiorstw, w tym 20% biotechnologicznych, 16% 

teleinformatycznych i narzędziowych, 12% rolno-spożywczych oraz 4% meblar-

skich i poligraficznych. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszą się usługi 

związane z poszukiwaniem dostawców nowych technologii. 

 Analizując intensywność wykorzystania dostępnych na rynku usług dorad-

czych związanych z nowymi technologiami przez pryzmat omawianych sześciu 

branż, można stwierdzić, że przedsiębiorstwa branży rolno-spożywczej oraz bio-

technologicznej są najaktywniejsze. Chętniej niż firmy z innych branż korzystają  

z usług związanych z poszukiwaniem źródeł finansowania zakupu, jak również 

wdrożenia nowych technologii. I tak z usług związanych z poszukiwaniem źródeł 

finansowania zakupu nowych technologii korzysta 20% przedsiębiorstw w branży 

rolno-spożywczej i 16% firm biotechnologicznych. Natomiast z pomocy przy po-

szukiwaniu źródeł finansowania wdrożenia nowych technologii korzysta 16% re-

spondentów w branży rolno-spożywczej i 12% przedsiębiorstw biotechnologicz-

nych. Ponadto 16% uczestników badań działających w branży rolno-spożywczej 

zadeklarowało korzystanie z usług związanych z oceną stopnia nowoczesności 

stosowanej w przedsiębiorstwie technologii, natomiast 12% z usług związanych  

z poszukiwaniem partnerów do badań nad nowymi technologiami, poszukiwaniem 

źródeł finansowania badań nad nowymi technologiami, audytem stosowanych  

w przedsiębiorstwie procesów technologicznych, z poszukiwaniem nabywców no-

wych technologii stworzonych przez przedsiębiorstwo oraz z udostępnianiem da-

nych o kluczowych ekspertach od zmian technologicznych w branży. Z tych sa-
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mych rodzajów usług doradczych korzysta zbliżony (a w niektórych przypadkach 

taki sam) odsetek przedsiębiorstw branży biotechnologicznej. 

 
Tabela 2 

Odsetek badanych przedsiębiorstw korzystających z poszczególnych usług doradczych 

związanych z nowymi technologiami 
 

Typ usług doradczych 

Odsetek przedsiębiorstw  

Cała 

próba 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Związane z poszukiwaniem 

i opracowywaniem informacji na temat 

aktualnie stosowanych technologii 
12,7 4,0 4,0 12,0 16,0 16,0 20,0 

Związane z poszukiwaniem dostawców 

nowych technologii 
10,0 0,0 4,0 12,0 8,0 16,0 20,0 

Związane z poszukiwaniem źródeł finan-

sowania zakupu nowych technologii 
8,2 4,0 0,0 20,0 0,0 8,0 16,0 

Związane z poszukiwaniem źródeł finan-

sowania wdrożenia nowych technologii 
6,4 4,0 0,0 16,0 0,0 8,0 12,0 

Związane z oceną stopnia nowoczesności 

stosowanej w przedsiębiorstwie technologii 
6,4 4,0 0,0 16,0 4,0 4,0 8,0 

Związane z poszukiwania źródeł finanso-

wania badań nad nowymi technologiami 
5,5 0,0 4,0 12,0 0,0 4,0 12,0 

Związane z poszukiwaniem nabywców 

nowych technologii stworzonych przez 
przedsiębiorstwo 

5,5 0,0 0,0 12,0 8,0 0,0 8,0 

Związane z poszukiwaniem partnerów 

do badań nad nowymi technologiami 
4,5 0,0 0,0 12,0 4,0 4,0 8,0 

Związane z audytem stosowanych 
w przedsiębiorstwie procesów technolo-

gicznych 
4,5 0,0 0,0 12,0 0,0 4,0 12,0 

Związane z udostępnianiem danych 
o kluczowych ekspertach od zmian techno-

logicznych 
3,6 0,0 0,0 12,0 0,0 4,0 8,0 

Branże: B1 – meblarska, B2 – poligraficzna, B3 – rolno-spożywcza, B4 – narzędziowa, B5 – 

teleinformatyczna, B6 – biotechnologiczna. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach. 

 

 Jak wynika z informacji zaprezentowanych wcześniej w tabeli 1, najbardziej 

aktywne w zakresie korzystania z doradztwa dotyczącego nowych technologii są 

przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej. Niekoniecznie ma to odzwierciedlenie 

w wynikach analizy wykorzystywania poszczególnych dostępnych na rynku usług 

doradczych. Największy odsetek respondentów tej branży (16%) korzysta z usług 

związanych z poszukiwaniem i opracowywaniem informacji na temat aktualnie 

stosowanych technologii oraz usług związanych z poszukiwaniem dostawców no-

wych technologii. Z pozostałych rodzajów usług doradczych dotyczących pozyski-

wania i wdrażania nowych technologii korzysta od 8% do 12% przedstawicieli tej 

branży. Jedynym typem usługi, z której nigdy nie korzystało żadne z badanych 

przedsiębiorstw teleinformatycznych, jest pomoc w poszukiwaniu nabywców no-
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wych technologii stworzonych przez przedsiębiorstwo. Nie powinien jednak ten 

fakt dziwić, ponieważ trudno oczekiwać, aby małe, a nawet średnie przedsiębior-

stwa były dostawcami nowoczesnych technologii na tak silnie konkurencyjnym  

i wymagającym rynku. 

 Analizując wyniki badań przedstawione w tabeli 1, zwrócono również uwagę 

na to, że w zakresie korzystania z usług doradczych związanych z nowymi techno-

logiami najmniej aktywne są przedsiębiorstwa branży meblarskiej oraz poligraficz-

nej. Zdiagnozowane zjawisko ma potwierdzenie w postaci wyników zaprezentowa-

nych w tabeli 2. 

 Najogólniej rzecz biorąc, przedsiębiorstwa zaprezentowanych branż regionu 

kujawsko-pomorskiego raczej w ograniczonym stopniu wykorzystują możliwości 

pozyskiwania wiedzy odnoszącej się do nowych technologii z profesjonalnych 

instytucji świadczących usługi doradztwa w tym zakresie. Należy się zatem zasta-

nowić, jak można zwiększyć to zaangażowanie, by doskonalić posiadany potencjał 

technologiczny, a w konsekwencji zwiększać zdolność przedsiębiorstw do skutecz-

nego konkurowania na coraz bardziej wymagających rynkach. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Małe i średnie przedsiębiorstwa wiodących branż regionu kujawsko-pomor-

skiego nie wydają się zbyt aktywne w zakresie wdrażania nowych technologii. One 

jednak, jak wiadomo, muszą być doskonalone, by mogły zapewnić wystarczająco 

wysoki poziom konkurencyjności oferty rynkowej. Aby zapewnić zatem pożądany 

rozwój technologii, należy między innymi zwiększyć zasobność przedsiębiorstw w 

szeroko rozumianą wiedzę technologiczną i bezpośrednio z nią związaną – cho-

ciażby wiedzę o dostawcach technologii, o partnerach zainteresowanych wspólnym 

ich kształtowaniem czy o źródłach ich finansowania. 

 Niestety, zgodnie z zaprezentowanymi wynikami, zaangażowanie badanych 

przedsiębiorstw w pozyskiwanie wyspecjalizowanej pomocy konsultingowej odno-

szącej się do zapewniania nowych technologii należy uznać za zbyt niskie w relacji 

do występujących w tym względzie rzeczywistych potrzeb. Wprawdzie zakres wy-

korzystywanych usług doradczych jest raczej szeroki, ale tylko nieliczni responden-

ci przyznają się do korzystania z poszczególnych ich propozycji, choć oczywiście 

ich aktywność w tym obszarze jest zróżnicowana branżowo.  

 Biorąc pod uwagę fakt, że doradztwo technologiczne jest profesjonalnym 

źródłem cennej wiedzy, warunkującej rozwój stosowanych technologii, należy za-

stanowić się, jak można zwiększyć, zwłaszcza wśród małych przedsiębiorstw, zain-

teresowanie tego rodzaju usługami doradczymi. Jednakże ze względu na formalne 

ograniczenia objętości niniejszego artykułu problem ten nie może być w tym miej-

scu przedmiotem dalszych rozważań. 
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CONSULTING SERVICES AS THE SOURCE OF KNOWLEDGE 

IN THE PROCESS OF ACQUIRING NEW TECHNOLOGIES 

THE CASE OF SMEs IN KUJAWSKO-POMORSKIE REGION 

 

 

Summary 

 

 The paper is of empirical character. It is an attempt to evaluate the importance of 

knowledge acquired as consultancy support during introducing new technologies in the 

company. On one hand the author points out many-sided function of technological 

knowledge in the process of improving technological potential of the firm. On the other 

hand he identifies the activities and real needs of SMEs in kujawsko-pomorskie region, 

in the field of technological consulting support. 
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INNOWACYJNOŚĆ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE  

– WYBRANE ASPEKTY 
 

 

 

1. Małe przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej 

 

 Efektywny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki pol-

skiej wymaga wzrostu innowacyjności w podmiotach gospodarczych. Innowacyj-

ność przedsiębiorstw jest rozumiana bardzo szeroko, obejmuje generowanie no-

wych pomysłów, prace badawczo-rozwojowe, ich ocenę, a także wprowadzanie 

nowych lub zmodernizowanych produktów/ usług/ technologii oraz metod organi-

zacyjnych i marketingowych na rynek.  

 W związku z narastającymi procesami globalizacji i internacjonalizacji oraz 

postępującą rewolucją naukowo-techniczną innowacyjność polskich przedsię-

biorstw powinna zwiększać się, aby rosła dzięki temu także konkurencyjność go-

spodarki i podnosił się poziom życia mieszkańców. W Polsce, w okresie późnej 

transformacji systemowej, zachodzi wiele procesów przynoszących pozytywne, ale 

także negatywne zmiany w gospodarce i społeczeństwie. 

 Jedną z dróg przełamania negatywnych zjawisk jest wzrost innowacyjności 

przedsiębiorstw. Aktywność innowacyjna wpływa na rozwój podmiotów gospoda-

rujących, a także wyznacza ich pozycję konkurencyjną na rynku krajowym i mię-

dzynarodowym. Integracja Polski z Unią Europejską stała się weryfikatorem rze-

czywistego stanu i potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Obecny stan inno-

wacyjności polskich przedsiębiorstw jest niski. Mają na to wpływ czynniki o cha-

rakterze zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Nie ma jasno i konsekwentnie 

prowadzonej polityki innowacyjnej przez państwo oraz istnieją zaniedbania w in-

westycje w badania i rozwój w przedsiębiorstwach.  
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 Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów działalności 

innowacyjnej polskich małych przedsiębiorstw oraz uwarunkowań, które wpływają 

na ten stan. Dane pochodzą z badań Głównego Urzędu Statystycznego za okres 

2006–2008 oraz 2004–2006.  

 Przedsiębiorstwa małe (w tym mikro) stanowią zdecydowaną większość 

przedsiębiorstw aktywnych, a więc faktycznie prowadzących działalność gospodar-

czą. W 2008 roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 1,862 mln przed-

siębiorstw, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2007 o 4,8%. Wśród wszyst-

kich przedsiębiorstw dominowały jednostki małe, stanowiąc 98,9% całego zbioru 

(w tym 96% mikroprzedsiębiorstw, tj. takich, które zatrudniają do 9 osób). Udział 

jednostek średnich i dużych był bardzo niewielki, stanowiąc odpowiednio 0,9%  

i 0,2% wszystkich przedsiębiorstw. 

 W porównaniu ze strukturą firm działających w UE uwagę zwraca ponaddwu-

krotnie większy w Unii odsetek firm małych (6,9%), zbliżony udział firm średnich 

(1,1%) oraz identyczny odsetek firm dużych (0,2%). Wyraźnie wyższy w Polsce niż 

w UE udział mikrofirm może wskazywać na bariery w ich rozwoju, które sprawia-

ją, że polskie mikroprzedsiębiorstwa rzadziej przechodzą na wyższy stopień rozwo-

ju (przekształcenie się w małe przedsiębiorstwo)1. 

 Po przeanalizowaniu małych i mikroprzedsiębiorstw ze względu na rodzaj 

prowadzonej działalności, można stwierdzić, że ponad jedna trzecia z nich (31,9%) 

prowadziła działalność handlową. Działalność z zakresu obsługi nieruchomości  

i firm prowadziło 15,8% przedsiębiorstw, działalność budowlaną – 12,4%, przemy-

słową – 10,7%, a transportową – 12,5%. Dane te przedstawiono w tabeli 1. 

 

 

2. Działalność innowacyjna małych przedsiębiorstw w Polsce 

 

 Najnowsze badania Głównego Urzędu Statystycznego potwierdziły tezę  

o wyższej innowacyjności większych podmiotów2. W latach 2006–2008 nastąpiło 

osłabienie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle w porównaniu  

z okresem 2004–20063. W badanym okresie 2006–2008 udział przedsiębiorstw, 

które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe (nowe lub istotnie ulep-

szone produkty lub procesy) w przemyśle, wyniósł 21,3%, a w sektorze usług 

15,6%, w okresie wcześniejszym 23,2% w przemyśle oraz 21,2 % w sektorze usług. 

                                                 
1
  Eurostat (SBS), dane dotyczą 2006 roku, za: Analiza zróżnicowania regionalnego aktyw-

ności inwestycyjnej sektora MŚP ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej, 
Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, lipiec 2010, s. 6. 

2
  Nauka i technika w 2008 roku GUS, Warszawa 2010. 

3
  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, notatka informacyjna. 

GUS, Warszawa 2009; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2004-
2006, GUS, Warszawa 2008. 
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Oznacza to, że co piąte przedsiębiorstwo przemysłowe i co szóste w usługach 

wprowadza innowacje technologiczne. 

 
Tabela 1 

Małe i mikroprzedsiębiorstwa według wybranych rodzajów działalności 

 

Rodzaj prowadzonej działalności  Liczba przedsiębiorstw 

małych 

W tym mikro 

Sekcja A + B 

leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo 

10 783 

 
10 453 

Sekcja C + D + E  

przemysł 
197 072 180 311 

Sekcja F  

budownictwo 
229 276 222 521 

Sekcja G  

handel i naprawy 
587 908 571 359 

Sekcja H  

hotele i restauracje 
62 733 60 625 

Sekcja I  

transport, gospodarka magazynowa i łączność 
147 590 144 742 

Sekcja J  

pośrednictwo finansowe 
62 595 62 269 

Sekcja K  

obsługa nieruchomości i firm, nauka 
292 908 287 100 

Sekcja M 

edukacja 
36 036 35 468 

Sekcja N  

ochrona zdrowia, opieka społeczna 
122 944 121 232 

Sekcja O  

pozostała działalność usługowa, komunalna 

społeczna i indywidualna 

93 038 91 829 

Ogółem 1 842 883 1 787 909 

 
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2010, s. 50. 

 

 Po przeprowadzeniu badań nad innowacyjnością podmiotów według ich wiel-

kości stwierdzono między nimi wyraźne różnice. W latach 2006–2008 udział jedno-

stek, które wprowadziły innowacje techniczne w badanym okresie, wynosił4: 

                                                 
4
  GUS nie prowadzi badań dotyczących aktywności innowacyjnej w mikroprzedsiębior-

stwach. 
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 wśród przedsiębiorstw małych (od 10 do 49 pracujących) – 14,6%  

w przemyśle i 12,5% w usługach, 

 wśród przedsiębiorstw średnich (od 50 do 249 pracujących) – odpowiednio 

32,7% i 25%, 

 wśród przedsiębiorstw dużych (powyżej 249 pracujących) – odpowiednio 

60,7 % i 47,7%. 

 W okresie wcześniejszym (2004–2006) udział przedsiębiorstw innowacyjnych 

w grupie firm zatrudniających od 10 do 49 osób wyniósł: w przemyśle 13,9%,  

w sektorze usług 16,9%; w grupie przedsiębiorstw liczących od 50 do 249 pracują-

cych: odpowiednio 37,4% i 34,8%, a w grupie przedsiębiorstw zatrudniających 

powyżej 249 osób: odpowiednio 65,5% i 53,5%5. 

 Innowacje organizacyjne w przemyśle w latach 2006–2008 wprowadziło 9% 

przedsiębiorstw z liczbą pracujących 10–49, 11,7% przedsiębiorstw zatrudniających 

50–249 osób oraz 43,7% tych, które liczą ponad 249 pracujących. W sektorze usług 

innowacje organizacyjne wprowadziło 12% przedsiębiorstw z liczbą pracujących 

10-49, 24,1% przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 osób oraz 42,7% przedsię-

biorstw liczących ponad 249 pracujących. 

 Innowacje marketingowe w przemyśle w latach 2006–2008 wprowadziło 

10,9% przedsiębiorstw zatrudniających 10–49 osób, 17,4% przedsiębiorstw z liczbą 

pracujących 50–249 oraz 33,2% przedsiębiorstw liczących ponad 249 pracujących, 

podczas gdy w sektorze usług innowacje te wprowadziło 11,9% przedsiębiorstw 

zatrudniających 10–49 osób, 20% przedsiębiorstw zatrudniających 50–249 oraz 

35,9% tych, które liczą ponad 249 pracujących. 

 Innowacyjność przedsiębiorstw, mierzona udziałem wśród nich tych jedno-

stek, które w badanym okresie wprowadziły przynajmniej jedną innowację produk-

tową lub procesową, wzrasta wraz ze wzrostem ich wielkości mierzonej liczbą pra-

cujących. 

 Innym rodzajem aktywności gospodarczej małych przedsiębiorstw, która ma 

wpływ na poziom ich innowacyjności, jest współpraca w zakresie działalności in-

nowacyjnej. W okresie 2006–2008 8,3% przedsiębiorstw w przemyśle i 6,6%  

w sektorze usług posiadało porozumienia (umowy) o współpracy z innymi jednost-

kami dotyczące działalności innowacyjnej. Oznacza to spadek w porównaniu  

z latami 2004–2006, kiedy współpracę taką deklarowało 11,1% przedsiębiorstw, 

zarówno w przemyśle, jak i w sektorze usług. Małe przedsiębiorstwa współpraco-

wały jeszcze słabiej (3,8% przedsiębiorstw). Skłonność do współpracy, jak można 

było się spodziewać, rosła wraz z wielkością przedsiębiorstw: współpracowało 

3,8% przedsiębiorstw zatrudniających 10–49 osób, 14,9% z liczbą pracujących  

50–249 i 40,5% tych, które liczą powyżej 249 osób w przemyśle oraz odpowiednio 

4,5%, 11,8% i 34,4% przedsiębiorstw w sektorze usług. 

                                                 
5
  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2004–2006… 
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3. Uwarunkowania działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw 

 

 Problematyka uwarunkowań procesów innowacyjnych jest złożona. Najczę-

ściej spotykaną klasyfikacją uwarunkowań procesów innowacyjnych jest podział ze 

względu na miejsce występowania tych czynników. Te, które są związane z przed-

siębiorstwem, traktuje się jako czynniki wewnętrzne, a wynikające z otoczenia 

przedsiębiorstwa – jako zewnętrzne. 

 Uwarunkowania procesów innowacyjnych mogą mieć naturę socjologiczną, 

psychologiczną, filozoficzną, historyczną, organizacyjną bądź ekonomiczną. Ze 

względu na temat artykułu zostaną przedstawione te ostatnie. Uwarunkowania 

zmieniają się w czasie, mają charakter dynamiczny i zależą od wielu czynników. 

Uwarunkowania występujące w Polsce w okresie transformacji oraz w Unii Euro-

pejskiej w tym okresie są różne, ale są to te same czynniki, tylko mają one charakter 

dynamiczny i w określonym momencie oddziałują czynniki adekwatne do sytuacji 

polityczno-gospodarczej w danym kraju. 

 Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim: 

 zasoby finansowe przedsiębiorstwa, których wielkość wpływa na nakłady 

na działalność innowacyjną i działalność B+R, które obciążone są wyso-

kim ryzykiem, 

 świadomość co do znaczenia i roli innowacji; istnienie kultury innowacyj-

nej w przedsiębiorstwie, 

 liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie ogółem, 

 liczba zatrudnionych z wyższym wykształceniem, 

 liczba personelu naukowo-badawczego; 

 gotowość i motywacja kadry zarządzającej do podejmowania ryzyka, 

 wyższe wykształcenie zarządzającego firmą, 

 nagromadzone przez przedsiębiorstwo zasoby rzeczowe, 

 rodzaj produktów i usług produkowanych w przedsiębiorstwie. 

 Do najważniejszych czynników zewnętrznych można zaliczyć: 

 konkurencyjny rynek,  

 politykę innowacyjną państwa, 

 potencjał naukowo-badawczy, postęp techniczny, 

 strukturę gospodarki, poziom rozwoju gospodarczego. 

 W Podręczniku Oslo6 także wskazane są czynniki kształtujące procesy inno-

wacyjne na poziomie otoczenia i firmy. Stymulanty działające na poziomie firmy 

określone są tam mianem dynama innowacyjnego. Do uwarunkowań ogólnych 

zaliczono warunki i instytucje, bazę naukowo-inżynieryjną oraz czynniki ludzkie, 

społeczne i kulturowe (rysunek 1). 

 

                                                 
6
  Podręcznik Oslo, OECD, Wyd. KBN, Warszawa 1999. 
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Rys. 1. Uwarunkowania procesów innowacyjnych w firmach 

Źródło: Podręcznik Oslo… 

 

 W małych przedsiębiorstwach niektóre z tych czynników ulegają wzmocnie-

niu, inne mogą nie występować. Z punktu widzenia innowacyjności małych pod-

miotów najważniejsze są czynniki, które stanowią jednocześnie bariery ich innowa-

cyjności. Podstawową z nich jest brak zasobów finansowych, o czym świadczy 

chociażby wartość nakładów inwestycyjnych przypadających na jednego zatrudnio-

nego (5461 zł w mikro, 15 910 zł w małych, 20 576 zł w średnich i 30 007 zł  

w dużych przedsiębiorstwach)7. Dodatkową barierą jest również ograniczony do-

stęp małych firm, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw, do finansowania zewnętrznego. 

Instytucje finansowe, zwłaszcza banki, postrzegają mniejsze przedsiębiorstwa jako 

mało wiarygodnych kredytobiorców, co oczywiście wpływa na warunki udzielane-

go wsparcia kredytowego. 

                                                 
7
  Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku… 
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 Jak wynika jednak z raportu Innowacyjność sektora MŚP w Polsce. Rządowe 

programy wsparcia a luka finansowa8, jedynie 13% badanych małych i średnich 

przedsiębiorstw skorzystało z programów wspierających przedsiębiorczość, a około 

70% nie ma świadomości, że takie programy istnieją. Dane te są o tyle niepokojące, 

że zapotrzebowanie na dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania deklaruje 

większość właścicieli firm w Polsce. 

 Inna grupa barier związana jest ze słabością sfery naukowej i badawczo-

rozwojowej (B+R), z niskimi nakładami na tę sferę i brakiem współpracy między 

nauką i przemysłem. Jednostki sfery B+R w niewielkim stopniu są źródłem inno-

wacji dla małych przedsiębiorstw.  

Także bariery legislacyjne stanowią sporą przeszkodę w działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstw, brakuje instrumentów w ramach polityki innowacyjnej państwa 

wspierających i stymulujących działania proinnowacyjne.  

 Państwo polskie prowadzi słabą politykę innowacyjną. Nakłady na sferę B+R 

w wielu najbardziej konkurencyjnych sektorach gospodarki są ogromne i ponoszą 

je jedynie globalne koncerny. Mniejsze firmy (do których zaliczają się prawie 

wszystkie polskie przedsiębiorstwa, nie mamy polskiej korporacji transnarodowej – 

KTN) muszą podnosić innowacyjność innymi drogami. I tu istnieje pole do popisu 

dla rządzących, przy katastrofalnie niskich nakładach na B+R ze strony państwa  

i równie niskich ze strony przedsiębiorstw należy stworzyć rzeczywiste mechani-

zmy typu fiskalnego i pozafiskalnego w celu pobudzenia innowacyjności.  

 Zdecydowana większość przedsiębiorców nie ma już wątpliwości, że nastąpiła 

zmiana w pojmowaniu procesu innowacyjnego i jego realizacji. Tradycyjne podej-

ście do innowacji, oparte na wynikach własnego zaplecza badawczo-rozwojowego 

oraz długotrwałych i kosztownych badaniach chronionych przed konkurencją po-

woli przestaje się sprawdzać. Na rynku liczy się czas i szybkość reagowania na 

potrzeby konsumentów, ważna staje się współpraca w sieci innowacyjnej, która 

pozwala rozłożyć koszty i ryzyko przedsięwzięcia innowacyjnego. 

 

 

Podsumowanie  

 

 Należy mieć na uwadze, że wprowadzane innowacje i sam proces innowacyj-

ny są dla firm małych czymś zasadniczo innym od innowacji i procesów innowa-

cyjnych w dużych przedsiębiorstwach. Małe firmy nie mogą pozwolić sobie  

na kosztowne innowacje i związane z tym inwestycje z powodu wspomnianych 

ograniczeń finansowych, ludzkich czy też z powodu braku współpracy ze sferą 

naukową. 

                                                 
8
  D. Klonowski, Innowacyjność sektora MŚP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a lu-

ka finansowa, Ernst & Young Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009. 
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 Badania prowadzone przez GUS wskazują, że poziom innowacyjności pol-

skich małych przedsiębiorstw jest niższy niż w większości krajów Unii Europej-

skiej. Niepokojącym zjawiskiem jest obniżanie poziomu innowacyjności przedsię-

biorstw małych, jak i przedsiębiorstw ogółem z gospodarce polskiej. 

 

 

INNOVATION OF POLISH SMALL ENTERPRISES – SELECTED ASPECTS 

 

 

Summary 

 

 The subject of this article is to present some chosen aspects of the Polish small 

enterprises innovation activity from 2006 to 2008 and from 2004–2006. The research 

was conducted by the Central Statistical Office. The outcome of the research shows that 

the innovation of S&M enterprises is low and is getting lower. It is a worrying pheno-

menon since the innovation growth is important for the effective growth of enterprises' 

and the whole Polish economy's competitiveness. 

 

Translated by Katarzyna Kozioł-Nadolna 
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Wprowadzenie 

 

 Trwające od końca XX wieku przeobrażenia cywilizacyjne wpływają w coraz 

większym stopniu na sposób funkcjonowania społeczeństwa i podmiotów gospo-

darczych. Współczesne uwarunkowania społeczne, polityczne, ekonomiczne,  

a nawet ekologiczne z uwagi na stały rozwój nauki i techniki odgrywają coraz 

większą rolę również w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te 

zmuszone są do zmodyfikowania profilu i sposobu działalności w otoczeniu o no-

wym charakterze oraz otwarcia na globalną konkurencję. Zignorowanie pojawiają-

cych się sygnałów z rynku, w tym również opóźnienie we wdrażaniu nowych tech-

nologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information and Communication 

Technology – ICT)1, może spowodować utratę dotychczasowej pozycji rynkowej 

przedsiębiorstw, co w skali całej gospodarki narodowej spowoduje pogłębienie 

dystansu do wysokorozwiniętych krajów. Przedsiębiorstwa obecne w tych krajach 

w zasadzie od lat funkcjonują zgodnie z zasadami ekonomii wiedzy, skutecznie 

wykorzystują narzędzia służące do gromadzenia i przetwarzania informacji. Mają 

również dostęp do kapitału finansowego oraz wsparcie państwa w prowadzeniu 

niezbędnych badań rozwojowych. 

 Celem artykułu jest omówienie znaczenia technologii informacyjnych w roz-

woju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście zdiagnozowanych zjawisk 

                                                 
1
  Technologie informacyjne i komunikacyjne to grupa technologii, która wykorzystywana 

jest do przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej. Por. Społe-
czeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań z lat 2004-2008, GUS, Warszawa 2010, s. 7. 
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kryzysowych we współczesnej gospodarce2 oraz dynamicznie rozwijającej się go-

spodarki opartej na wiedzy (GOW). Ponadto autor dokonał analizy wykorzystania 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych i średnich przedsiębior-

stwach w Polsce oraz porównał uzyskane wyniki do sytuacji w krajach Unii Euro-

pejskiej. 

 

 

1. Technologie informacyjne i komunikacyjne w warunkach GOW 

 

 Ewolucja społeczno-gospodarcza, jaka miała miejsce w ostatnich latach, spo-

wodowała zmianę znaczenia poszczególnych czynników wytwórczych. Najważ-

niejsze miejsce w tworzeniu dochodu zajął kapitał intelektualny. Tym samym po-

czątek XXI wiek stał się początkiem nowej gospodarki, u podstaw której leżą: 

know-how, wykształcenie, kreatywność oraz wiedza, zarówno jawna (powszechnie 

dostępna), jak i ukryta (nierzadko decydująca o przewadze konkurencyjnej firmy), 

ale także dobrze zorganizowane otoczenie instytucjonalno-prawne, innowacyjność  

i przedsiębiorczość, infrastruktura teleinformatyczna oraz wszechstronna edukacja. 

Przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności funkcjonujące w tego 

typu środowisku bazują bezpośrednio na tworzeniu, gromadzeniu, przyswajaniu, 

przetwarzaniu i dystrybucji wiedzy, co prowadzi do szybszego rozwoju gospodarki 

i społeczeństwa oraz sprzyja w szczególności dynamicznemu wzrostowi wysokiej 

techniki3. 

 W tak zdefiniowanym otoczeniu kluczowe znaczenie mają technologie infor-

macyjne, które stanowią narzędzie gromadzenia i przetwarzania zasobów wiedzy. 

Ona z kolei jest niezbędnym elementem umożliwiającym szerokie wykorzystanie 

kapitału intelektualnego w procesie tworzenia wartości dodanej. W gospodarce 

wiedzy kapitał intelektualny może skutecznie zastąpić dotychczas wykorzystywane 

                                                 
2
  B. Fiedor wskazuje jako najistotniejsze przyczyny kryzysu gospodarczego: wzrost zna-

czenia korporacji międzynarodowych, „wirtualizację” kapitału finansowego, globalizację rynku 
finansowego, niekorzystne zmiany demograficzne w krajach wysokorozwiniętych, energetyczne  
i ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego oraz utrzymujące się w dalszym ciągu przywództwo 
Stanów Zjednoczonych. Por. B. Fiedor, Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, „Eko-
nomista” 2010, nr 4, s. 460. 

3
  Do wysokiej techniki zalicza się wszystkie te dziedziny, w których występuje wysoki 

poziom nakładów na prace badawczo-rozwojowe (B+R) w prowadzonej działalności. Działalność 
ta charakteryzuje się: innowacyjnością, krótkim cyklem życia wyrobów i procesów produkcyj-
nych, szybką dyfuzją innowacji technologicznych, wysokim popytem na wykwalifikowanych 
pracowników, w szczególności technicznych, stosunkowo dużym ryzykiem działalności oraz 
współpracą naukowo-techniczną zarówno w kraju, jak i za granicą. Por. Nauka i technika w 2007 
roku, GUS, Warszawa 2009, s. 186. Do działalności o wysokim poziomie nakładów B+R zalicza 
się m.in.: przemysł teleinformatyczny, elektroniczny, paliw nuklearnych, energii odnawialnej, 
farmaceutyczny, biotechnologii, sprzętu telekomunikacyjnego, sprzętu lotniczego oraz usługi 
finansowe, medyczne i przetwarzania danych. 
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w produkcji tradycyjne rodzaje kapitału4. Nowoczesne technologie informacyjne 

umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie informacji na większą skalę i mniejszym 

kosztem w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Ponadto przesłanie danych za 

pomocą sieli teleinformatycznych realizowane jest niemal bez opóźnień. Technolo-

gie informacyjne mogą być zatem źródłem przewagi konkurencyjnej i stanowią 

ważny czynnik wzrostu społeczno-ekonomicznego. Dlatego też ICT w coraz więk-

szym stopniu wpływają na charakter procesów produkcyjnych. Z jednej strony 

prowadzą do poprawy wydajności pracy i wzrostu efektywności wykorzystania 

ograniczonych zasobów, z drugiej zaś determinują wielkość i charakter zatrudnio-

nej siły roboczej. Co więcej, technologie informacyjne poprawiają również  

komunikację społeczeństwa z administracją publiczną, a nieograniczony niemal 

dostęp obywateli do informacji o zadaniach realizowanych przez urzędników pań-

stwowych zwiększa przejrzystość ich działań oraz sprzyja ochronie interesu pu-

blicznego.  

 Z kolei zaniedbanie upowszechniania technologii informacyjnych wywoła 

zjawisko wykluczenia cyfrowego, rozumianego jako zróżnicowanie w rozwoju 

społeczno-gospodarczym i jakości życia, wynikające z ograniczonego dostępu do 

informacji, niedostatecznego wykorzystania technik komunikacji i Internetu. Wy-

kluczenie cyfrowe dotyczyć może zarówno jednostek, podmiotów gospodarczych, 

grup społecznych wewnątrz kraju, jak i całych społeczeństw. ICT pozytywnie 

wpływają na prowadzoną działalność gospodarczą, są głównym czynnikiem rozwo-

ju handlu elektronicznego. Ponadto w krajach, w których następuje liberalizacja 

rynku telekomunikacyjnego, obserwuje się wzrost konkurencji wśród dostawców 

środków komunikacji. Zjawisko to wpływa na rozwój nowych inwestycji, a spada-

jące ceny i dywersyfikacja usług powodują wzrost popytu i dalszą poprawę ko-

niunktury rynkowej5. 

 Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych może powodować 

także negatywne zjawiska. Problemem zarówno społeczeństwa, jak i podmiotów 

gospodarczych w gospodarce wiedzy jest nadmiar informacji i często jej nieodpo-

wiednia jakość. Objawia się to zalewem informacji nie zawsze zamawianej, nieupo-

rządkowanej, niespójnej i sprzecznej z dotychczas posiadaną wiedzą. Skutkiem 

opisanych zdarzeń jest dezorientacja informacyjna, szum informacyjny i uzależnie-

nie od informacji. W przypadku człowieka nadmiar „złej” informacji powoduje 

                                                 
4
  W warunkach silnie oddziałujących ekologicznych barier wzrostu gospodarczego klu-

czowe znaczenie ma substytucja kapitału przyrodniczego, w szczególności zasobów nieodnawial-
nych. Nie można bowiem planować trwałego wzrostu gospodarczego w oparciu o ograniczone 
zasoby. Co więcej, intensywne wykorzystanie w procesie produkcji wiedzy – czemu sprzyjają 
technologie informacyjne – wcale nie oznacza jej ubytku. Można przy tym wykazać, że systema-
tyczne korzystanie z zasobów informacji poprawia stan ich uporządkowania i sprzyja ciągłej 
aktualizacji. W efekcie sprzedaż wiedzy pozwala powiększyć jej zasoby, ogranicza starzenie się 
informacji. Zapobiega zatem zjawisku jej deprecjacji.  

5
  Understanding the digital divide, OECD Publications, Paris 2001, s. 5–6. 
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stres informacyjny wywołany przede wszystkim przeciążeniem informacyjnym6.  

Z kolei w przedsiębiorstwach szum informacyjny przyczynia się do wzrostu kosz-

tów działalności wynikających z konieczności gromadzenia napływających danych, 

selekcji informacji prawdziwej i potrzebnej przedsiębiorstwu oraz stwarza ryzyko 

podjęcia niewłaściwych decyzji na podstawie błędnych bądź niekompletnych in-

formacji.  

 Pomimo ryzyka wystąpienia opisanych niekorzystnych zjawisk rozwój tech-

nologii informacyjnych silnie oddziałuje na wzrost PKB w gospodarce. Przeprowa-

dzona na podstawie raportów ONZ7 i Światowego Forum Ekonomicznego analiza 

korelacji poziomu PKB na mieszkańca oraz wskaźnika gotowości sieciowej NRI8 

wykazała istotną zależność między obu wielkościami. Współczynnik korelacji PKB 

i NRI za 2007 rok dla 109 badanych krajów wyniósł 0,82. Polska w tym rankingu 

znalazła się na 65. miejscu9. Wyniki przeprowadzonej analizy jednoznacznie wska-

zują, że warto inwestować w nowe technologie – wspierają one bowiem rozwój 

gospodarczy oraz służą lepszemu zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa10. 

 

 

2.  Stan i kierunki wykorzystania technologii ICT w małych i średnich przed-

siębiorstwach 

 

 Niewątpliwe korzyści związane z wykorzystaniem w działalności gospodar-

czej technologii informacyjnych powodują, że coraz więcej firm inwestuje w nowo-

czesne technologie. Komputery wykorzystywane są niemal w każdej dużej i śred-

niej firmie oraz w 97% małych przedsiębiorstw. Wskaźnik ten jest zbliżony do 

średniej wspólnotowej – 96% w 2009 roku (najsłabiej w rankingu wypada Rumunia 

ze wskaźnikiem wykorzystania komputerów 80%). Równie korzystna sytuacja 

występuje w zakresie dostępu do Internetu. W grupie małych firm w ostatnich la-

                                                 
6
  W. Babik, Uzależnienia od informacji – problem technologii informatycznych XXI wieku, 

„Edukacja. Studia, Badania, Innowacje” 2010, dodatek do numeru 2 (110), s. 6. 
7
  Human Development Report 2009. Overcoming barriers: Human mobility and develop-

ment, United Nations Development Programme (UNDP), New York 2009. 
8
  Networked Readiness Index (NRI) jest miarą nasycenia technologiami teleinformatycz-

nymi gospodarek narodowych. Opracowywany jest przez Światowe Forum Ekonomiczne na 
podstawie trzech kryteriów: istniejących warunków do rozwoju ICT, zainteresowania technolo-
giami teleinformatycznymi i przygotowania do ich wykorzystania, rzeczywistego użytkowania 
ICT. Por. S. Dutta, I. Mia, The Global Information Technology Report 2008–2009. Mobility in  
a networked World, INSEAD, World Economic Forum, http://www.networkedreadiness.com, 
7.12.2010. 

9
  S. Dutta, I. Mia, The Global Information Technology Report 2009–2010. ICT for  

sustainability, INSEAD, World Economic Forum, http://www.networkedreadiness.com, 
7.12.2010, s. 12. 

10
  M. Łuszczyk, Uwarunkowania rozwoju edukacji w zrównoważonej gospodarce opartej 

na wiedzy, „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje” 2010, nr 2 (110), s. 102. 
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tach nastąpił dynamiczny wzrost dostępu do globalnej sieci – z niespełna 90%  

w 2007 roku do 95% w 2010, w pozostałych – małych i dużych przedsiębiorstwach 

wskaźnik ten wynosi prawie 100%11.  

 W dobie umiędzynarodowienia gospodarek, rosnącego zapotrzebowania na 

informację, rozwoju usług oferowanych w sieci, konieczności utrzymania stałego 

kontaktu zarówno między oddziałami przedsiębiorstwa, jak i klientami sam fakt 

posiadania dostępu do sieci nie wystarcza. Niezbędne jest łącze o wysokiej przepu-

stowości, takie, które stanowić będzie szkielet sieci korporacyjnej dostępnej tylko 

dla pracowników – intranetu, lub udostępnianej zaufanym klientom – extranetu, 

ponadto umożliwi wykonywanie pracy z coraz bardziej zaawansowanymi aplika-

cjami dużej grupie użytkowników, wreszcie ułatwi zachowanie bezpieczeństwa 

posiadanych przez przedsiębiorstwo informacji poprzez ich przechowywanie na 

centralnym serwerze. Jednak w tym zakresie porównanie polskich przedsiębiorstw 

z firmami z innych krajów członkowskich nie wypada korzystnie. Szerokopasmowy 

Internet12 posiadało w Polsce w 2009 roku ogółem 58,5% przedsiębiorstw (53,2% 

małych i 77,5% średnich). Dla całej UE 27 wskaźnik ten kształtował się na pozio-

mie 82%, a w krajach będących liderami rankingu: w Finlandii – 94%, Hiszpanii – 

93%, na Malcie – 93% i we Francji – 92%. Pod tym względem w 2009 roku wy-

przedziliśmy jedynie Litwę – 57% i Rumunię – 40%13. Bez wątpienia ograniczenie 

w efektywnym wykorzystaniu zasobów Internetu, w postaci braku szerokopasmo-

wego dostępu do sieci jest jednym z czynników hamujących rozwój społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki wiedzy oraz stanowi problem wymagający natychmia-

stowego rozwiązania. 

 Przedsiębiorstwa wykorzystują bardzo często Internet do kontaktów z orga-

nami administracji publicznej. Z takiego sposobu komunikacji korzysta 87,1% ma-

łych i 96,8% średnich podmiotów. Nieco rzadziej firmy korzystają z usług finanso-

wych i bankowych – odpowiednio 73% małych i 91,7% średnich przedsiębiorstw. 

Mniejsze zainteresowanie usługami finansowymi wynikać może z obaw o bezpie-

czeństwo przeprowadzanych transakcji. W dalszym ciągu też duża grupa przedsię-

biorców wybiera tradycyjny, papierowy dokument zamiast wygodnego zapisu na 

nośniku elektronicznym. Obawy te wynikają z niskiej świadomości w zakresie 

reguł bezpieczeństwa w sieci. Słuszność stwierdzenia potwierdza niski stopnień 

wdrożenia regulacji i procedur postępowania zapewniających trwałość, integral-

ność, poufność informacji oraz autoryzowany dostęp do zgromadzonych danych. 

Przygotowaną i zaakceptowaną przez kierownictwo politykę bezpieczeństwa sys-

temów ICT ma ogółem jedynie 11% przedsiębiorstw (8% małych i 17% średnich 

                                                 
11

  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań z lat 2006–2010, GUS, Warszawa 
2010, s. 18. 

12
  Łącze o przepustowości co najmniej 144 kbit/s. Por. Europe in figures. Eurostat year-

book 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010, s. 398. 
13

  ICT usage in enterprises 2009, Eurostat, data in focus, 1/2010, s. 3. 
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podmiotów). Podobny odsetek firm prowadzi działania mające na celu uświado-

mienie pracownikom ich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa ICT. Trudno 

zatem oczekiwać w najbliższym czasie wzrostu zainteresowania przedsiębiorców 

usługami finansowym oferowanymi przez Internet. 

 Dużym natomiast zainteresowaniem przedsiębiorstw cieszą się własne strony 

internetowe. Nawet małe podmioty, z których jeszcze w 2007 tylko 46,7% posiada-

ło swoją witrynę w sieci, nadrobiły dystans, co spowodowało wzrost wskaźnika do 

60,5% w 2010 roku. Znacznie korzystniejsza sytuacja występuje w grupie średnich 

i dużych przedsiębiorstw. Aż 81,6% średnich oraz 90,7% dużych podmiotów pre-

zentuje się w tej formie w Internecie. Ogółem w 2010 roku wskaźnik ten wyniósł 

65,5% i jest porównywalny ze średnią unijną. Najczęstszym sposobem wykorzysta-

nia posiadanej strony była komunikacja z klientem, a w szczególności: prezentacja 

profilu firmy, danych kontaktowych, katalogów, cenników i materiałów reklamo-

wych. Zdecydowanie najrzadziej, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, strony 

internetowe służyły, po ich uprzednim spersonalizowaniu, stałym użytkownikom 

(rysunek 1). 

 

 

Rys. 1.  Sposób wykorzystania stron internetowych w przedsiębiorstwach w 2009 roku 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki 

badań z lat 2006–2010…, s. 37. 
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 Wśród usług internetowych14 istotne miejsce w strategii przedsiębiorstwa 

powinien zajmować handel elektroniczny (e-handel)15. W przeciwieństwie do tra-

dycyjnych form sprzedaży umożliwia dotarcie do nieograniczonej liczby kupują-

cych, niezależnie od miejsca ich pobytu. Łączna wartość netto przychodów  

z e-handlu wyniosła w 2009 roku prawie 62 mld zł, a udział sektora MŚP w obro-

tach stanowił 45%. Niestety, ta forma sprzedaży w sektorze MŚP nie budzi zainte-

resowania nowych podmiotów gospodarczych. Na przestrzeni kilku ostatnich lat 

obserwowana jest stagnacja w tym zakresie. Odsetek małych przedsiębiorstw 

przyjmujących zamówienia przez Internet wyniósł w 2009 roku 7,3%, a wśród 

średnich firm 11,8%. Wartości te od 2006 roku nie zmieniły się znacząco. Jedynie 

w grupie dużych przedsiębiorstw obserwowany jest wzrost liczby podmiotów 

przyjmujących zamówienia przez Internet z 14,8% w 2006 roku do 24,5% w 2009. 

Obserwacje te stoją w sprzeczności z wynikami badań przeprowadzonych przez  

M. Zastępowskiego. Zgodnie z nimi małe i średnie przedsiębiorstwa upatrują szan-

sy uniknięcia negatywnych skutków kryzysu przede wszystkim w poprawie wydaj-

ności pracy, znalezieniu nowych kanałów dystrybucji dla własnej produkcji oraz 

podniesieniu jakości wytwarzanych wyrobów16. Dlaczego zatem niechętnie korzy-

stają z nowej formy sprzedaży? 

 Współcześnie sieci bazujące na rozwiązaniach stosowanych w Internecie sta-

nowią podstawowe medium transmisji danych wewnątrz firmy, służą również 

do łączności pracowników z kontrahentami. Niewątpliwe korzyści posiadania infra-

struktury telekomunikacyjnej spowodowały znaczący wzrost w 2010 roku wyposa-

żenia przedsiębiorstw w sieć lokalną, zarówno przewodową, jak i bezprzewodową. 

Ogółem w 2009 roku sieć LAN posiadało 56,4% przedsiębiorstw, a w 2010 już 

71,5%. O ile lokalne połączenia bezprzewodowe wykorzystywało w 2009 roku 

24,8% firm, to w 2010 roku jest to już 36,2% podmiotów. 

 

                                                 
14

  Usługi internetowe – usługi polegające na dostarczaniu bezpośrednio na komputer od-
biorcy poprzez Internet plików danych, zarządzanie stronami WWW, tworzenie i utrzymywanie 
aplikacji baz danych i sklepów wirtualnych, rejestracja domen internetowych, hosting stron i kont 
pocztowych, a także reklama i marketing w Internecie. Por. Sprawozdanie o wykorzystaniu tech-
nologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego, formularz 
SSI-01, GUS, Warszawa 2009, s. 7. 

15
  Handel elektroniczny jest procesem gospodarczym polegającym na odpłatnej wymianie 

dóbr oraz usług i obejmuje transakcje przeprowadzane za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych. W procesie tym towary i usługi są zamawiane elektronicznie, a pozostałe czynności trans-
akcyjne (płatność, dostawa zamówionego towaru lub usługi) mogą być dokonane w dowolnej 
formie. 

16
  M. Zastępowski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu, „Ekonomika i Or-

ganizacja Przedsiębiorstwa” 2010, nr 3 (722), s. 68. 
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Podsumowanie 

 

 Poziom nasycenia technologiami informacyjnymi polskiego sektora MŚP nie 

odbiega zasadniczo od średnich wskaźników wspólnotowych. Zdecydowanie naj-

słabiej oceniany jest dostęp polskich przedsiębiorstw do szerokopasmowego Inter-

netu. Zmiany wymaga także podejście przedsiębiorców do korzystania z niektórych 

usług internetowych i edukacji z wykorzystaniem Internetu. Obawy związane  

z powszechnym korzystaniem z usług finansowych przez Internet wynikają praw-

dopodobnie z braku dostatecznej wiedzy, w szczególności w zakresie bezpieczeń-

stwa w sieci. 

 Istotnym problemem hamującym rozwój ICT są niewątpliwie niewystarczają-

ce nakłady na badania i rozwój. Należą one do jednych z najniższych w Europie. 

Udział nakładów na B+R w odniesieniu do PKB w Polsce wyniósł w 2008 roku 

0,62% (w UE średnio 1,9%). Ponadto zaangażowanie środków publicznych w fi-

nansowanie prac naukowo-badawczych w 2008 roku stanowiło 62,2% ogółu nakła-

dów, a sektora prywatnego tylko 26,6%17, podczas gdy w wysokorozwiniętych 

krajach Europy przeważa kapitał prywatny. Ponadto obserwowane jest słabe dosto-

sowanie polskiej polityki naukowej do potrzeb współdziałania z nauką europejską. 

W polskim systemie wspierania nauki środki finansowe kierowane są z reguły bez-

pośrednio na badania podstawowe, a w krajach wysokorozwiniętych główny nacisk 

położony jest na stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. 

 Niezbędnym działaniem jest również stworzenie efektywnie działającego 

systemu instytucjonalnego, który skutecznie wspierałby innowacyjność polskiej 

gospodarki, przemysł wysokiej techniki, rozwój infrastruktury transportowej i ko-

munikacyjnej, wysoką gotowość technologiczną, sprawnie funkcjonujące rynki oraz 

dbał o wysoki poziom kapitału ludzkiego18. Takimi bowiem cechami charakteryzują 

się państwa będące w najwyższym stadium rozwoju – mające gospodarki stymulo-

wane innowacjami. Zadanie to jest obowiązkiem administracji publicznej, która 

może skutecznie i trwale wpływać na tempo i proporcje wzrostu gospodarczego19, 

także w sektorze MŚP. 

 Rzeczywista budowa gospodarki wiedzy w Polsce wymaga, obok zmian insty-

tucjonalnych, także upowszechnienia nowoczesnych technologii informacyjnych. 

Stanie się to możliwe, jeśli rozwój infrastruktury informacyjnej wyprzedzi wzrost 

PKB. W ramach budowy tej infrastruktury za wiodące powinno zostać uznane 

upowszechnienie Internetu szerokopasmowego – opóźnienie bowiem Polski w tym 

                                                 
17

  Mały rocznik statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2010, s. 290–291. 
18

  U. Płowiec, Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r., „Ekonomista” 
2010, nr 5, s. 656. 

19
  B. Fiedor, op.cit., s. 460. 
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zakresie jest największe20. Odsuwanie w czasie rozwiązania wskazanych proble-

mów może skutkować tym, że polityczne dyskusje o Europie dwóch prędkości  

i umiejscowieniu Polski w tej drugiej – słabiej rozwijającej się grupie państw – 

będą niestety uzasadnione. 

 

 

THE DEVELOPMENT OF ICT IN SME SECTOR IN POLAND 

 

 

Summary 

 

 The article presents discussing the meaning of the information and communication 

technology in the development of small and medium enterprises – in changes within  

a few decades of social, political and economic conditions resulting in the rapid devel-

opment of the knowledge-based economy. On the basis of made analysis it is possible to 

state that the level of ICT in the SME sector in Poland is being moved close to the aver-

age level in the EU. Definitely, most poorly an access of Polish enterprises to the 

broadband Internet is being assessed. It is also required to introduce some changes in 

the attitude of entrepreneurs to the usage of some online services and the education with 

the application of the Internet. It is also noticed that there is the insufficient level of the 

expenditure on R&D in Poland and different structure of financing them. According to 

the author, it is essential to create the effectively applying institutional system which 

would support the innovation of the Polish economy, high-tech industry, development 

of the transport and communication infrastructure, high-tech readiness and care about 

the high-level of the human capital. 

 

Translated by Marcin Łuszczyk 

 

 

                                                 
20

  L. Kuźnicki, Działalność Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”. PAN w latach 2003–
2005, „Nauka” 2006, nr 1, s. 161. 
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MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ  

– ANALIZA SEKTORA W POLSCE1 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Biznes internetowy w Polsce podlega dynamicznemu rozwojowi, zarówno  

w ujęciu ilościowym (wartość sektora, liczba firm), jak i jakościowym (ulepszone 

funkcje, profesjonalizacja obsługi, rozwój łańcuchów logistycznych, konsolidacje). 

Biznes internetowy obejmuje przedsiębiorstwa internetowe, które funkcjonują  

w wirtualnej przestrzeni i czerpią przychody z działalności w Internecie. Chodzi tu 

zatem o takie grupy przedsiębiorstw, jak serwisy i usługi internetowe, agencje  

e-marketingowe, handel elektroniczny i firmy obsługi e-biznesu. Według szacun-

ków dokonanych przez autora liczba firm, które funkcjonują w przestrzeni wirtual-

nej i zostały zarejestrowane w Polsce, sięga 14 tys. podmiotów gospodarczych. 

Dużą część tej liczby stanowią mikropodmioty, a więc przedsiębiorstwa zatrudnia-

jące mniej niż 10 osób. Taki stan rzeczy podyktowany jest czynnikami związanymi 

bądź ze specyfiką biznesu internetowego, bądź ogólnymi zasadami przedsiębior-

czości, właściwymi dla każdego przedsiębiorstwa. Rola mikroprzedsiębiorstw 

wśród przedsiębiorstw internetowych jest pochodną ich dużej liczby i dużego 

udziału w ogólnej liczbie przedsiębiorstw internetowych. 

 Autor artykułu wyznaczył sobie dwa cele. Pierwszym jest sprecyzowanie 

pojęcia przedsiębiorstwa internetowego, jego istoty i wyróżników. Drugim jest 

wskazanie znaczenia mikroprzedsiębiorstw w biznesie prowadzonym w wirtualnej 

przestrzeni. 

                                                 
1
  Niniejszy artykuł finansowany jest ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–

2012 jako projekt badawczy nr NN 115 0055639. 
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1. Istota przedsiębiorstwa internetowego 

 

 Biznes internetowy jest relatywnie nowym rodzajem działalności gospodar-

czej. Pierwsze tego typu przedsiębiorstwa pojawiły się w latach 90. XX wieku  

w USA. Przyjmuje się, że pierwsze firmy internetowe powstały w Polsce w drugiej 

połowie lat 90. XX wieku, a jako przykład podaje się założenie portalu Wirtualna 

Polska w 1995 roku. 

 Upowszechnienie globalnej sieci Internet sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw 

internetowych. Sieć Internet obok realizacji innych zastosowań okazała się także 

nowym środowiskiem prowadzenia biznesu. Jednocześnie specyfika działalności 

gospodarczej w wirtualnej przestrzeni skłania do zastanowienia się nad precyzyj-

nym uchwyceniem istoty i wyróżników przedsiębiorstwa internetowego. Istnieje 

bowiem kilka kryteriów, które różnicują omawiany typ przedsiębiorstwa od przed-

siębiorstwa tradycyjnego.  

 Podstawową i pierwotną przesłanką wyodrębnienia biznesu internetowego jest 

funkcjonowanie w wirtualnej przestrzeni. Klienci i pozostali kontrahenci komuni-

kują się z przedsiębiorstwem internetowym, wykorzystując narzędzia teleinforma-

tyczne (strony WWW, komunikatory, pocztę elektroniczną, aplikacje internetowe). 

Przedsiębiorstwo internetowe z mocy prawa musi mieć siedzibę, ale służy ona ge-

neralnie jako miejsce zarządzania całością przedsięwzięcia. Umowa pomiędzy fir-

mą a innym podmiotem zawierana jest poza lokalem (siedzibą) przedsiębiorstwa, 

co w sensie prawnym rodzi określone konsekwencje. Tak więc podstawowym wy-

różnikiem przedsiębiorstwa internetowego jest generowanie przychodów z działal-

ności w przestrzeni wirtualnej2. Przyjmuje się przy tym, że ze względu na transfor-

mację biznesu internetowego nie wszystkie strumienie przychodów muszą być 

generowane w Internecie. Zdarza się bowiem, że przedsiębiorstwa internetowe, aby 

poprawić własną pozycję konkurencyjną, otwierają fizyczne punktu obsługi klien-

tów. Egzemplifikacją w omawianym kontekście mogą być takie firmy, jak mBank 

czy Merlin.pl. Dlatego też uwzględniając złożoną rzeczywistość e-biznesu, przyję-

to, że aby mówić o biznesie internetowym, co najmniej 50% przychodów musi 

pochodzić z umów zawartych w Internecie3
.  

 Drugą przesłanką jest potencjalnie globalny charakter oddziaływania przed-

siębiorstwa internetowego
4
. Tak szeroki zakres (promień) współpracy wynika  

z globalnego zasięgu sieci Internet. Opublikowana oferta przedsiębiorstwa tech-

nicznie może być odczytana w każdym zakątku świata. W praktyce globalny zasięg 

                                                 
2
  W.G. Bremser, Q.B. Chung, A Framework for performance measurement in the  

e-business environment, „Electronic Commerce Research and Applications” 2005, vol. 4, s. 396. 
3
  P. Kossecki, Wycena i budowanie wartości przedsiębiorstw internetowych, Wydawnic-

twa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 30. 
4
  J. Reynolds, E-Business. A Managerial Perspective, Oxford University Press, New York 

2010, s. 49 
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e-biznesu występuje relatywnie rzadko, ze względu na odmienne uwarunkowania 

językowe, kulturowe, prawne i koszty obsługi logistycznej odległych kontrahentów. 

Jednakże relatywnie często dochodzi do współpracy o charakterze transgranicznym, 

a standardowo zakres działania ma charakter co najmniej krajowy. Stanowi to drugą 

istotną różnicę w stosunku do przedsiębiorstw tradycyjnych. 

 Biznes internetowy opiera się na informacji jako podstawowym przedmiocie 

pracy. Informacja jest głównym składnikiem procesu gospodarczego wykonywane-

go przez przedsiębiorstwo. Funkcjonowanie w ramach niematerialnego łańcucha 

tworzenia wartości jest kolejnym wyróżnikiem przedsiębiorstwa internetowego
5
.  

 W każdym przedsiębiorstwie ważna jest odpowiednia informacja, aby móc 

podejmować właściwe decyzje. Natomiast dla biznesu internetowego, obok wystę-

pujących procesów informacyjno-decyzyjnych, informacja jest tworzywem procesu 

podstawowego. Jako egzemplifikację można podać porównywarkę cen, której pro-

ces podstawowy polega na przetworzeniu informacji na temat cech danego produk-

tu (między innymi cena, oferujący sklep, termin dostawy, dostępność). Z kolei tra-

dycyjne przedsiębiorstwo bazuje w dużej mierze na materialnych składnikach pro-

cesu podstawowego. 

 

 

2. Sektor przedsiębiorstw internetowych w Polsce 

 

 Biznes internetowy nie jest wewnętrznie jednorodny. Składa się czterech seg-

mentów, takich jak serwisy i usługi internetowe, agencje e-marketingowe, handel 

elektroniczny oraz obsługa e-biznesu. W tabeli 1 w syntetyczny sposób wskazano 

przykłady przedsięwzięć w ramach każdego segmentu wraz z egzemplifikacjami  

z rynku polskiego. 

 Według dostępnych danych wartość poszczególnych segmentów e-biznesu za 

rok 2009 oszacować można następująco6: 

 serwisy i usługi internetowe – 3 mld zł, 

 agencje e-marketingowe – 0,2 mld zł, 

 handel internetowy – 13,4 mld zł, 

 obsługa e-biznesu – 0,5 mld zł. 

 Łącznie sektor przedsiębiorstw internetowych wygenerował obroty na pozio-

mie około 17 mld zł.  

                                                 
5
  T. Kollmann, What is e-entrepreneurship? – fundamentals of company founding in the 

net economy, „International Journal of Technology Management” 2006, vol. 33, no. 4, s. 327. 
6
  Obliczenia własne na podstawie: M. Grzechowiak i in., Internet 2k10, International Data 

Group Poland SA, Warszawa 2010, http://files.idg.pl/news/Raport_Internet_2k10.zip, s. 6, 16; M. 
Lemańska, Coraz więcej pieniędzy z cyfrowej rozrywki w Polsce, „Rzeczpospolita”, 1.09.2010, 
http://www.rp.pl/artykul/9211,529708-Coraz-wiecej-pieniedzy-z-cyfrowej-rozrywki-w-Polsce.html. 
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 Według szacunków autora pod koniec 2010 roku łączna liczba aktywnych 

firm internetowych w Polsce wynosi około 14 tys. Powyższy szacunek wynika 

z analizy różnych rodzajów raportów komercyjnych oraz prowadzonego przez 

Główny Urząd Statystyczny rejestru przedmiotów działalności przedsiębiorstw. 

GUS w ramach Polskiej Klasyfikacji Działalności wyodrębnia podklasy związane  

z działalnością internetową.  
Tabela 1 

Segmenty biznesu internetowego 

 

Segment e-biznesu Typy przedsięwzięć Przykłady przedsiębiorstw 

Serwisy i usługi 

internetowe 

Portale Onet.pl 

Serwisy ogłoszeniowe Gratka.pl 

Serwisy społecznościowe Nk.pl 

Wortale Money.pl 

Współdzielenie się filmami Wrzuta.pl 

Porównywarki cenowe Ceneo.pl 

Agencje  

e-marketingowe 

Agencje interaktywne K2.pl 

Agencje SEO/SEM Bluerank.pl 

Internetowe sieci reklamowe IDMnet.pl 

E-commerce 
Sklepy internetowe Merlin.pl 

Serwisy aukcyjne Allegro.pl 

Obsługa  

e-biznesu 

Obsługa płatności internetowych Platnosci.pl 

Oprogramowanie dla e-biznesu Sote.pl 

Hosting Home.pl 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Grzechowiak i in., op.cit., s. 6. 

 

3. Rola mikropodmiotów w biznesie internetowym 

 

 Znaczenie mikropodmiotów w biznesie internetowym wynika z ich udziału  

w ogólnej liczbie wszystkich przedsiębiorstw internetowych. Mikroprzedsiębior-

stwa internetowe stanowią największy odsetek przedsiębiorstw internetowych. Wi-

dać tutaj analogię do tradycyjnych przedsiębiorstw, wśród których również naj-

większy udział mają podmioty zatrudniające do 10 osób, których roczny obrót (lub 

suma bilansowa) nie przekraczają równowartości 2 mln euro.  

 Udział mikroprzedsiębiorstw w całkowitej liczbie przedsiębiorstw interneto-

wych zostanie dokonany w przekroju najpopularniejszych rodzajów działalności dla 

trzech segmentów e-biznesu. Pod uwagę zostaną wzięte przedmioty działalności 

odnotowane w publicznej statystyce, a więc działalność portali internetowych, po-

średnictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Inter-
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net. Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego opracowania w analizie zosta-

nie uwzględnionych pięć województw najprężniejszych pod kątem e-biznesu. 

 Strukturę podmiotową segmentu portali internetowych zamieszczono  

w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

Klasy wielkości przedsiębiorstw w segmencie portali internetowych 
 

Zatrudnienie  Polska Mazowieckie Małopolskie Śląskie  Wielkopolskie  Dolnośląskie  

do 9 osób 3610 1204 374 334 328 287 

10–49 osób 56 24 7 7 4 3 

50–249 

osób 

7 3 1 0 0 0 

ponad 250 

osób 

2 0 2 0 0 0 

Ogółem  3675 1231 384 341 332 290 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie M. Grzechowiak i in., op.cit., s. 27. 

 

 Wśród 3675 portali internetowych, które funkcjonowały w Polsce pod koniec 

2009 roku, aż 98,23% stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Oznacza to dominację tej 

klasy przedsiębiorstw, która jest widoczna we wszystkich województwach. 

Co ciekawe, w skali całego kraju były jedynie dwa duże przedsiębiorstwa prowa-

dzące portal internetowy. 

 Kolejnym przedmiotem działalności poddanym analizie jest pośrednictwo  

w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych. Dane  

o wielkości podmiotów dla wymienionego przedmiotu działalności przedstawiono 

w tabeli 3. 

 Również pod względem sprzedaży instrumentów reklamowych w Internecie 

widać zdecydowaną dominację firm mikro. Na liście firm o analizowanym profilu 

działalności reklamowej nie ma ani jednego dużego przedsiębiorstwa. Sprzedażą 

miejsca reklamowego w Internecie w 96,81% zajmowały się mikroprzedsiębior-

stwa. Jakkolwiek odsetek firm z sektora mikro jest nieco mniejszy niż w przypadku 

portali internetowych, ale warto odnotować, że w wielu województwach występują 

tylko podmioty mikro, jeżeli chodzi o sprzedaż miejsca reklamowego on-line (Za-

chodniopomorskie, Lubelskie, Opolskie itd.). 

 Transakcyjne wykorzystanie Internetu z punktu widzenia wielkości przedsię-

biorstw przedstawiono w tabeli 4. 
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Tabela 3 

Klasy wielkości przedsiębiorstw w segmencie pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele 

reklamowe w mediach elektronicznych 
 

Zatrudnienie  Polska Mazowieckie Małopolskie Śląskie Wielkopolskie Dolnośląskie 

do 9 osób 729 220 78 75 42 66 

10–49 osób 21 11 1 4 0 2 

50–249 osób 3 1 1 1 0 0 

ponad 250 

osób 
0 0 0 0 0 0 

Ogółem  753 232 80 80 42 68 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie M. Grzechowiak i in., op.cit., s. 55. 

 
Tabela 4 

Klasy wielkości przedsiębiorstw w segmencie handlu elektronicznego 

 i sprzedaży wysyłkowej 
 

Zatrudnienie  Polska Mazowieckie Małopolskie Śląskie Wielkopolskie Dolnośląskie 

do 9 osób 17894 3792 1577 2396 1658 1512 

10–49 osób 91 21 8 17 5 2 

50–249 osób 13 1 0 3 1 6 

ponad 250 

osób 
0 0 0 0 0 0 

Ogółem  17998 3814 1585 2416 1658 1520 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie M. Grzechowiak i in., op.cit., s. 76. 

 

 Handel elektroniczny opiera się na mikropodmiotach, które stanowią 99,42% 

ogólnej liczby przedsiębiorstw internetowych. Wśród firm sprzedających na odle-

głość nie ma ani jednej dużej. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie z wymie-

nionych w tabeli 4 firm zajmują się handlem elektronicznym. Część trudni się 

sprzedażą wysyłkową. Niestety, podklasa 4791Z nie pozwala na precyzyjne uchwy-

cenie ich liczby. Dlatego też autor założył ostrożnie, że handlem elektronicznym 

zajmuje się około 70% podmiotów przypisanych do tej klasy, co daje w liczbach 

bezwzględnych około 12,5 tys. zarejestrowanych firm handlu elektronicznego. 

 Dane statystyczne potwierdzają zdecydowaną przewagę liczebną mikroprzed-

siębiorstw. W związku z tym nasuwa się pytanie o przesłanki takiego stanu rzeczy. 

Przesłanki te można podzielić na dwie grupy: właściwe dla wszystkich przedsię-

biorstw oraz specyficzne dla e-biznesu. Pierwsza grupa związana jest z naturalnym 

przebiegiem procesu przedsiębiorczości. Każde przedsiębiorstwo prywatne było na 
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początku swej drogi małe. Jak wspomniano wcześniej, biznes internetowy jest rela-

tywnie młodym sektorem, przed którym są kolejne etapy wzrostu. 

 W grupie czynników specyficznych dla e-biznesu wymienić można następują-

ce przesłanki dużego zatomizowania sektora: 

 odmienny zakres oddziaływania konkurencji – ze względu na fakt, że za-

kres geograficzny przedsiębiorstwa internetowego obejmuje skalę co naj-

mniej krajową, natężenie konkurencji jest znacząco wyższe niż w przypad-

ku firm tradycyjnych, często konkurujących jedynie lokalnie. Powoduje to 

problem z agregacją popytu – wystarczy, że jest kilku poważnych rywali,  

a cały segment odczuwa bariery wzrostu; 

 bariery wejścia i wyjścia w biznes internetowy są relatywnie niskie, niższe 

niż dla przedsiębiorstw tradycyjnych o porównywalnej skali działalności. 

Niskie bariery wejścia wynikają z rosnącego na znaczeniu modelu ASP 

(obniżka kosztów stałych) w zakresie outsourcingu poszczególnych kom-

ponentów biznesu internetowego (na przykład oprogramowanie sklepu in-

ternetowego, moduł płatności on-line itp.); 

 niematerialny charakter łańcucha tworzenia wartości dla e-biznesu – rela-

tywnie łatwo jest powielić skuteczny model biznesowy, co powoduje okre-

sowo dużą liczbę nowo wchodzących do sektora. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Przedsiębiorstwa internetowe stanowią żywą, dynamicznie rozwijającą się 

tkankę współczesnego życia gospodarczego. Takie podmioty, jak portale, porów-

nywarki, serwisy społecznościowe, sklepy internetowe, odgrywają coraz większa 

gospodarczą rolę. Ekonomiczne znaczenie tego typu podmiotów będzie rosło wraz 

z wchodzeniem w wiek produkcyjny generacji X i Y oraz przekształceniami  

w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. 

 Biznes internetowy opiera się na mikroprzedsiębiorstwach. Przeanalizowane 

dane wskazują, że udział mikropodmiotów przekracza 96% ogółu wszystkich 

przedsiębiorstw internetowych. Co więcej, widoczny jest brak dużych przedsię-

biorstw funkcjonujących w przestrzeni wirtualnej. Widać tutaj analogię do trady-

cyjnych przedsiębiorstw, wśród których również największy udział mają podmioty 

zatrudniające do 10 osób. Jednakże przyczyny przeważającego udziału mikropod-

miotów internetowych mają swoje źródło nie tylko w ogólnych prawidłach rozwoju 

gospodarczego, ale także w przesłankach specyficznych dla omawianego sektora. 

 Znaczenie mikroprzedsiębiorstw w biznesie internetowym wynika z ich dużej 

liczebności i dużego udziału w całkowitej liczbie przedsiębiorstw internetowych. 

Duża liczba niewielkich podmiotów kreuje generalny obraz, postrzeganie sektora  

w oczach kontrahentów, jest przesłanką uruchomienia przez państwo określonej 
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polityki względem sektora (patrz działanie 8.1 i 8.2 w ramach Programu Operacyj-

nego Innowacyjna Gospodarka) oraz stanowi alternatywny – wobec tradycyjnych 

rozwiązań – wzorzec rozpoczynania działalności gospodarczej dla potencjalnych 

przedsiębiorców. 

 

 

MICRO-ENTERPRISES IN CYBER SPACE  

– AN ANAYLYSIS OF THE SECTOR IN POLAND 

 

 

Summary 

 

 The Internet Firms are vibrant, dynamically transforming part of modern econom-

ic life. Entities such as portals, search engines, price comparison engines, auctions sites, 

e-shops, interactive agencies, etc. are playing an increasingly greater economic role. 

 The online business is based on micro-enterprises. The analyzed data indicate that 

the share of micro-entities exceeds 96% of all Internet companies in Poland. Moreover, 

there is general lack of large companies operating in the virtual space. 
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SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

O ZRÓŻNICOWANYM POZIOMIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI 
 

 

 

1. Zależność konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw 

 

 Walka przedsiębiorstw o przetrwanie jest szczególnie widoczna w dobie kry-

zysu gospodarczego, kiedy szansę na istnienie mają tylko najsilniejsze firmy, i to 

niekoniecznie duże koncerny. Małe przedsiębiorstwa dzięki swoim cechom spo-

łecznym oraz ekonomicznym mogą szybko reagować na zmiany konsumpcyjnych 

postaw klientów, dostosowując się do potrzeb rynku. W przypadku polskich małych 

firm konieczne jest myślenie długofalowe, ponieważ myślenie krótkookresowe  

i budowanie pozycji konkurencyjnej za pomocą ceny nie pomogą im w walce  

z chińskimi czy też indyjskimi podmiotami, których koszty pracy są zdecydowanie 

niższe niż w Polsce.  

 Należy stwierdzić, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) charak-

teryzuje się dużym zróżnicowaniem w zakresie konkurencyjności. W grupie tej są 

zarówno podmioty mające silną pozycję konkurencyjną, jaki i takie, które są mało 

konkurencyjne. Niewskazane jest, by w procesie konkurowania małe podmioty 

eksperymentowały w zakresie najnowszych rozwiązań, powinny raczej wykorzy-

stywać już sprawdzone, a także oferować klientom produkt razem z usługą. Powin-

ny one bazować na swoich zasobach i opierać się na swoich atutach. Rozeznanie 

rynku przez przedsiębiorstwa tej skali powinno polegać na wyszukiwaniu małych 
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grup klientów oraz nowych rynków (nisze rynkowe), na których mogłyby one stać 

się znane
1
.  

 Aby sprostać konkurencji, przedsiębiorstwa starają się oferować niestandar-

dowe rozwiązania, zaspokajające indywidualne potrzeby płynące z otoczenia. 

Trwałą przewagę konkurencyjną mogą one osiągnąć, dążąc do wysokiego poziomu 

„dojrzałości innowacyjnej”, ponieważ są w stanie utrzymywać wysoki współczyn-

nik innowacyjności, który jak podaje się w literaturze przedmiotu, uznawany jest za 

zasadniczy sposób utrzymania przez przedsiębiorstwo dobrej pozycji na rynku.  

 Między wspomnianymi zagadnieniami – innowacjami i konkurencyjnością – 

zachodzi sprzężenie zwrotne, ponieważ wprowadzanie zmian przyczynia się mię-

dzy innymi do zróżnicowania oferty firmy (modernizowany lub nowy pro-

dukt/usługa), obniżenia kosztów produkcji, a także poprawienia jakości oferowa-

nych produktów i usług, co prowadzi do umacniania się pozycji na rynku. Tempo  

i zakres kreowania oraz wdrażania innowacji decydują współcześnie o osiągnięciu 

przewagi konkurencyjnej
2
. Przedsiębiorstwa, które nie stosują nowych technik wy-

starczająco szybko, będą narażone na starty wynikające z ograniczonej konkuren-

cyjności ich produktów, a tym samym malejącego udziału w rynku3. Należy zwró-

cić uwagę, że charakter wprowadzanych innowacji zależy jednak w dużej mierze od 

przyjętej przez firmę strategii konkurencyjnej (kierunków działań konkurencyj-

nych) oraz czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Niezależnie od wybranego 

kierunku działań konkurencyjnych, aby innowacje przyniosły zamierzony efekt, 

trzeba mieć na uwadze również umiejętność zarządzania procesem wdrażania in-

nowacji oraz na bieżąco analizować rynek, na którym firma funkcjonuje. Wprowa-

dzając nowe techniki zarządzania, przedsiębiorstwo może osiągnąć wzrost wydaj-

ności, spadek kosztów oraz wzrost jakości, co w efekcie przyniesie korzyści rów-

nież klientom firmy w postaci lepszych i tańszych produktów/usług4.  

 Uwzględniając powyższe, podjęto próbę charakterystyki podmiotów 

o zróżnicowanym poziomie konkurencyjności i innowacyjności. 

 

                                                 

1 Por. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 
2003, s. 330–332; B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa–Łódź, 
1999, s. 250–251. 

2  H. Godlewska, Wpływ przestrzeni na konkurencyjność przedsiębiorstw, w: H. Godlew-
ska, M. Typa, Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2002, s. 8. 

3  Ekonomika przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, red. M.W. Jerzak, M. Nowicka-
Skowron, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995, s. 273.  

4  M. Hammer, Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan działania, Helion, 
Gliwice 2006, s. 29, 298. 
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2. Metodologia badań 

 

 Celem niniejszego artykułu jest prezentacja charakterystyki małych przedsię-

biorstw w kontekście ich poziomu konkurencyjności i innowacyjności. Przedsta-

wione wyniki stanowią fragment większych badań dotyczących konkurencyjności  

i innowacyjności małych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie 

województwa śląskiego. Analizie poddane zostały dane z 216 ankiet5
. W artykule 

zaprezentowano jedynie fragment wyników badań6
.  

 W celu przeprowadzenia analizy przyjęta do badań grupa przedsiębiorstw 

podzielona została ze względu na ich poziom innowacyjności oraz osiągniętą pozy-

cję na rynku. Wyodrębniono7 dwie grupy firm: innowacyjne i nieinnowacyjne,  

a następnie w obu grupach wyłoniono8 przedsiębiorstwa „silnie konkurencyjne”  

i „słabo konkurencyjne”. Uwzględniając innowacyjność i konkurencyjność bada-

nych przedsiębiorstw, wyodrębniono cztery grupy podmiotów, którym przypisano 

następujące określenia (rysunek 1): 

 „wspaniałe”9, tzn. innowacyjne i silnie konkurencyjne,  

 „dreptacze”10, nieinnowacyjne i słabo konkurencyjne,  

 „ambitne”, innowacyjne i słabo konkurencyjne,  

 „tradycyjne”, nieinnowacyjne i konkurencyjne. 

 W grupie „wspaniałych” znalazło się 40% badanych przedsiębiorstw. Po prze-

ciwnej stronie – w grupie „dreptaczy” – 24%. Jedna czwarta przedsiębiorstw mimo 

swej innowacyjności okazała się słabo lub w ogóle niekonkurencyjna – firmy „am-

bitne”, podczas gdy zaledwie 11% nieinnowacyjnych przedsiębiorstw to jednostki 

silnie konkurencyjne. 

                                                 

5  Próbę pierwotną wylosowano z populacji małych przedsiębiorstw, zatrudniających do 49 
osób, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego. W badaniu zastosowano 
losowanie warstwowe. Przyjmując takie założenia, jak: poziom istotności  = 0,05 oraz możliwy 
do popełnienia błąd d = 0,07, otrzymano minimalną liczebność próby na poziomie 196 przedsię-
biorstw. 

6  Por. M. Sipa, Znaczenie innowacji w kształtowaniu konkurencyjności małych przedsię-
biorstw w województwie Śląskim, praca doktorska.  

7  Jeżeli w ciągu ostatnich pięciu lat zostały wprowadzone innowacje w przedsiębiorstwie, 
wówczas podmioty te uznano za innowacyjne, natomiast pozostałe firmy określono jako niein-
nowacyjne. 

8
 „Silnie konkurencyjne”– to te, które oceniły swoją pozycję na rynku jako dobrą lub bardzo 

dobrą, a „słabo konkurencyjne” określiły swoją pozycję konkurencyjną jako: średnią, słabą, bar-
dzo słabą lub też nie potrafiły określić swojej pozycji. 

9  Określenie „wspaniałe” i „ambitne” zaczerpnięto, z: K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Je-
wtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii Uniwer-
sytet Łódzki, Łódź 2001, s. 29–34. 

10  Określenie „dreptacze” zapożyczono, z: P. Niedzielski, Polityka innowacyjna  
w transporcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 196. 
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Rys. 1.  Typy przedsiębiorstw ze względu na ich innowacyjność i konkurencyjność 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 W celu zidentyfikowania interesujących zależności porównania dokonano 

między przedsiębiorstwami należącymi do grupy firm „wspaniałych” i „dreptaczy”.  

 

 

3. Charakterystyka małych przedsiębiorstw o różnym poziomie innowacyjno-

ści i konkurencyjności 

 

 Z dokonanej analizy wynika, że wśród „dreptaczy” dominują firmy zatrudnia-

jące do 9 pracowników (73,5%), natomiast wśród firm „wspaniałych” zaistniała 

równowaga między liczbą firm mikro i małych. Analizując profil wykształcenia 

właścicieli tej właśnie grupy przedsiębiorstw, można zauważyć znaczną przewagę 

przedsiębiorców z wykształceniem technicznym. Dotyczy to trzech czwartych ba-

danych firm, natomiast w co piątej z nich właściciel miał wykształcenie ekono-

miczne. W przypadku firm słabo konkurencyjnych i nieinnowacyjnych struktura 

profilu wykształcenia właścicieli wyglądała podobnie. Nieco mniej, bo niecałe 70% 

przedsiębiorców, miało wykształcenie techniczne, a 25% ekonomiczne.  

 Badając dynamikę zmian w dziedzinach działalności przedsiębiorstw, poja-

wiają się symptomy stagnacji branż, w których funkcjonują „dreptacze”. Ponad 

30% z nich wskazało, że branża, w której działają, charakteryzuje się niewielkim 

tempem zmian, a nawet bardzo dużą stabilnością (prawie jedna piąta firm). Funk-

cjonowanie w takiej branży przyczynia się do dostosowywania się podmiotów  

w niej funkcjonujących do warunków panujących w otoczeniu. W efekcie może to 

być jeden z powodów ich słabszej organizacji i co za tym idzie, problemów z na-

wiązaniem rywalizacji z czołówką rynku. W przypadku przedsiębiorstw „wspania-
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łych” nie ma mowy o stabilności, a na niewielkie tempo zmian w ich branży zwró-

ciło uwagę jedynie 18,2% przedsiębiorstw. Zdecydowana większość tych podmio-

tów (83%) funkcjonuje w branżach charakteryzujących się średnim lub szybkim 

tempem zachodzących zmian, przy czym jedna piąta z nich określiła swoją dziedzi-

nę działalności jako bardzo zmienną. Funkcjonowanie firm „wspaniałych” na tak 

zmiennym rynku przekłada się na tempo wprowadzanych zmian. Prawie 80%  

z nich przyznało, że wdraża zmiany w tempie porównywalnym do konkurentów, 

natomiast 13,6% wprowadza zmiany częściej. Niewiele ponad 3% podmiotów nie 

potrafiło dokonać porównania. Uzyskane informacje mogą wskazywać na istotną 

rolę charakteru branży (jej zmienności), w jakiej funkcjonują podmioty, w szybko-

ści wprowadzania zmian. Chcąc utrzymać się na rynku oraz umocnić osiągniętą już 

pozycję konkurencyjną, przedsiębiorstwa starają się utrzymać na podobnym pozio-

mie innowacyjności co konkurenci lub wyprzedzić ich, wdrążając zmiany szybciej 

niż inne firmy z branży. 

 Firmy „wspaniałe” starają się rozszerzać swą działalność na jak największy 

obszar terytorialny, obejmujący głównie takie rynki, jak: regionalny, krajowy  

i zagraniczny. W przypadku „dreptaczy” rynek zagraniczny jest pomijany, a główna 

działalność skupia się na rynku regionalnym, który stanowi o 44,2% obszaru dzia-

łania, co jest o ponad 10 punktów procentowych większym wskaźnikiem niż  

w przypadku firm bardziej rozwiniętych.  

 Określając charakter konkurencyjności na głównych rynkach prowadzonej 

działalności, 37,2% badanych przedsiębiorstw o wysokiej konkurencyjności i in-

nowacyjności uważa, że konkurencja na rynku ma charakter silny, a 61,6% sądzi, iż 

jest on najwyżej umiarkowany. W przypadku „dreptaczy” – co wydaje się być natu-

ralne – ich samoocena jest automatycznie niższa (wykazana została statystycznie 

istotna różnica w ocenie obu grup). W opinii 51,9% przedsiębiorstw z tej grupy 

konkurencja ma charakter silny, a według 46,2% – umiarkowany. Nikt w obu gru-

pach nie wskazał na brak istnienia na rynku konkurencji.  

 Wśród głównych powodów osiągnięcia obecnej pozycji konkurencyjnej na 

rynku firmy „wspaniałe” wskazują przede wszystkim na poprawę jakości produk-

tów oraz wypracowanie marki firmy. W porównaniu z nimi firmy „dreptacze” 

zwracają szczególną uwagę na wybraną grupę odbiorców oraz oferowanie wyrobów 

o niższej cenie, co jak może się wydawać, nie daje oczekiwanych rezultatów  

w dłuższym okresie. Jedyną kategorią o podobnej ocenie jest wprowadzanie no-

wych produktów na rynek. Należy zauważyć również, że podmioty należące do 

grupy „dreptaczy” zupełnie pominęły, tak ważkie w odbiorze przedsiębiorstw 

„wspaniałych” – wprowadzanie nowych technologii (rysunek 2).  

 W umacnianiu pozycji konkurencyjnej poprzez wprowadzanie innowacji bar-

dzo istotnym elementem jest odpowiednia współpraca z otoczeniem. Jest to szcze-

gólnie ważne dla małych przedsiębiorstw, które często nie posiadają odpowiednich 
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umiejętności, zaplecza technicznego, a także środków finansowych, aby samodziel-

nie prowadzić działalność innowacyjną.  

 

 
 

Rys. 2.  Czynniki mające istotny wpływ na osiągnięcie przez firmę obecnej pozycji konku-

rencyjnej na rynku 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 W przypadku analizowanych podmiotów współpraca jest bardzo ograniczona. 

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że współpracę z innym przedsiębiorstwem,  

w zakresie opracowania i wdrażania nowego produktu lub technologii, nawiązała 

jedna czwarta firm „wspaniałych”. W grupie przedsiębiorstw „dreptaczy” wskaźnik 

ten wyniósł zaledwie 7,7%. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku współ-

pracy z jednostkami B+R (badania i rozwój). Jedynie 7% przedsiębiorstw „wspa-

niałych” wskazało na istnienie takiej kooperacji w przeszłości, podczas gdy w dru-

giej grupie żadna z firm nie wskazywała na jakąkolwiek współpracę z instytucjami 

sektora B+R. Wyniki te skłaniają do wniosku, że przedsiębiorstwa województwa 

śląskiego działają w bardzo dużej izolacji, co w efekcie może przyczyniać się do 

ich słabszego rozwoju w zakresie innowacyjności i konkurencyjności11. 

 Ze względu na charakter działalności dwóch analizowanych grup firm wyraź-

nie zarysowuje się różnica pomiędzy dostrzegalnym zagrożeniem ze strony konku-

                                                 

11  Por. Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MŚP. Ra-
port z badania ankietowego, PARP, Warszawa, listopad 2007, s. 98. 
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rencji. W opinii 45,3% firm „wspaniałych” największą konkurencję stanowią inne 

małe firmy, podczas gdy według grupy „dreptaczy” małe firmy stanowią konkuren-

cję aż w 73,1%. Różnica w tej ocenie jest znaczna – istotna statystycznie, i wynika 

(mimo jej przewagi nad innymi) z wielkości badanych firm. Jeszcze większą różni-

cę obserwujemy w przypadku oceny firm zagranicznych. Według 24,4% firm 

„wspaniałych” firmy zagraniczne stanowią silną konkurencję, w przypadku „drep-

taczy” uważa tak jedyne 3,8%. Związane jest to z formalnym brakiem działalności 

tychże firm na rynkach międzynarodowych. Co więcej, 7,7% „dreptaczy” nie ma 

świadomości dotyczącej ewentualnej konkurencji, co świadczy dobitnie o ich bar-

dzo słabym przygotowaniu do prowadzenia działalności na rynku. Pozytywny jest 

fakt, iż zarówno jedna, jak i druga grupa analizowanych firm dostrzega związek 

między wprowadzaniem innowacji a umacnianiem pozycji konkurencyjnej na ryn-

ku. Co szóste „wspaniałe” przedsiębiorstwo ocenia rolę innowacji w umacnianiu 

pozycji konkurencyjnej na rynku jako bardzo ważną, natomiast ponad 70% wskazu-

je na duże znaczenie innowacji. W przypadku firm nieinnowacyjnych i słabo kon-

kurencyjnych na duże znaczenie wskazuje trzy czwarte z nich, natomiast na małe 

znaczenie – 21,2%. 

 Obserwując wskazane odpowiedzi, nietrudno stwierdzić, iż rację mają ci, 

którzy wypowiadają się na tematy znane z autopsji. W związku z tym wypowiedzi 

firm słabo konkurencyjnych, a tym bardziej nieinnowacyjnych, na temat innowa-

cyjności i konkurencyjności należy odbierać jako opinie o małej trafności. Nato-

miast sondaż przeprowadzony w grupie innowacyjnych i konkurencyjnych przed-

siębiorstw („wspaniałych”) nosi znamiona niemalże ekspertyzy. Można zatem są-

dzić, że innowacje odgrywają niebagatelną rolę w umacnianiu pozycji konkuren-

cyjnej na rynku tej grupy przedsiębiorstw. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Należy zauważyć, że wśród „dreptaczy” dominują mikroprzedsiębiorstwa oraz 

że „dreptacze” funkcjonują głównie w dziedzinach działalności charakteryzujących 

się niewielkim tempem zmian, a nawet stagnacją. Niestety, funkcjonowanie w ta-

kiej branży nie działa stymulująco na podnoszenie innowacyjności, a co za tym 

idzie – na umacnianie konkurencyjności, chociażby poprzez wchodzenie na nowe 

rynki zbytu. W przypadku „dreptaczy” rynek zagraniczny jest pomijany, a podsta-

wowa działalność skupia się na rynku regionalnym. Różnice między badanymi 

grupami widoczne są również w determinantach kształtujących ich pozycję konku-

rencyjną na rynku. Dla firm „wspaniałych” istotna jest jakość produktów oraz wy-

pracowanie marki firmy, natomiast „dreptacze” zwracają szczególną uwagę na 

oferowanie wyrobów o niższej cenie oraz wybraną grupę odbiorców.  
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 Niepokojący jest niski poziom współpracy badanych firm z otoczeniem. 

Współpraca taka jest tym bardziej istotna, że podmioty tej skali charakteryzują się 

niewielkimi zasobami wewnętrznymi, uniemożliwiającymi im szeroko rozumiany 

rozwój. Pocieszający jest jednak fakt, iż w obu grupach dostrzega się związek mię-

dzy wprowadzaniem innowacji i umacnianiem pozycji konkurencyjnej. 

  

  

THE SPECIFIC CHARACTER  

OF THE ACTIVITY OF SMALL ENTERPRISES  

OF VARIED INNOVATIVENESS AND COMPETITIVENESS LEVEL 

 

 

Summary 

 

 The paper presents a part of the results of the researches concerning competitive-

ness and innovativeness of small Silesian enterprises. Among the enterprises there have 

been defined four groups of companies varying in the level of innovativeness and com-

petitiveness. They are defined as: the ‘ambitious’ ones, the ‘scuttlers’, the ‘splendid’ 

ones and the ‘traditional’ ones. In the paper the comparison between the two groups of 

enterprises: the splendid ones’ and the ‘scuttlers’ is made. The first group consists of 

innovative enterprises which are marked by strong position on the market whereas the 

other group consists of non-innovative and non-competitive enterprises. 

 The obtained results indicate that micro-enterprises definitely predominate among 

the ‘scuttlers’. There are also noticeable the differences in the profile of the branch they 

operate in, the area of their business activity and the main determinants of their compe-

titiveness. The analysis also includes the approach of the ‘scuttlers’ and the ‘splendid’ 

enterprises to the idea of innovativeness and the cooperation of the discussed enterprises 

with their business environment.  
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ZAUFANIE, WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO 

W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH FIRM 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Jednym z podstawowych wyzwań gospodarczych współczesnego świata jest 

zwiększanie innowacyjności. Wyzwanie to powinno stać się wyznacznikiem sukce-

su w funkcjonowaniu nie tylko dużych firm, ale i małych. Małe firmy bowiem sta-

nowią bardzo ważny, często niedoceniany sektor gospodarki, a przecież to również 

one w dużym stopniu wyznaczają ramy rozwoju społeczno-gospodarczego państwa 

poprzez tworzenie miejsc pracy, zapewnienie zmian strukturalnych, generowanie 

innowacji oraz wnoszenie wkładu w proces integracji gospodarki narodowej z go-

spodarką światową1. Przyjmując, że głównym warunkiem przetrwania i rozwoju 

każdego przedsiębiorstwa jest generowanie innowacji – od zdolności bycia innowa-

cyjnym i od umiejętności ciągłego podnoszenia jej poziomu zależy głównie, jak 

twierdzi M.E. Porter, przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa2 – to kształtowanie 

innowacji powinno zajmować kluczowe miejsce również w strategiach małych 

przedsiębiorstw. 

 Rozwój małych firm w Polsce zależy od wielu czynników, można je podzielić 

na dwie grupy. Do pierwszej zalicza się uwarunkowania wewnętrzne, odnoszące się 

między innymi do opracowania własnej strategii rozwoju firmy, w której uwzględ-

nia się takie elementy jak: podnoszenie innowacyjności własnego przedsiębiorstwa, 

poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i szeroko rozumiana współpraca  

                                                 
1
  H.H. Bass, KMU in der deutschen Volkawirtschaft. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft 

nr 101, Universität Bremen 2006, s. 10–11. 
2
  M.E. Porter, Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa 2001, s. 192. 
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z najbliższym otoczeniem. Do drugiej grupy zalicza się te czynniki, które z reguły 

mają charakter makroekonomiczny i bezpośrednio lub pośrednio są następstwem 

realizowanej przez rząd danego kraju polityki wspierania przedsiębiorczości3.  

W tym miejscu należy powiedzieć, że znaczenie małych firm uwzględnione zostało 

przez Unię Europejską w polityce spójności opracowanej na lata 2007–2020. Stra-

tegia ta wskazuje, że jednym z głównych celów dla programów realizowanych  

w ramach polityki spójności jest wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości 

oraz gospodarki opartej na wiedzy4.  

 Proces wspierania innowacyjności małych firm, by był skuteczny, powinien 

opierać się na wielu działaniach, między innymi na szeroko rozumianej współpracy 

z otoczeniem, zarówno z instytucjami, jak i uczelniami wyższymi, poprzez dosto-

sowanie oferty jednostek naukowych dla potrzeb tych przedsiębiorstw, wzmocnie-

nie sfery B+R (badania i rozwój) i nawiązanie stosunków partnerskich z innymi 

podmiotami gospodarczymi. Dzięki takiej współpracy nastąpi wymiana cennych 

doświadczeń. Jednak by działania te mogły zostać zrealizowane, wskazane jest 

zbudowanie odpowiednich, nowych relacji zachodzących między małymi firmami  

a otoczeniem.  

 Celem artykułu jest ukazanie potrzeby zbudowania odpowiednich relacji opar-

tych na zaufaniu, współpracy i partnerstwie między małymi firmami a otoczeniem, 

które mogą przyczynić się do ukształtowania ich innowacyjności.  

 

 

1. Relacje zaufania, współpracy i partnerstwa w działalności małych firm 

 

 Przedsiębiorstwo innowacyjne jest definiowane jako inteligentna organizacja, 

permanentnie generująca innowacje i realizująca projekty innowacyjne w celu wy-

tworzenia produktów i usług znajdujących uznanie odbiorców ze względu na wyso-

ki poziom nowoczesności i konkurencyjności5. Innowacyjność należy łączyć  

z przedsiębiorczością, gdyż innowacyjność realizuje się w przedsiębiorczości, która 

                                                 

3  R. Stanisławski, M. Greta, European Union Support as a Prerequisite for innovation de-
velopment of Polish small and medium – sized enterprises In term of in-house Red activities,  
w: R. Stanisławski, Structural funds for the development of entrepreneurship and innovativeness 
of SMEs in Poland and the Łódź Region in the perspective of experiences of polish regions, mo-
nographs, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 13. 

4  Wyniki badań dotyczących innowacyjności krajów UE wskazują na poprawę stanu in-
nowacyjności polskiej gospodarki, nadal jednak Polska musi nadrobić dystans do krajów Unii. 
Polska zajmuje piąte miejsce od końca pod względem wielkości sumarycznego wskaźnika inno-
wacji. European Innovation Scoreboard 2008, Comparative Analysis of Innovation Performance, 
Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) of the 
European Commission, s. 12. 

5  A. Sosnowska, S. Łobesko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, War-
szawa 2000, s. 7. 
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jest niezbędnym warunkiem skuteczności w globalnej konkurencji. Rozwój małych 

przedsiębiorstw powinien być nakierowany na wdrażanie zmian i z nimi związa-

nych innowacji. Ma to wyraz w umiejętności jednoczesnego dokonywania różno-

rodnych przemian, co prowadzi do określonej aktywności innowacyjnej (nowe 

produkty, nowe technologie, nowe rynki itd.). Również małe firmy funkcjonujące  

w warunkach zmiennego otoczenia powinny się wyróżniać wysokim natężeniem 

innowacji i odpowiadać na potrzeby rynku nowymi produktami i technologiami, 

innowacjami w sferze marketingowej itd. Przedsiębiorstwo zorientowane na inno-

wacje to takie, które:  

 prowadzi w szerokim zakresie prace badawczo-rozwojowe (lub dokonuje 

zakupów nowych produktów albo technologii),  

 przeznacza na tę działalność stosunkowo wysokie nakłady finansowe,  

 systematycznie wdraża nowe rozwiązania naukowo-techniczne,  

 reprezentuje duży udział nowości (wyrobów i technologii) w wolumenie 

produkcji i usług,  

 stale wprowadza innowacje na rynek6.  

 Powszechnie przyjmuje się, że jeśli w danej firmie brakuje innowacyjności, to 

znaczy, że coś musi je blokować. 

 Dotychczasowe doświadczenia wskazują na dużą niechęć do współpracy 

przedstawicieli małych firm z otoczeniem. Współpraca ta może dotyczyć różnych 

aspektów, między innymi relacji z sektorem nauki, sektorem publicznym lub inny-

mi przedsiębiorstwami z danego sektora. Choć szeroko rozumiana współpraca jest 

jednym z najbardziej realnych narzędzi pozwalających na wdrażanie nowych inno-

wacyjnych rozwiązań, to jednak ciągle nie jest ona w pełni wykorzystywana. Wy-

nika to z niechęci do współpracy i kooperacji oraz braku utrwalonych w przeszłości 

wzorów takich relacji, a także nieufności między sektorami, co w istotny sposób 

blokuje rozwój innowacyjności nie tylko małych firm, ale i całej gospodarki. Bada-

nia postaw małych firm wobec działań innowacyjnych pokazują, że są one mało 

świadome potrzeby takich zmian oraz że bardzo powoli rośnie liczba podmiotów, 

które podejmują takie działania.  

 Wobec tego małe przedsiębiorstwa należy zachęcać do kreowania nowych 

relacji z otoczeniem. Konieczne jest promowanie wśród właścicieli małych firm 

postaw zaufania, współpracy i partnerstwa między sferą nauki, biznesu i sektora 

publicznego. Jest to warunek konieczny perspektywicznego rozwoju małych przed-

siębiorstw. W procesie budowania wymienionych relacji należy dążyć do wykre-

owania wszelkich działań na rzecz konsolidacji wymienionych środowisk przez 

wzmocnienie relacji między nimi. Nie jest to łatwe, ponieważ wymaga od wszyst-

kich przedsiębiorców, by zrozumieli, że kształtowanie właściwych relacji z otocze-

                                                 
6
  W Jonasz, Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, War-

szawa 2009, s. 54. 
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niem stanowi klucz do sukcesu. Niezbędne w tym celu wydaje się zrozumienie 

istoty takiego działania i wypracowanie międzyorganizacyjnych postaw zaufania. 

 Według wielu badaczy działania odnoszące się do budowania postaw zaufania 

prowadzą do cennych, otwartych, innowacyjnych i spontanicznych czynności, które 

podnoszą poziom, mobilizują, intensyfikują interakcje, wzmacniają więzi społecz-

ne, prowadzą do scalania wspólnot i w ten sposób rozwijają potencjał oraz podmio-

towość społeczeństwa, jak i funkcjonujących w nim organizacji7. Dzięki czemu 

umożliwiają one współpracę, podejmowanie decyzji, tworzą atmosferę otwartości  

i przejrzystości, usprawniają komunikację oraz motywują i łączą ludzi8. 

 Wskazując na kwestię budowania postaw zaufania małych przedsiębiorstw 

względem otoczenia, stwierdza się, że powinien to być dla nich kluczowy wy-

znacznik sukcesu, który dzięki budowaniu międzyorganizacyjnych relacji społecz-

nych pobudzi ich innowacyjność. W związku z czym do głównych zadań władz 

publicznych powinna należeć szeroka promocja (być może za pomocą kampanii) 

postawy zaufania. Następnie należy wzmocnić akcent na przedsięwzięcia partner-

skie, oparte na współpracy sfery nauki, biznesu i sektora publicznego. Aby to się 

dokonało, należy tworzyć i wdrażać mechanizmy motywujące przedsiębiorców 

małych firm do współpracy z wymienionymi sferami, przez upowszechnianie  

i jednoczesne wymuszanie na nich konsultacji w trakcie realizowania projektów. 

Koniecznością jest upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania i mechani-

zmach partnerstwa publiczno-prywatnego wśród wszystkich sfer współdziałających 

ze sobą i zaangażowanych w proces komercjalizacji wiedzy technologii. Do głów-

nych efektów wymienionych działań można zaliczyć: wzmocnienie relacji między 

małymi przedsiębiorstwami a otoczeniem, podniesienie efektywności małych 

przedsiębiorstw w wykorzystywaniu innowacyjności, wzrost zaufania małych firm 

do sfery nauki i władz publicznych oraz otwartość wobec nich, rozwój współpracy 

między przedsiębiorstwami z danego regionu oraz wzrost poziomu wykorzystania 

przez małe firmy pomocy publicznej. 

 Aby wystąpiły powyższe efekty, należy zastosować odpowiednio dobrane 

narzędzia, do których można zaliczyć: kampanię promocyjną, której rolą będzie 

pobudzanie wśród przedsiębiorców małych firm chęci do współpracy z otoczeniem; 

szkolenia dla przedsiębiorców na temat technik rozwiązywania problemów, gene-

rowania oraz oceny i wyboru pomysłów, wykorzystania wiedzy eksperckiej czy 

mentoringu polegającego na indywidualnej współpracy przedsiębiorcy z ekspertami 

posiadającymi wiedzę z dziedziny rozwiązań innowacyjnych. 

                                                 
7
  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak 2003, s. 324. 

8
  A. Adamik, Kultura zaufania jako determinanta efektywności procesów współpracy mię-

dzyorganizacyjnej, w: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, 
red. A. Adamik, 100-lecie nauk o zarządzaniu – monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010,  
s. 154–155. 
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 Drugą istotną postawą, która wpływa na kształtowanie innowacyjności małych 

firm, jest postawa współpracy z trzema wymienionymi sferami. Współpraca ta jest 

obarczona wieloma uprzedzeniami i barierami. Jest to spowodowane „luką komu-

nikacyjną” występującą między małymi firmami a pozostałymi sferami. Jest ona 

następstwem różnych mentalności przedstawicieli tych środowisk, co w dużej mie-

rze wpływa na brak identyfikacji realnych potrzeb i warunków w środowisku ma-

łych firm do rozwoju ich innowacyjności. W odniesieniu do sfery nauki sytuacja ta 

powoduje, że przedsiębiorcy małych firm nie widzą potrzeby zgłaszania popytu na 

badania naukowe, gdyż z góry zakładają, że prezentowane wyniki mają małą uży-

teczność rynkową. Z kolei współpraca z sektorem publicznym często z góry jest 

obarczona niepowodzeniem, spowodowanym dużą biurokracją i niezrozumieniem 

szeregu dokumentów potrzebnych do przeanalizowania przy takiej współpracy. 

Jeśli chodzi o samą współpracę w ramach sektora biznesu, to również ona nie prze-

biega bez trudności, które mogą być spowodowane nieuczciwym postępowaniem 

partnerów.  

 Taka postawa może być wynikiem różnych kultur organizacyjnych istnieją-

cych w sferze nauki, biznesu i sektora publicznego, które w specyficzny sposób 

blokują potrzebę współpracy między tymi sektorami9. Aby kultura organizacyjna 

stała się swoistym katalizatorem kreującym postawy współpracy między małymi 

przedsiębiorstwami a wymienionymi sferami, należy wypracować instrumenty 

pobudzające takie działania. Na przykład w sferze nauki dużą korzyść przynosi 

tworzenie tzw. rad biznesu przy uczelniach; w sektorze publicznym tworzone są 

punkty konsultacyjne, w których można uzyskać informacje na temat środków po-

mocowych; w sektorze biznesu należy stymulować kooperację między firmami. 

Dzięki tym działaniom możliwe jest wypracowanie oczekiwanych metod współpra-

cy oraz lepsze zrozumienie funkcjonowania wszystkich specyficznych środowisk. 

Główną korzyścią będzie otworzenie się kultur organizacyjnych takich sfer na nowe 

postawy rozwijające cechy innowacyjności. 

 Jak wspomniano, współpraca małych przedsiębiorstw z sektorem publicznym 

wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013, która 

określa uwarunkowania rozwoju regionalnego Polski. Najważniejsze z nich to: 

 utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego przy dokonywaniu 

korzystnych zmian strukturalnych w gospodarce, polegających na zwięk-

szeniu udziału gałęzi i branż o wysokim poziomie zaawansowania techno-

logicznego i konkurencyjności eksportowej; 

 zwiększenie zatrudnienia poprzez tworzenie miejsc pracy i wykorzystywa-

nie aktywnych form walki z bezrobociem; 

                                                 
9
  Szerzej na ten temat w raporcie: Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu tech-

nologii i komercjalizacji wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, www.pi.gov.pl,  
s. 131–135. 



Katarzyna Szymańska 454 

 zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki w wyniku intensyfikacji  

i racjonalizacji badań naukowych oraz szerszego wykorzystywania przez 

przedsiębiorstwa; 

 przygotowanie kadr dla gospodarki opartej na wiedzy i wysiłek edukacyjny 

na rzecz wzmacniania społeczeństwa informacyjnego; 

 zapewnienie większej spójności kraju na poziomach: międzynarodowym, 

ogólnokrajowym, wewnątrzregionalnym i lokalnym, przede wszystkim po-

przez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

 Dokonując oceny powyższych warunków, należy podkreślić, że procesy, które 

określa się jako „rozwój” z jednej strony zależą od polityki rządu, a z drugiej są 

niemożliwe do wprowadzenia bez odpowiedniej współpracy małych przedsię-

biorstw z sektorem publicznym. By właściciele i pracownicy polskich małych firm 

wykazali chęć współdziałania, muszą otworzyć się na zmiany odnoszące się 

do szeroko pojmowanej współpracy. W procesie zmian bowiem może pomóc, 

a nawet jest to jedna z jego głównych ról, sektor publiczny. Jest to istotne z punktu 

widzenia strategii państwa, w której należy wziąć pod uwagę, że innowacyjność jest 

esencją zysku przełożoną na podatki zarówno dziś, jutro, jak i w przyszłości. Sekto-

rowi publicznemu powinno zależeć, żeby małe firmy były innowacyjne. Powinien 

on stwarzać odpowiedni klimat pobudzający cechy przedsiębiorcze i wskazywać 

dogodne warunki do rozwoju nowo powstających i już działających małych firm. 

Ma do tego wiele instrumentów: od stymulatorów wkomponowanych w system 

ekonomiczno-społeczny i ład prawny, poprzez programy i zadania podejmowane 

bezpośrednio przez administrację publiczną różnych szczebli, po wyspecjalizowane 

instytucje sektora publicznego.  

 Trzecią postawą istotną z punktu widzenia kształtowania innowacyjności ma-

łych firm jest partnerstwo. Nowego podejścia należy upatrywać w możliwości 

kształtowania rozwoju małych firm poprzez wchodzenie w nowe relacje opierające 

się na współdziałaniu głównie z dostawcami, nabywcami, jak i konkurencją. Takie 

podejście zmienia charakter zarządzania małą firmą: z zarządzania opartego 

na rywalizacji i walce na zarządzanie, gdzie wyznacznikiem sukcesu jest współpra-

ca i partnerstwo. Przyjmuje się, że w odniesieniu do zarządzania przedsiębiorstwem 

(również małym) konkurencyjność powinna być rozumiana jako system (lub zdol-

ność do tworzenia) stanów, obiektów, zdarzeń, procesów i działań, poprzez które 

przedsiębiorstwo skutecznie dąży do osiągania swych celów rynkowych10. A dzia-

łaniami, które nabierają szczególnego znaczenia, są wszelkie działania polegające 

na partnerstwie, to jest11: stowarzyszanie się, zakładanie firm (których udziałowca-

mi jest duża liczba małych firm) powołanych do działań zapewniających udziałow-

                                                 
10

  M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowa konkurencyjności 
w warunkach globalizacji, Tonik, Toruń 2002, s. 33. 

11
  Ibidem, s. 36. 
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com wspólne korzyści (przedsiębiorstwo sieć), fuzje, w wyniku których tworzone 

są sieci małych zakładów, zintegrowana średnia lub duża firma, tworzenie układów 

integracji terytorialnej (klastry), połączenie się z dużą firmą (dostawca kooperant, 

podwykonawstwo, franchising), inne alianse. 

 Należy stwierdzić, że małe przedsiębiorstwa powinny nauczyć się współdzia-

łać z otoczeniem biznesu i powinny zrozumieć, że partnerstwo może przynieść 

nowe korzyści. By proces zdobywania niezbędnych informacji na temat innowacyj-

ności był skuteczny, działania te powinny zostać poprzedzone budowaniem odpo-

wiednich relacji między wchodzącymi w taki układ organizacjami. Relacje te nale-

ży oprzeć głównie na postawach zaufania, partnerstwa i współpracy. Dzięki takie-

mu działaniu małe firmy mogą nabywać i wdrażać nową innowacyjną wiedzę. 

W tym celu przedsiębiorcy powinni sami zbierać, a także dostawać z otoczenia 

niezbędne informacje potrzebne do rozwoju innowacyjności.  

 

 

2. Wyniki badań 

 

 Zaprezentowane dane są częścią badań własnych przeprowadzonych w roku 

2009 wśród 107 firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) funkcjonu-

jących na terenie województwa łódzkiego. Dobór firm do badań ankietowych miał 

charakter losowy. W badanej grupie dominowały małe firmy, stanowiąc 89% bada-

nych podmiotów, w tym 76% to mikrofirmy. Struktura tych przedsiębiorstw 

ze względu na sektor gospodarki ukształtowała się następująco: 42,9% firm prowa-

dziło działalność produkcyjną, 17,3% – handlową, 39,8% – usługową. Na rysunku 

1 przedstawiono relacje małych przedsiębiorstw z otoczeniem przydatne w procesie 

kształtowania innowacji. 

 

75,6
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56,0
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14 ,6

9,7

7,3

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Odbiorcy, charakterystyka rynku

Sektor publiczny

Inne firmy z tej  samej branży

Inne

*Respondenci mogli wskazać trzy odpowiedzi. 

Rys. 1.  Relacje małych przedsiębiorstw z otoczeniem przydatne w procesie kształtowania 

innowacji  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 Budując relacje oparte na zaufaniu, współpracy i partnerstwie, które są przy-

datne we wdrażaniu innowacji, badani przedsiębiorcy stwierdzają, że muszą one 

zachodzić kolejno z: odbiorcami, co pozwoli im na charakterystykę rynku (75,6% 

wskazań, na pierwszym miejscu 51,2%), organizacjami wspierającymi biznes 

(68,2% wskazań, na pierwszym miejscu 14,75%), sektorem publicznym (56% 

wskazań, na pierwszym miejscu 9,8%) oraz z konkurencją (29,9% wskazań, w tym 

na pierwszym miejscu 12,2%), z innymi firmami z tej samej branży (14,6% wska-

zań, w tym na pierwszym miejscu 10,3%), uczelniami wyższymi i centrami badaw-

czymi (9,7 wskazań, na pierwszym miejscu 7,4%) i innymi (rysunek 1). Rozkład 

tych odpowiedzi potwierdza dużą świadomość przedsiębiorców co do konieczności 

kreowania nowych relacji z organizacjami z różnych sfer. 

 Jak wynika z odpowiedzi, uczelnie wyższe i centra badawcze znalazły się 

dopiero na przedostatnim miejscu, co jest potwierdzeniem niskiego poziomu 

współpracy między małymi firmami a tym sektorem.  

 Aby proces nawiązywania nowych relacji małych przedsiębiorstw z otocze-

niem przyniósł pozytywny efekt, musi zaistnieć między nimi harmonia działania 

oparta na współpracy, partnerstwie i zaufaniu. Natomiast sam proces budowania 

tych postaw wskazuje na konieczność podjęcia działań zmierzających do zbudowa-

nia nowej kultury organizacyjnej, w której staną się jej głównymi elementami. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że warunkiem koniecznym 

kształtowania innowacyjności małych firm jest współpraca z szeroko pojętym oto-

czeniem. Jest to kluczowy element funkcjonowania małego przedsiębiorstwa we 

współczesnej konkurencyjnej gospodarce, gdyż to otoczenie dostarcza małym fir-

mom niezbędnych do ich rozwoju informacji. Należy przyjąć, że innowacyjność 

jest istotnym czynnikiem rozwoju małych przedsiębiorstw, a ich działalność jest 

tylko częścią szerokiego wachlarza relacji gospodarczych i pozagospodarczych,  

w które firmy te są włączone12. Dlatego też konieczne jest promowanie wśród nich 

postaw zaufania, współpracy i partnerstwa w relacjach z różnymi sferami (biznes, 

nauka, sektor publiczny), jako nowych elementów ich kultury organizacyjnej. Efek-

tem tego będzie rozwój innowacyjności małych firm, oparty na trwałej budowie 

sieci powiązań między wymienionymi sektorami. Dzięki temu możliwy będzie 

transfer wiedzy do tych firm z otoczenia. 

 

 

                                                 
12

  J. Curran, R. Blackburn, Small Firms and Local Economic Networks. The Death of the 
Local Economy?, Paul Chapman Publishing Ltd., London 1994, s. 2. 
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TRUST, COOPERATION AND PARTNERSHIP 

AS FACTORS SHAPING INNOVATIVENESS OF SMALL COMPANIES 

 

 

Summary 

 

 The purpose of his paper Has a cognitive character. The subject of study of this 

study is the identification of attitudes focusing on trust, cooperation and partnership as 

elements shaping innovativeness of small companies.  

 

Translated by Katarzyna Szymańska 
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INNOWACYJNOŚĆ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

NA PRZYKŁADZIE FIRM Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Rosnąca turbulentność oraz nieprzewidywalność otoczenia odciska coraz 

większe piętno na przedsiębiorstwach. Model zarządzania firmą w ten sam, niemo-

dyfikowany sposób i sprzedawanie tych samych produktów czy usług przez wiele 

lat rzadko kiedy skutkują sukcesem przedsiębiorstwa. Zwiększająca się konkurencja 

na rynku wymusza na firmach konieczność ciągłego rozwoju i wprowadzania róż-

nego rodzaju innowacji.  

 Zjawiska te dotyczą nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale również tych 

z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Co więcej, obecnie na świecie 

można zaobserwować rosnące zainteresowanie badaczy i polityków właśnie tymi 

przedsiębiorstwami. Powodów tego zjawiska jest kilka. Dla przykładu, C. Gray 

podaje następujące źródła koncentrowania się na MŚP w Wielkiej Brytanii: 

 ich rola w promowaniu elastyczności i innowacyjności, 

 ich rola na rynku pracy polegająca na tworzeniu miejsc pracy oraz absor-

bowaniu bezrobocia, 

 duże rozmiary sektora (MŚP stanowią 99% wszystkich firm w Wielkiej 

Brytanii i tworzą prawie 50% miejsc pracy)1
. 

 Również w Polsce znaczenie sektora MŚP jest bardzo duże. Co prawda przed-

siębiorstwa te często mają niewielki zasięg działania i mały wpływ na otoczenie,  

                                                 
1
  C. Gray, Absorptive capacity, knowledge management and innovation in entrepreneurial 

small firms, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 2006, vol. 12, no. 6, 
s. 345–360. 
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w którym funkcjonują, jednakże ich duża liczba sprawia, że mają one bardzo duże 

znaczenie w kształtowaniu gospodarki2
. Potwierdzają to dane dotyczące wkładu 

MŚP w tworzenie produktu krajowego brutto. Wkład ten w roku 2007 wyniósł 

47,4% (w tym przedsiębiorstwa mikro wytworzyły 30,1%, małe – 7,3%, zaś średnie 

– 10,0%). Ponadto, podobnie jak w wielu innych krajach rozwiniętych, to właśnie 

sektor MŚP zatrudnia większość siły roboczej zatrudnionej w przedsiębiorstwach – 

6,22 mln spośród 8,969 mln zatrudnionych3
. 

 Biorąc pod uwagę duże znaczenie sektora MŚP oraz innowacji w nim wdraża-

nych, w niniejszym artykule podjęto problematykę innowacyjności właśnie w kon-

tekście małych i mikroprzedsiębiorstw. W części pierwszej przedstawiono wybrane 

zagadnienia teoretyczne poświęcone innowacjom, w drugiej zaprezentowano wyni-

ki badań trzeciej edycji Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego, dotyczące 

innowacyjności małych i mikroprzedsiębiorstw z województwa pomorskiego. 

 

 

1. Innowacyjność w przedsiębiorstwach – rozważania teoretyczne 

 

 Przyczynkiem do dyskusji na temat innowacji powinno być zdefiniowanie 

tego terminu. W literaturze nie osiągnięto jak dotychczas konsensusu odnośnie do 

jednej, uniwersalnej definicji4
. Za innowację można uznać poszukiwanie, odkrywa-

nie, rozwój, doskonalenie, adaptację oraz komercjalizację nowych procesów, no-

wych produktów oraz nowych struktur organizacyjnych i procedur. Innowacje 

związane są z niepewnością, podejmowaniem ryzyka, sondowaniem, eksperymen-

towaniem i testowaniem5. W związku z tym stymulowanie kreowania, personifika-

cji oraz transferu wiedzy służące wspieraniu innowacji stało się jednym z głównych 

celów zarządzania6
.  

 Jak już wspomniano we wstępie, wdrażanie innowacji jest obecnie kwestią 

fundamentalną dla sukcesu organizacji, a nawet dla jej przetrwania. W szybko 

zmieniającym się świecie przedsiębiorstwo nie może utrzymać swojego udziału  

w rynku czy też poziomu zysków bez wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. 

Innowacje mogą dotyczyć różnego rodzaju obszarów przedsiębiorstwa i nieko-

                                                 
2
  A. Żołnierski, Znaczenie sektora MŚP w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych  

i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 
2009. 

3
  Ibidem. 

4
  Por. np. M. Gloet, M. Terziovski, Exploring the relationship between knowledge man-

agement practices and innovation performance, „Journal of Manufacturing Technology Man-
agement” 2004, vol. 15, no. 5, s. 402–409. 

5
  E. Stam, K. Wenneberg, The roles of R&D in new firm growth, „Small Business Eco-

nomics” 2009, vol. 33, iss. 1, s. 77–89. 
6
  M. Corso, S. Pavesi, How management can foster continuous product innovation, „Inte-

grated Manufacturing Systems” 2000, no. 11/3, s. 199–211. 
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nieczne muszą być efektem wyłącznie działalności badawczo-rozwojowej (B+R). 

Jest to o tyle istotne w kontekście małych i mikro przedsiębiorstw, że relatywnie 

rzadko przeznaczają one środki na formalną i ustrukturyzowaną działalność B+R. 

W tabeli 1 przedstawiono różne rodzaje innowacji. Warto nadmienić, że wprowa-

dzanie jednego rodzaju innowacji w przedsiębiorstwie często wiąże się z implemen-

tacją innej – na przykład stworzenie nowego produktu może wymagać nowych 

rozwiązań produkcyjnych.  

 
Tabela 1 

Rodzaje innowacji 

 

Rodzaj innowacji Przykład 

Produktowa Rozwój nowego lub udoskonalonego produktu 

Procesowa Rozwój procesu produkcyjnego 

Organizacyjna Nowa struktura organizacyjna, nowy wewnętrzny system 

komunikacji, wprowadzenie nowych procedur finansowych 

Dotycząca zarządzania Systemy TQM, reinżynieria procesów (business process re-

engineering) 

Produkcyjna Cykl jakości, system produkcyjny just-in-time, nowe opro-

gramowanie do planowania produkcji 

Komercyjna/marketingowa Nowa strategia sprzedaży 

Usługowa Internetowe usługi finansowe 

 
Źródło:  P. Trott, Innovation management and new product development, Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs, New York, w: S. Goyal, M. Pitt, Determining the role of innova-

tion management in facilities management, „Facilities” 2007, vol. 25, no. 1/2,  

s. 48–60. 

 

 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw jest relatywnie mało zba-

danym zagadnieniem. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że przedsiębior-

stwa te w większym stopniu opierają się na nieformalnych, a więc trudno mierzal-

nych, działaniach badawczo-rozwojowych i rzadziej korzystają z zewnętrznych 

źródeł wiedzy (B+R oraz licencji) niż ich większe odpowiedniki. Zjawisko to od-

zwierciedla mniejszą zdolność MŚP do absorpcji wiedzy zewnętrznej7. Ponadto 

działają one głównie w sektorze usług8, w którym innowacje są trudniejsze do zlo-

kalizowania i przeanalizowania niż te w sektorze wytwórczym. Po prostu innowacje 

                                                 
7
  J.R. Ortt, P.A. van der Duin, The evolution of innovation management towards contex-

tual innovation, „European Journal of Innovation Management” 2008, vol. 11, no. 4, s. 522–538. 
8
  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, 

red. A. Wilmańska, PARP, Warszawa 2010. 
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w sektorze usług często powstają we współpracy z klientem i nie są wynikiem ty-

powej działalności badawczo-rozwojowej9. 

 Istnieje wiele barier utrudniających, a czasami wręcz uniemożliwiających, 

małym przedsiębiorstwom wdrażanie innowacji. Jedną z głównych jest ograniczo-

ność zasobów: finansowych, ludzkich, materialnych. Jak pokazały badania prze-

prowadzone wśród 294 menedżerów z hiszpańskich MŚP, najbardziej znaczącą 

barierą we wdrażaniu innowacji okazały się jej koszty, natomiast najmniejsze zna-

czenie przypisano oporowi menedżera/pracownika10. Z kolei M.S. Freel wyróżnił 

trzy główne braki w zakresie umiejętności stojące na drodze do innowacji. Są to: 

 niewystarczające umiejętności techniczne siły roboczej, 

 słabo rozwinięte kompetencje menedżerskie, 

 słabe umiejętności marketingowe11.  

 Można domniemywać, że bariery związane z brakiem umiejętności będą mia-

ły duże znaczenie w innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstw, ponie-

waż firmy te często przegrywają walkę o najlepszych pracowników z dużymi pod-

miotami, które są skłonne oferować lepsze warunki płacowe i pozapłacowe.  

 

 

2. Innowacyjność w mikro i małych przedsiębiorstwach – wyniki badań  

 

 Innowacyjność w mikro i małych przedsiębiorstwach z województwa pomor-

skiego zostanie omówiona na podstawie wyników badań trzeciej edycji Pomorskie-

go Obserwatorium Gospodarczego, przeprowadzonych w 2009 roku. Pomorskie 

Obserwatorium Gospodarcze to cykl projektów badawczo-informacyjnych prowa-

dzonych od 2006 roku przez Agencję Rozwoju Pomorza SA we współpracy z ze-

społem naukowców pod kierownictwem prof. Piotra Dominiaka i dofinansowywa-

nych z funduszy unijnych12. Celem POG jest cykliczna ocena kondycji sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim.  

 W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących inno-

wacyjności jedynie w mikro i małych przedsiębiorstwach z województwa pomor-

skiego – pominięto wyniki ze średnich firm. Próba badawcza objęła 154 mikro-

przedsiębiorstwa oraz 541 małych firm.  

 

                                                 
9
  Y. Taminiau, W. Smit, A. de Lange, Innovation in management consulting firms through 

informal knowledge sharing, „Journal of Knowledge Management” 2009, vol. 13, no. 1, s. 42–55. 
10

  A. Madrid-Guijarro, D. Garcia, H. Van Auken, Barriers to innovation among Spanish 
manufacturing SMEs, „Journal of Small Business Management” 2009, vol. 47, no. 4, s. 465–488. 

11
  M.S. Freel, Where are the skills gaps in innovative small firms?, „International Journal 

of Entrepreneurial Behaviour & Research” 1999, vol. 5, no. 3, s. 144–154. 
12

  Więcej informacji na stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA, http://www.arp.gda.pl/in 
dex.php?strona=116, 21.11.2010. 
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Tabela 2 

Unowocześnianie własnych produktów i stosowanych technologii przez małe  

i mikroprzedsiębiorstwa z województwa pomorskiego 
 

Czy Pana(i) firma unowocześnia 

swoje produkty i stosowane techno-

logie (dowolna liczba odpowiedzi)? 

Małe przedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorstwa 

liczba odsetek  liczba odsetek  

 1. Nie 117 21,6 48 31,2 

 nie ma takiej potrzeby 92 17,0 40 26,0 

 nie ma wystarczających 

środków finansowych 
25 4,6 8 5,2 

 2. Tak     

 w oparciu o pomysły 

pracowników 
202 37,3 51 33,1 

 w oparciu o pomy-

sły/technologie zaku-

pione na zewnątrz fir-

my 

154 28,5 27 17,5 

 w oparciu o współpracę  

z ośrodkami naukowy-

mi 

29 5,4 2 1,3 

 w oparciu o współpracę 

z dostawca-

mi/odbiorcami 

212 39,2 56 36,4 

 w inny sposób 13 2,4 4 2,6 

 brak odpowiedzi 4 0,7 1 0,6 

 Suma 541 100 154 100 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 2, małe przedsiębiorstwa czę-

ściej niż mikrofirmy wprowadzają różnego rodzaju unowocześnienia. W przypadku 

obu rodzajów firm wprowadzane innowacje są tworzone najczęściej w oparciu  

o współpracę z dostawcami/odbiorcami oraz pomysły pracowników. Niestety, po-

nad jedna piąta małych przedsiębiorstw i prawie jedna trzecia mikroprzedsiębiorstw 

nie wprowadza żadnych udoskonaleń, motywując to głównie brakiem tego rodzaju 

potrzeby. Brak potrzeby wprowadzania usprawnień może świadczyć na przykład  

o słabym rozpoznaniu rynku i oczekiwań klientów, a w przyszłości może skutko-

wać pogorszeniem kondycji przedsiębiorstwa. 
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Tabela 3 

Podjęte i planowane działania innowacyjne  

w małych przedsiębiorstwach z województwa pomorskiego 
 

Małe przedsiębiorstwa 

Działania Pana(i) firmy podjęte  

w ciągu ostatniego roku oraz zamia-

ry na najbliższy rok 

podjęte 

w l. 2008-2009 
planowane na 2010 r. 

liczba odsetek  liczba odsetek  

 wprowadzenie nowych produk-

tów lub usług 
211 39 218 40,3 

 wprowadzenie nowocześniej-

szych metod produkcji 
122 22,6 137 25,3 

 wprowadzenie istotnych zmian 

organizacyjnych 
84 15,5 85 15,7 

 poszerzenie lub zdobycie no-

wych rynków zbytu 
223 41,2 266 49,2 

 poprawa jakości produktów 

(usług) 
284 52,5 268 49,5 

 zmniejszenie kosztów produkcji 185 34,2 192 35,5 

 zwiększenie kwalifikacji zatrud-

nionych 
170 31,4 157 29,0 

 inne 6 1,1 6 1,1 

 brak działań 64 11,8 69 12,8 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 Dane przedstawione w tabeli 3 i 4 rzucają światło na podjęte w poprzednich 

latach oraz planowane w najbliższym roku działania innowacyjne. Podobnie jak  

w przypadku omawianych poprzednio danych, małe firmy charakteryzują się więk-

szą skłonnością do podejmowania tego rodzaju działań niż mikroprzedsiębiorstwa. 

Z kolei dysproporcje pomiędzy działaniami podjętymi a planowanymi są niewielkie 

dla obu rodzajów organizacji. Do najczęściej podejmowanych działań innowacyj-

nych należy zaliczyć te mające na celu poprawę jakości produktów (usług) – około 

50% małych firm oraz 40% mikro wskazało na tego rodzaju przedsięwzięcia. Spora 

część małych przedsiębiorstw planuje również działania zmierzające do poszerzenia 

lub zdobycia nowych rynków zbytu (około 50%) oraz wprowadzenie nowych pro-

duktów lub usług (nieco ponad 40%). W przypadku mikrofirm planowane działania 

będą miały na celu głównie zmniejszenie kosztów produkcji (około 35%) oraz po-

szerzenie lub zdobycie nowych rynków zbytu (około 30%). Na podstawie powyż-

szej analizy można wywnioskować, że zarówno mikro, jak i małe przedsiębiorstwa 

wprowadzają innowacje głównie w obszarze wytwarzanych produktów (usług) oraz 

zdobywania nowych rynków pracy. Ponadto dla mikroprzedsiębiorstw również 
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bardzo ważna jest kwestia redukcji kosztów produkcji, co przy braku możliwości 

korzystania z efektów skali może być dużym wyzwaniem i skutkować pogorsze-

niem jakości oferowanych produktów (usług). 

 
Tabela 4 

Podjęte i planowane działania innowacyjne  

w mikroprzedsiębiorstwach z województwa pomorskiego 
 

Mikroprzedsiębiorstwa 

 Działania Pana(i) firmy podjęte w ciągu ostatniego  

 roku oraz zamiary na najbliższy rok 

podjęte 

w l. 2008-2009 
planowane na 2010 r. 

liczba odsetek  liczba odsetek  

 – wprowadzenie nowych produktów lub usług 47 30,5 46 29,9 

 – wprowadzenie nowocześniejszych metod produkcji 28 18,2 29 18,8 

 – wprowadzenie istotnych zmian organizacyjnych 22 14,3 27 17,5 

 – poszerzenie lub zdobycie nowych rynków zbytu 48 31,2 48 31,2 

 – poprawa jakości produktów (usług) 64 41,6 61 39,6 

 – zmniejszenie kosztów produkcji 49 31,8 54 35,1 

 – zwiększenie kwalifikacji zatrudnionych 37 24,0 39 25,3 

 – inne 1 0,6 2 1,3 

 – brak działań 36 23,4 32 20,8 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 W omawianym badaniu zamieszczono również pytanie dotyczące zaintereso-

wania wdrażaniem innowacji oraz – zakładając pozytywną odpowiedź – skali no-

watorstwa tych innowacji. Niecała jedna piąta badanych małych firm stwierdziła, że 

nie jest zainteresowana wdrażaniem innowacji (rysunek 1), co nie do końca pokry-

wa się z poprzednio analizowanymi danymi, zgodnie z którymi, jedynie około 12% 

firm nie podejmowało żadnych działań innowacyjnych. Pewnym wyjaśnieniem 

może być fakt, że niektóre przedsiębiorstwa nie są świadome, że działania przez nie 

podejmowane to innowacje. W przypadku firm mikro obraz wygląda nieco gorzej, 

ponieważ aż ponad jedna czwarta ankietowanych przedsiębiorstw nie jest zaintere-

sowana wdrażaniem innowacji (rysunek 2). Obraz ten w znacznej mierze pokrywa 

się z poprzednimi wynikami.  
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Małe firmy

3%17%

80%

tak nie brak odpowiedzi

  

Mikrofirmy

2%26%

72%

tak nie brak odpowiedzi

 

Rys. 1 i 2. Zainteresowanie wdrażaniem innowacji (unowocześnieniem produktów, techno-

logii, organizacji itp.)  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Małe firmy

20%

42%

21%

12%
5%

nie dotyczy nowa w skali firmy

nowa w skali rynku lokalnego nowa na skalę krajową

brak odpowiedzi

  

Mikrofirmy

28%

37%

18%

14% 3%

nie dotyczy nowa w skali firmy

nowa w skali rynku lokalnego nowa na skalę krajową

brak odpowiedzi

 

Rys. 3 i 4. Skala nowatorstwa wprowadzanych innowacji  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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 Skala nowatorstwa innowacji wdrażanych przez mikro i małe przedsiębior-

stwa najczęściej dotyczyła nowego rozwiązania w ramach firmy (odpowiednio 37% 

i 42%), rzadziej była to nowość w skali rynku lokalnego, a najrzadziej – w skali 

rynku krajowego (jedynie kilkanaście procent). Wyniki te nie są zaskakujące. Ze 

względu na niewielkie rozmiary mikro i małych przedsiębiorstw oraz problemy 

zasobowe można zakładać, że sporadycznie będą one wdrażały innowacje o dużej 

skali nowatorstwa.  

 

 

Podsumowanie 

 

 Jak pokazuje przegląd literaturowy przedmiotu, przedstawiony w pierwszej 

części niniejszego artykułu, wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach stało się 

koniecznością nie tylko w przypadku dużych podmiotów, ale również tych niewiel-

kich. Co prawda małe i mikroprzedsiębiorstwa mają ograniczone zasoby i często 

napotykają szereg barier na swojej drodze do innowacyjności, to jednak – jak widać 

na przykładzie przedsiębiorstw z województwa pomorskiego – w większości przy-

padków podejmują one różne działania innowacyjne.  

 

 

INNOVATIVENESS OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES  

ON THE EXAMPLE OF FIRMS FROM POMERANIAN VOIVODESHIP 

 

 

Summary 

 

 There is no doubt that in the present turbulent world companies need to innovate 

not only to become spectacularly successful, but simply to survive. This is the case not 

only for large companies, but also for their smaller counterparts. That is why the goal of 

this article is to present selected issues related to innovations in micro and small enter-

prises. In the first part some theoretical aspects are discussed, while in the second – the 

results from the third edition of the Pomeranian Economic Observatory are analyzed. In 

the light of this research, micro and small enterprises from the Pomeranian region un-

dertake some innovative activities, although the scale of those activities is – for obvious 

reasons – not very large.  

 

Translated by Małgorzata Zięba 
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WYBRANE NARZĘDZIA PODATKOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ 

MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 W Polsce obecnie obowiązują regulacje Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku  

o swobodzie działalności gospodarczej, które zawierają między innymi definicję 

mikroprzedsiębiorcy oraz małego przedsiębiorcy1
. Zapis ustawy brzmi: 

1. Art. 104: za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który co naj-

mniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników; 

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 

oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 

2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na  

koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych  

2 mln euro. 

2. Art. 105: za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który co naj-

mniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników; 

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 

oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 

10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na  

koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych  

10 mln euro. 

                                                 
1
  DzU 2007, nr 155, poz. 1095. 
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 Określenie ram prawnych pomaga przyporządkować przedsiębiorców do od-

powiedniej grupy. Z punktu widzenia systemu podatkowego znaczenie ma to,  

w jakiej formie prawnej działa przedsiębiorca, ponieważ może podlegać jednemu  

z niżej wymienionych obciążeń publicznoprawnych: 

 podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, 

 podatkowi dochodowemu od osób prawnych. 

 Z tekstu przywołanych przepisów podatkowych wynikają konstrukcje, które 

utożsamiane są z optymalizacją podatkową. Wywierają one bezpośredni wpływ na 

działalność mikro i małych przedsiębiorstw. W swej istocie przekładają się na po-

prawę funkcjonowania podmiotów gospodarczych. By stwierdzić, czy rzeczywiście 

tak jest, potrzeba poznać ich przeznaczenie i zakres zastosowania.  

 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych regulacji w prawie 

podatkowym, mogących zdaniem autora przyczynić się do rozwoju wymienionych 

przedsiębiorstw. 

 

 

1. Ulga na nabycie nowych technologii 

 

 Na podstawie art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

(CIT) i art. 26c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przedsię-

biorstwo nabywające wiedzę technologiczną związaną z wartościami materialnymi 

i prawnymi, na przykład licencje, know-how, ma prawo do zaliczenia bezpośrednio 

w koszty podatkowe połowy poniesionych wydatków. Co więcej, przedsiębiorca 

odnosi większą korzyść podatkową, ponieważ od nabytej wartości niematerialnej 

i prawnej dokonuje odpisów amortyzacyjnych w standardowy sposób i w pełnej 

wysokości zalicza je do kosztów podatkowych.  

 W ramach omawianej ulgi odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na 

nabycie nowych technologii. Chodzi tu o wiedzę technologiczną w postaci wartości 

niematerialnych i prawnych. Przez wartości niematerialne i prawne rozumie się 

składniki majątkowe wymienione w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych i art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych. Należą do nich między innymi prawa autorskie, licencje, prawa własności 

przemysłowej, wiedza w dziedzinie przemysłowej. 

 Istnieją jednak ograniczenia, które zabraniają podatnikom korzystania z ulgi. 

Dotyczy to podmiotów gospodarczych, które w roku podatkowym lub w roku po-

przedzającym rok podatkowy prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Wyłączenie to wyklucza między innymi 

tych podatników, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności gospo-

darczej na terenie specjalnej strefy gospodarczej, ponoszą wydatki inwestycyjne, 

ale nie nabyli jeszcze prawa do skorzystania z ulg podatkowych wynikających  

z prowadzenia działalności w strefie. 
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 Bardzo ważnym warunkiem skorzystania z odliczenia jest posiadanie przez 

podatnika opinii niezależnej od niego jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki2, w której stwierdzone 

zostanie, iż nabyta przez podatnika technologia umożliwia wytwarzanie nowych lub 

udoskonalonych wyrobów lub usług i nie jest stosowana na świecie przez okres 

dłuższy niż ostatnich pięć lat. 

 Jak już wspomniano, odliczenia związane z nabyciem nowych technologii nie 

mogą przekroczyć połowy poniesionych wydatków. Podstawą ustalenia wielkości 

odliczenia jest kwota wydatków:  

 poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnio-

nych w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, 

 w części, w jakiej została zapłacona w roku podatkowym, w którym nową 

technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, lub w roku następującym po tym roku, oraz 

w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.  

 Do wydatków objętych ulgą zalicza się nie tylko nakłady poczynione na zakup 

samej technologii, ale również wszystkie inne wydatki, które wiążą się z tym zaku-

pem i wpływają na wartość początkową technologii. 

 Podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowych technologii, 

jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, 

w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz war-

tości niematerialnych i prawnych:  

 udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa 

do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku prze-

kształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych 

przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów kodeksu spółek 

handlowych,  

 zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zo-

stanie postawiony w stan likwidacji. 

 W przypadku utraty prawa do ulgi podatnik musi w zeznaniu podatkowym 

składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, zwiększyć podstawę opo-

datkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo. W przypadku 

poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę.  

 Utrata prawa do ulgi nastąpi także, gdy podatnik otrzyma zwrot wydatków na 

tę technologię w jakiejkolwiek innej formie. Wówczas kwotę odliczeń, do której 

podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydat-

ków w wartości początkowej nowej technologii.  

 Odliczenia podatnik dokonuje w odpowiednim zeznaniu PIT lub CIT za rok 

podatkowy, w którym poniesiono wydatki z tego tytułu. Przedpłaty bądź zadatki 

                                                 
2
  DzU nr 96, poz. 615. 
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poniesione na nowe technologie w roku poprzedzającym rok, w którym została ona 

wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, uznaje się za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.  

W sytuacji gdy podatnik poniesie za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu 

podatnika z pozarolniczej działalności będzie niższa od kwoty przysługujących mu 

odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje 

się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od 

końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwa-

łych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  

 

 

2. Metody płatności zaliczek na podatek dochodowy 

 

 Podmioty gospodarcze zależnie od formy prawnej prowadzonej działalności 

muszą odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w terminach miesięcznych. 

Zarówno podatnicy składający deklaracje podatkowe PIT, jak i CIT obliczają  

podstawę opodatkowania, która jest wynikiem pomniejszenia przychodów o koszty 

uzyskania przychodów. W trakcie roku podatkowego wartości te oblicza się  

narastająco. Zaliczki wpłaca się do 20 dnia następnego miesiąca. Jeżeli wymieniona 

data jest dniem wolnym od pracy, wówczas terminem, w którym należy wpłacić 

zaliczkę, jest następny dzień roboczy. Za ostatni miesiąc roku podatkowego  

przedsiębiorcy wpłacają w terminie i wysokości zaliczki za przedostatni miesiąc 

tego roku. 

 Dodatkowo ustawodawca dopuścił możliwość odprowadzania zaliczek na 

podatek dochodowy co trzy miesiące (zaliczki kwartalne) lub w formie uproszczo-

nej. Są to szczególne sposoby rozliczania się z organami podatkowymi. W celu 

lepszego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie warto zaznajomić 

się z zasadami korzystania z kwartalnego sposobu uiszczania zaliczek lub opłacania 

zaliczek w formie uproszczonej. By z nich skorzystać, jednostka gospodarcza musi 

posiadać status małych podatników lub być podatnikami rozpoczynającymi prowa-

dzenie działalności gospodarczej. Przepisy podatkowe precyzują, że małym podat-

nikiem jest jednostka, u której wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą na-

leżnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podat-

kowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro3. 

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.  

                                                 
3
  Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1991,  

nr 80, poz. 350, art. 5a pkt 20; Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych, DzU 1992, nr 21, poz. 86, art. 4a pkt 10. 
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 W świetle powyższych regulacji w 2010 roku co kwartał podatek będą mogli 

wpłacać przedsiębiorcy, za 2009 roku, u których przychód nie przekroczy kwoty 

5,067 mln zł. W 2011 roku będą to podmioty, które w 2010 roku osiągnęły przy-

chody do 4,736 mln zł. 

 Podatnicy zamierzający skorzystać z możliwości wpłacania podatku raz na 

trzy miesiące są obowiązani zawiadomić o wyborze tej metody właściwego naczel-

nika urzędu skarbowego. Mali podatnicy obowiązani są złożyć zawiadomienie 

o wyborze kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy 

w terminie do 20 lutego, przy czym osoby prawne, których rok podatkowy nie po-

krywa się z rokiem kalendarzowym – w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca roku 

podatkowego4. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą w trakcie 

roku podatkowego mają obowiązek złożyć zawiadomienie najpóźniej w dniu uzy-

skania pierwszego przychodu, natomiast osoby prawne – do 20 dnia drugiego mie-

siąca roku podatkowego. 

 Wysokość zaliczki na podatek za określony kwartał oblicza się w rachunku 

narastającym od początku roku podatkowego. Stanowi ją różnica pomiędzy podat-

kiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą 

zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Sposób obliczania zaliczek dotyczy 

okresu od pierwszego do przedostatniego kwartału. Zaliczka za ostatni kwartał jest 

równa zaliczce za przedostatni kwartał, a zatem nie będzie miała związku 

z dochodem uzyskanym w okresie, za który jest uiszczana. Miesięczne wpłaty po-

datku winny być wpłacane do urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca 

następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni 

kwartał powinna być zrealizowana do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowe-

go. Jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaliczka za ostatni 

kwartał powinna być uiszczona do 20 grudnia (dopiero od 2012 roku nastąpi prze-

sunięcie terminu płatności ostatniej zaliczki). 

 Przedsiębiorstwo w wyniku zastosowania tej metody płatności zaliczek na 

podatek dochodowy może osiągnąć korzyść z samego faktu przesunięcia terminu 

zapłaty zaliczki. Nie płacąc podatku raz w miesiącu, tylko raz na kwartał, ma moż-

liwość obracania przez dłuższy czas pieniędzmi, które należne są organowi podat-

kowemu. Omówiony sposób płatności podatku sprzyja z pewnością prowadzeniu  

i rozwojowi działalności gospodarczej.  

 W systemie prawa podatkowego występuje również forma uproszczona od-

prowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Z tej możliwości mogą skorzystać 

zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działal-

ność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, 

jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Umocowanie prawne 

do ustalania zaliczek uproszczonych mają podatnicy podatku dochodowego od osób 

                                                 
4
  Ustawa z dnia 26.07.1991…, art. 44 ust. 3i; Ustawa z dnia 15.02.1992…, art. 25 ust. 1e. 
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fizycznych, którzy o wyborze tej formy wpłacania zaliczek zawiadomią na piśmie 

naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 lutego danego roku podatko-

wego. Z kolei podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych takie zawiado-

mienie powinni złożyć na piśmie w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku po-

datkowym. Dla przykładu, jeśli rok podatkowy rozpoczyna się 1 stycznia, ter-

min złożenia zawiadomienia upływa 20 lutego. Jeśli podatnik nie złoży rezygnacji  

z wpłacania zaliczek w powyższej formie, to wówczas dotyczy ona również lat 

następnych, chyba że podatnik zrezygnuje z tej formy opłacania zaliczek 

i zawiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Z chwilą składania rezy-

gnacji podatników obowiązują takie same terminy, jak w przypadku zawiadomienia 

o wyborze tej formy ustalania zaliczek.  

 Podstawą do obliczenia zaliczek uproszczonych przez podmioty opłacające 

podatek dochodowy od osób fizycznych jest dochód z pozarolniczej działalności 

gospodarczej wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzają-

cym dany rok podatkowy lub w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa 

lata. Według powyższych regulacji podstawą ustalenia zaliczek uproszczonych na 

2010 roku będzie dochód wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym 

w 2009 roku za rok 2008 bądź złożonym w 2008 roku za rok 2007, pod warunkiem 

że w zeznaniu za 2008 roku nie wykazano dochodu z pozarolniczej działalności 

gospodarczej albo dochód ten nie przekroczył kwoty powodującej obowiązek zapła-

ty podatku, wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej.  

 Dla podatników CIT przewidziano, że mogą oni wpłacać zaliczki miesięczne 

w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku 

należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 o osiągniętym dochodzie, które zostało 

złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jednakże jeśli w wymienio-

nej deklaracji podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki 

miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożo-

nego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. W przypadku niewy-

kazania podatku należnego w tym roku, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uprosz-

czonej formie. Jednostki gospodarcze, które po raz pierwszy podjęły działalność  

w roku podatkowym, nie mogą wpłacać zaliczek na podatek w uproszczonej for-

mie. Wysokość omówionych zaliczek uproszczonych oblicza się za okresy mie-

sięczne i wpłaca w tych samych terminach, jakie obowiązują podatników, którzy 

nie korzystają z tej formy rozliczenia. W odniesieniu do: 

 podatników PIT – za okres od stycznia do listopada wpłaty zaliczki doko-

nuje się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 

a zaliczkę za grudzień w terminie do 20 grudnia roku podatkowego, 

 podatników CIT – za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca ro-

ku podatkowego w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc po-

przedni, zaś zaliczkę za ostatni miesiąc wpłacają do 20 dnia ostatniego 

miesiąca roku podatkowego.  
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 Zaletą wpłat podatku dochodowego w formie uproszczonej jest to, iż nawet 

jeśli w roku podatkowym dochody podatników wzrosną, to nie powoduje to na-

tychmiastowego wzrostu zaliczki. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy znać z góry 

obciążenia firmy z tytułu podatku dochodowego i zaplanować z wyprzedzeniem 

wydatki przedsiębiorstwa. Wadą płatności stałych zaliczek jest to, że podatnik musi 

je płacić nawet wówczas, gdy ponosi stratę. Kierownictwo jednostki powinno za-

tem przed rozpoczynającym się rokiem podatkowym dokonać prognoz gospodar-

czych, czy uiszczanie podatku w stałych kwotach będzie opłacalne. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Z zaprezentowanych narzędzi podatkowych, które w swej istocie mają pomóc 

w rozwoju mikro i małych przedsiębiorców, na pierwszy plan wysuwa się uprosz-

czona i kwartalna metoda płatności zaliczek. Warunki, jakie muszą być spełnione, 

są stosunkowo ograniczone i każdy podmiot jest w stanie z nimi sobie poradzić. 

Dzięki temu może dysponować wolnymi środkami obrotowymi, które mogą być 

wykorzystane do rozwoju potencjału przedsiębiorstwa. Należy także zauważyć, 

że dotyczyć to może podatników prowadzących działalność handlową, produkcyj-

ną, jak i usługową. Szerokie spektrum zastosowania tej metody podatkowej jest 

z pewnością dobrym rozwiązaniem, ponieważ może nawiązywać do klasycznych 

zasad podatkowych Adama Smitha. Chodzi tutaj przede wszystkim o zasadę tanio-

ści opodatkowania. W ten sposób podatnik generuje małe koszty, ponieważ nie jest 

zmuszony do comiesięcznego obliczania zaliczki na podatek. Z kolei organ podat-

kowy ma o wiele mniej zadań związanych z obsługą podatnika. 

 Podsumowując temat narzędzi wspierających rozwój MŚP, należy wyróżnić 

ulgę na nabycie nowych technologii. Jej oddziaływanie na rozwój będzie dostrze-

galne głównie w firmach produkcyjnych, gdyż tam głownie mamy do czynienia  

z innowacjami produktów. Pomoc podatkowa w tym zakresie jest niezbędna, po-

nieważ należy skłonić przedsiębiorców do przeznaczania środków na badania  

i rozwój. W obecnej gospodarce fundusze i nakłady związane z badaniami są ogra-

niczane. Tym samym funkcjonowanie tej ulgi jest jak najbardziej potrzebne i pożą-

dane. Omówione instrumenty podatkowe z całą pewnością mogą przyczynić się 

do rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw.  
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CHOSEN INSTRUMENTS OF TAXES SUPPORTING THE DEVELOPMENT 

OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES 

 

 

Summary 

 

 This article presents instruments of taxes, which influent the development of mi-

cro and small enterprises. They help companies to develop their business activity 

through tax relieves for buying new technologies. Besides, tax system provides conve-

nient time of paying the tax. This causes better financial flow, because the taxpayer can 

plan his payments, including those for economical growth.  

 

Translated by Łukasz Furman 
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NEUTRALNOŚĆ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 
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DOTACJĄ Z FUNDUSZY UNIJNYCH 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

 W opinii przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do czynni-

ków mających najbardziej negatywny wpływ na rozwój zalicza się istniejący sys-

tem prawa podatkowego (47% wskazań) oraz wysokie pozapłacowe koszty pracy 

(44%)1. Pomimo licznych zmian w prawie podatkowym mających na celu ułatwie-

nie życia podatkowego przedsiębiorcom sektora MŚP system podatkowy jest barie-

rą zasadniczą. Należy się zastanowić zatem, czy system ten tak bardzo utrudnia 

działalność przedsiębiorcom, że ich potencjał podatkowy staje się coraz mniejszy,  

a co za tym idzie – ich zdolność rozwoju i inwestycji jest także coraz mniejsza.  

 Przedsiębiorcy za najbardziej uciążliwe przepisy prawa uznają ustawę o po-

datku VAT – ze względu na nieprecyzyjne jej zapisy, jak i ze względu na ciągłe 

zmiany tego prawa2. 

 W regulacjach prawa podatkowego oraz bogatej teorii podatków pośrednich 

wskazuje się, że podatek od towarów i usług (podatek od wartości dodanej VAT) 

jest podatkiem neutralnym dla finansów przedsiębiorstwa. Wprowadzając do pol-

skiego systemu prawnego zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego od 

                                                 
1
  Warto zaznaczyć, że czynniki te zostały uznane za źródło barier w rozwoju także w ra-

mach badań Konkurencyjność sektora MŚP, przeprowadzonych w 2008 r. przez PKPP Lewiatan. 
2
  Uciążliwe przepisy hamują rozwój przedsiębiorstw, PKPP Lewiatan, Warszawa 

24.11.2010.  
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podatku należnego, ustawodawca usytuował typową dla unijnego VAT – zasadę 

neutralności (zasada taka realizowana jest również przez zwrot bezpośredni nad-

wyżki podatku naliczonego nad należnym i podatku naliczonego). Zasada ta leży  

u podstaw nowoczesnego podatku od wartości dodanej i polega na tym, że zareje-

strowany podatnik podatku obrotowego, który wykonuje czynności z prawem do 

rozliczenia, może pomniejszyć podatek należny o naliczony we wcześniejszej fazie 

obrotu, płacąc tym samym jedynie podatek od własnej wartości dodanej.  

 Celem opracowania jest uwypuklenie istoty podatku w teorii finansów przed-

siębiorstw, a następnie ukazanie braku neutralności podatku od towarów i usług  

na przykładzie zakupów środków trwałych sfinansowanych dotacją z funduszy 

unijnych. 

 

 

1. Istota podatku w finansach przedsiębiorstw 

 

 Uchwycenie finansowej istoty podatku wymaga wskazania na jego prawne  

i ekonomiczne definiowanie, choć oba te ujęcia dotykają finansów w przedsiębior-

stwie, to w żadnej definicji nie wskazuje się na ciężar podatku dla przedsiębiorstwa 

(lub ogólniej podatnika). W literaturze przedmiotu podatek definiowany jest jako 

pobranie dokonane w drodze przymusu przez władzę publiczną, którego zasadni-

czym celem jest pokrycie obciążeń publicznych i ich rozdzielenie według zdolności 

podatkowej obywateli3. Przedstawiona definicja ukazuje zasadnicze cechy podatku, 

to jest przymusowość poboru, cel pobrania – zasilenie kas publicznych, oraz miarę 

pobrania, czyli zdolności podatkowe obywateli. Ta ostatnia cecha ma cień finansów 

przedsiębiorstw, gdyż można by domniemywać, że ciężar podatku zostanie ustalony 

z uwzględnieniem zasady zdolności podatkowej przedsiębiorstwa. Jednak podatek 

jest świadczeniem przymusowym i nie ma charakteru umownego, jest ustalany 

jednostronnie i pobierany z wykorzystaniem przymusu. Nie ma więc możliwości 

bieżącej weryfikacji zdolności podatkowej przedsiębiorstwa. Postulat rozdzielenia 

ciężaru podatkowego według zdolności podatkowej obywateli – jak najbardziej 

słuszny dla istoty finansów małych przedsiębiorstw, widoczny w doktrynie podat-

kowej – w praktyce finansów jest mało przestrzegany, gdyż zasadniczym celem 

podatku jest pokrycie wydatków publicznych.  

 Z tych powodów w definicjach podatku ujętych w literaturze prawa podatko-

wego postulat zdolności podatkowej podatnika traktowany jest marginalnie.  

A. Gomułowicz pisze, że w sensie ekonomicznym podatek jest formą przejęcia na 

rzecz państwa lub związku publicznoprawnego, od podmiotów im podporządkowa-

                                                 
3
  Por. P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 407. 
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nych, części przychodu, dochodu lub majątku tych podmiotów4. Wskazuje dalej, że 

forma, tryb i zakres przejęcia dochodów podatkowych nie mogą być arbitralne  

i muszą uwzględniać zdolność podatnika do poniesienia ciężaru podatkowego w 

taki sposób, aby nie niszczyć źródła opodatkowania. Państwo, ustalając ciężary 

podatkowe zobowiązane jest przestrzegać zasad lojalności. Zasada ta oznacza, że 

obowiązek podatnika zgodnego z prawem płacenia podatków musi korespondować 

z obowiązkiem państwa nakładania takich ciężarów podatkowych, które w skali 

wydajności fiskalnej nie prowadzą do degradacji majątkowej podatnika5. Elementy 

ukazujące w definicji zdolność podatkową przedsiębiorstwa nie są jednak uwypu-

klone w definicji prawnej podatku. Jest to definicja zawarta w ustawie Ordynacja 

podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku6. Zgodnie z zapisami ustawy podatek to 

publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne 

na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy 

podatkowej. W tej zasadniczej definicji podatku ustawodawca wskazał na cechy 

istotne tej daniny publicznej, ale nie ma w niej korespondencji z kategorią zdolności 

podatkowej podatnika, czyli także przedsiębiorstwa. Stąd dla istoty podatku w fi-

nansach przedsiębiorstw jest to definicja podkreślająca poddańczy charakter przed-

siębiorstw wobec organów władzy publicznej. Przedsiębiorstwo musi płacić podat-

ki, nie oczekując żadnego świadczenia zwrotnego.  

 Podatki są świadczeniem pieniężnym, więc każda zapłata podatku powoduje 

zmniejszenie zasobów, którymi przedsiębiorstwo dysponuje. Zmniejsza stan środ-

ków, które pozostają w dyspozycji przedsiębiorstw, które wpłynęły do firmy, po-

przez wypływ środków pieniężnych na zapłatę zobowiązań podatkowych. 

 Zawarta w ordynacji podatkowej definicja podatku jest definicją legalną 

świadczenia pieniężnego o podstawowym znaczeniu dla dochodowej części syste-

mu finansów państwa, którego ponoszenie, zgodnie z zapisami konstytucji, stanowi 

powszechny obowiązek. W art. 217 Konstytucji podatek wymieniono jako jedyny 

konstytucyjny przykład daniny publicznej7. Także w ustawie zasadniczej, w art. 84 

określono, że obywatel ma „obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicz-

nych, w tym podatków, określonych w ustawie”. Zakres ciężarów do ponoszenia, 

których obowiązany jest obywatel, określają odpowiednie ustawy. Celem tego 

obowiązku jest pozyskanie przez państwo środków dla wypełniania stojących przed 

nim zadań8  

                                                 
4
  Por. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 

2004, s. 126. 
5
  Ibidem. 

6
  Por. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2005, nr 8, poz. 60, 

ze zm., art. 6. 
7
  Por. S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgótka-Medek, 

Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 65. 
8  Por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 485. 
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 Zawarcie definicji w Ordynacji podatkowej wskazuje na wykorzystanie do-

robku doktryny podatkowej, w której zwraca się uwagę na takie cechy podatku, jak: 

przymusowy charakter, bezzwrotność, nieodpłatność, jednostronność ustalania, 

ogólny charakter, pieniężna forma i przewłaszczenie9. Jednak nie ma w definicji 

dorobku doktryny podatkowej wskazującej na zasadę lojalności. Ukazano podatek 

jako ciężar i świadczenie pieniężne. Takie spojrzenie jest najbliższe praktyce także 

w zakresie finansów przedsiębiorstw, gdyż w takich kategoriach odbierany jest 

podatek przez przedsiębiorców. 

 Zdefiniowanie podatku w ustawie Ordynacja podatkowa skutkuje tym, że 

także w literaturze dominuje duch definicji prawnej. Podatek definiowany jest jako 

nieodpłatne, przymusowe, bezzwrotne i pieniężne świadczenie o charakterze ogól-

nym, które jest nakładane jednostronnie przez związek publicznoprawny, którym 

jest przede wszystkim państwo10.  

 A. Smith napisał „państwo jest bogate bogactwem swych obywateli”, dlatego 

bogate i dobrze prosperujące małe i średnie przedsiębiorstwa – które stanowią oko-

ło 98% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce oraz wytwarzają około 50% wartości 

PKB – są zapowiedzią bogatego państwa. W kontekście potencjału podatkowego 

oznaczać to będzie zdolność do ponoszenia nakładów na państwo w postaci podat-

ków. Jednak zdolność ta nie może przybrać formy drenażu środków pieniężnych, 

gdyż jak pisał A. Smith „nie ma innej sztuki, której jeden rząd uczy się wcześniej 

od drugiego, niż sztuka drenażu pieniędzy z ludzkich kieszeni”. 

 Aspekt ten jest szczególnie istotny w dobie kryzysu finansowego, kiedy każda 

złotówka w przedsiębiorstwie jest szczególnie ważna, gdyż może stanowić o jego 

dalszym istnieniu.  

 

 

2. Idea zasady neutralności w podatku od towarów i usług 

 

 Realizacja zasady neutralności w podatku od towarów i usług wyraża się  

w stworzeniu takich regulacji prawnych, zgodnie z którymi podatek naliczony (za-

płacony) przez podatnika, w cenie nabytych towarów i usług w ramach prowadzo-

nej działalności opodatkowanej tym podatkiem, może zostać odliczony, nie stano-

wiąc tym samym dla podatnika obciążenia jako koszt. Konieczność przestrzegania 

tej zasady w systemach podatkowych państw członkowskich szczególnie stanowczo 

akcentowana jest przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który w swoich 

orzeczeniach wielokrotnie podkreślał, że prawo do odliczenia zostało wprowadzone 

                                                 

9
  Por. B. Brzeziński, Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, w: Księga Jubi-

leuszowa prof. Marka Mazurkiewicza, red. R. Mastalski. Studia z dziedziny prawa finansowego, 
prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001, s. 24–26. 

10
  Por. J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warsza-

wa 2009, s. 9. 
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po to, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub 

podlegającego zapłacie, w toku jego działalności gospodarczej. „Wspólny system 

podatku VAT gwarantuje w ten sposób, iż wszelka działalność gospodarcza, nieza-

leżnie od jej celu lub rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny, 

pod warunkiem że działalność ta podlega temu podatkowi”11. Na płaszczyźnie pra-

wa unijnego zasady, jakimi należy się kierować przy odliczaniu podatku naliczone-

go od należnego, zapisane zostały w Tytule X Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej12.  

 Odliczenie podatku od towarów i usług od dokonanych zakupów może nastą-

pić, gdy pełnione są zasadniczo dwa warunki: 

1. Istnieje związek ze sprzedażą opodatkowaną13, gdyż podatnik nabywa pra-

wo do odliczenia podatku związanego z towarami lub usługami, o ile towa-

ry te lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatko-

wanych. Zasada ta wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku 

naliczonego od towarów i usług, które w żadnym zakresie nie są wykorzy-

stywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzy-

stywania do czynności zwolnionych od podatku, czyli na przykład do 

czynności dotyczących usług w zakresie ochrony zdrowia. 

2. Istnieje możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyska-

nia przychodów, z tym, że wyjątkami od tej zasady są przypadki, gdy wy-

datki związane są z nabyciem towarów, które na podstawie przepisów  

o podatku dochodowym są zaliczane do środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji14.  

Jeśli zatem kupione środki trwałe oraz zakupy inwestycyjne służą do wykonywania 

czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, to podatnikowi przysłu-

                                                 
11

  Orzeczenie ETS w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Gent Coal Termi-
nal NV, w: VI Dyrektywa VAT, red. K. Sachs, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 443. 

12
  Dz. Urz. UE L 347, s. 1. 

13
  Por. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, 

poz. 535. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane 
do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługu-
je prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem 
art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

14
  Stanowi o tym art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, iż obniżenia 

kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika 
towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy 
brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bez-
pośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego, oraz art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy, 
gdzie można przeczytać, iż przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem 
towarów, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy, tj. tych, które na podstawie przepisów o podat-
ku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych podlegających amortyzacji. 
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guje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 

przy ich nabyciu. 

 W sytuacji gdy w przedsiębiorstwie ma miejsce sprzedaż zwolniona i opodat-

kowana, podatek naliczony VAT rozlicza na zasadzie „proporcji”. W ustawie  

o podatku od towarów i usług określono15, jak należy dokonywać rozliczenia po-

datku naliczonego od czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatni-

kowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku  

z którymi przysługuje prawo do odliczenia.  

 

 

3.  Zasada neutralności podatku od towarów i usług a zakup środków trwałych 

sfinansowanych dotacją z funduszy unijnych 

 

 Przedsiębiorstwu podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów środków trwałych sfinanso-

wanych dotacją z funduszy unijnych, jeżeli przedmiotowy zakup będzie wyko-

rzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, zarówno w przypad-

ku, gdy zakupione środki trwałe będą podlegały amortyzacji, jak również w przy-

padku, gdy nie będą podlegały amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku docho-

dowym, jeżeli fakt ten będzie pozostawał w ścisłym związku ze zwolnieniem od 

tego podatku.  

 W rozdziale 9 rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektó-

rych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług16 ustawodawca wskazał przy-

padki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce doko-

nującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrot-

nej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Stosownie 

do par. 23 ust. 2 rozporządzenia zwrot podatku przysługuje także podatnikom, któ-

rzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej 

pomocy zagranicznej, przy czym chodzi o sytuację, gdy zakup jest finansowany ze 

środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

 Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczo-

nego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej17. 

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w rozporządzeniu, zarejestrowanym podatni-

kom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki fi-

nansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są 

ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej przysługuje zwrot 

podatku naliczonego.  

                                                 
15

  Por. Ustawa z dnia 11 marca 2004…, art. 90 ust. 1. 
16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania nie-
których przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, DzU 2009, nr 224, poz. 1799. 

17
  Ibidem, par. 23 ust. 2. 
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Odnosząc powołane przepisy do zasady neutralności podatku od towarów i usług, 

należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie będzie wykorzystywało 

nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem 

od towarów i usług, a jedynie do czynności zwolnionych od tego podatku, nie bę-

dzie miało prawa dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego  

z faktur dokumentujących realizację projektu. Można zatem stwierdzić, że zasada 

neutralności zostaje zachowana, ale ciężar podatku spoczywa na przedsiębiorstwie.  

 W zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych środkami 

pomocowymi nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach 

określonych w rozdziale 9 Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 24 grudnia 

2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów  

i usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest warun-

kami, które przedsiębiorstwo musiałoby spełniać. Wśród warunków tych ustawo-

dawca wymienia między innymi pochodzenie środków finansowych18, a w zakresie 

środków pochodzących z Unii Europejskiej – podpisanie umowy o dofinansowanie 

przed dniem 1 maja 2004 r. Ponadto prawo do otrzymania zwrotu podatku na pod-

stawie przepisów rozdziału 9 rozporządzenia ministra finansów nie będzie przysłu-

giwało, gdyż środki na jego realizację nie są środkami19 bezzwrotnej pomocy za-

granicznej, za które uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom  

z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z rządem Rzeczypospo-

litej Polskiej20. 

 

 

Podsumowanie 

 

 W opracowaniu opisana została istota zasady neutralności podatku w kontek-

ście ciężaru podatku dla przedsiębiorstwa i możliwości odliczania lub zwrotu po-

datku naliczonego przy zakupach towarów i usług finansowanych środkami z fun-

                                                 
18

  Ibidem, par. 7 ust. 3 i 4. 
19

  Ibidem. 
20

  Środki te dotyczą: 1. Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy 
Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowych funduszy partnerskich powstałych w wyni-
ku realizacji tego programu, a także środków, które zostały przekazane polskim podmiotom na 
podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów 
realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz  
w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej. 2. Kontraktów zawartych przed 
dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA). 
3. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane 
polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające 
pomocy na podstawie: a) umów zawartych z rządem Rzeczypospolitej Polskiej, b) jednostron-
nych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy – z wyłączeniem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza 
możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 
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duszy pomocowych. Fundusze pomocowe są dużą szansą dla polskich małych  

i średnich przedsiębiorstw, szansą na rozwój, na innowacje. Tymczasem uwidacz-

nia się problem podatku od towarów i usług, który pomimo zapisów ustawowych  

i unijnych nie jest podatkiem neutralnym. Jego ujemny wpływ na sytuację finanso-

wą przedsiębiorstwa jest szczególny w sytuacji, gdy nie dokonuje ono sprzedaży 

opodatkowanej, a koszt podatku nie został zapisany jako koszt kwalifikowany  

w realizowanych projektach.  

 Należy podkreślić, że przedstawiony problem dotyczy szczególnie sektora 

mikro przedsiębiorstw, które ze względu na wielkość obrotu często wybierają 

zwolnienie z podatku od towarów i usług21. Standardy unijne dopuszczają zwolnie-

nia małych przedsiębiorców z podatku od wartości dodanej22.  

 

 

NEUTRALITY OF VALUE ADDED TAX IN THE ASPECT OF THE TAX 

NATURE IN SMALL ENTERPRISES: 

THE CASE OF FIXED ASSET ACQUIRING FINANCED BY EU SUBSIDIES 

 

 

Summary 

 

 The problem of influence of taxation on the choice of sources of financing is well 

described in theory of finance, especially in the aspect of usage of interest tax shield. 

Less attention is paid to the issue of the effect of taxation on the actual level of cash 

flows. The aim of the article is to underline the essence of tax in theory of corporate 

finance and to show the lack of neutrality of value added tax using the example of ac-

quiring fixed asset acquiring financed by EU subsidies. 

 

Translate by Adam Adamczyk 

 

 

                                                 
21

  W ustawie o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do końca 2009 r. 
wskazano, że wysokość limitu obrotu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia podmioto-
wego wynosi 50 tys. zł (art. 113 ust. 1). Z kolei art. 2 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r.  
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (DzU 2009, nr 215, poz. 1666) wskazuje, 
że od 1 stycznia 2010 r. kwota limitu obrotu uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmio-
towego wynosi 100 tys. zł. W roku 2011 limit zwolnienia podmiotowego wzrośnie do 150 tys. zł. 

22
  Jako kryterium przy ustaleniu uprawnień do zwolnienia przyjęto wielkość rocznych ob-

rotów przedsiębiorstwa, a jako maksymalny pułap określono 5 tys. euro. Por. Dyrektywa 
2006/112/WE, art. 284, ust 2; także T. Famulska, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowa-
nia podatku od wartości dodanej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, 
s. 84–85. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  638 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  63 2011 

 

 

 

 

JACEK JAWORSKI 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 

 

 

 

ENDOGENOUS FACTORS OF CHOOSING A FORM OF INCOME TAX 

IN THE SMALL ENTERPRISE SECTOR IN POLAND 
 

 

 

Introduction 

 

 One of the key factors influencing the managing conditions of enterprises 

(especially small and medium) is the chosen form of income taxation, because the 

cash flows in the enterprise directly depend on this form and rate and amount of 

taxes paid.  

 The main objectives of this paper are the identification of the main endogen-

ous factors affecting the choice of income tax form and the analysis of these choices 

in the context of the diagnosed factors. Criteria for choosing taxation forms required 

by law are omitted. 

 

 

1.  The Characterization of Taxation Forms Used in the Polish Small Sized 

Enterprise Sector 

 

 According the Polish law, the forms of income taxation in enterprises can be 

divided into two groups1: 

 general rules – the taxable amount is the surplus of revenue over costs2; 

                                                 

  The paper is financed by Polish Ministry of Science and Higher Education within habili-

tation project no. N N 113 292538 – Use Financial Information in a Small Business Management 
in Poland – Current Status  and Development Prospects.  

1
  Martyniuk T., Small Enterprise. Registration – Taxes – Filing Systems – Reporting, 

ODDK, Gdańsk 2010, s. 46. 
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 flat-rate taxation – the tax depends only on revenue or other easily measur-

able characteristics of the enterprise.  

 The first group is required to apply according to the chosen legal form of the 

enterprise. The general principles rely on estimating the income as the subtraction 

of the expenses from revenue and then taxing this income by a tax scale. Currently, 

the Polish tax standards for legal persons stipulate a linear scale with a tax rate of 

19%. One tax band is used for natural person (18% for income below 85 528 PLN, 

32% for higher income). Individuals running an enterprise, can choose a linear in-

come tax rate of 19%. But then, they loose the possibility of joint settlement with 

the spouse and the use of tax reductions.  

 The choice of the general taxation rules determines recording obligations. All 

legal entities and natural persons that have surpassed the revenues from the sale of  

€ 1 200 000 are required to keep accounting books according to the Polish account-

ing law3. This system includes classic double-entry accounting books. Despite the 

numerous simplifications for small firms, these books are the most complicated 

filing system used in Polish SME sector. The taxpayer must measure all financial 

categories in the enterprise: assets, equity and liabilities, income and costs, receipts 

and expenditures. 

 The firms of natural persons that do not exceed the designated level of in-

come, should provide filing system according to art. 24a. §1 ITNP (income and 

expenditure tax book - Revenue and Disbursement). The basis of these records are 

the amounts of revenue and expenditure. As a result, an accountant may at any time 

determine the profit (revenue minus costs), which is the fundamental category of 

taxation4. 

 Taxpayers, whose income in the preceding year did not exceed € 150 000 or 

starting a business, can choose a flat-rate income taxation [FRITNP]5. Selected 

activities such as operation of pharmacies, loans secured (pawnbrokers), exchange 

offices, some professions such as lawyers or accountants and also trade excise 

goods and in the last, services listed in Annex 2 to FRITNP are excluded from this 

rule. Tax rate depends on the type of business, and tax base is a recorded revenue. 

FRITNP lists five percentage rates (20, 17, 8.5, 5.5 and 3%). In this form of taxa-

tion, in addition to revenue records, the taxpayers are obliged to carry out cards of 

                                                                                                                        
2
  Act of February 15, 1992, about the income tax from legal persons [ITLP] Dz. U. 

54/2000, pos. 654, as amended, Act of July 26, 1991, about the income tax from natural persons, 
Dz. U. 14/2000, pos. 176, as amended. 

3
  Act of September 29, 1994 about accounting, Dz. U. 76/2002, pos. 694, as amended. 

4
  Voss G., Tokarski A., Tokarski M., Accounting in Small and Medium Sized Enterprise. 

Simplified filing systems, CeDeWu, Warsaw, pp. 135–148. 
5
  Act of November 20, 1998, about the flat-rate tax on some parts of income of natural 

persons, Dz. U. 144/1998, pos. 930, as amended [FRITNP]. 
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staff salaries, fixed and intangible assets records and an annual inventory of mate-

rials, finished products and goods6. 

 Another form of flat-rate taxation is a tax card. Taxpayers choosing this taxa-

tion form should be guided by a comprehensive Annex no. 4 to FRITNP. In this 

document, there are listed 95 activities, mainly in the service sector, which may be 

subject to the tax card. Tax amount in tax card depends on the type of activity, the 

number of employees and the population of a territorial community where the busi-

ness is conducted. Determining the amount of tax does not require any special 

records. Then, companies which have chosen this taxation form must only keep 

salary cards of their employees. Moreover, they are required to keep copies of sales 

documents7.  

 In addition to the above, law-related criteria of choosing forms of taxation, 

there are many other factors affecting the choices made by entrepreneurs. The pre-

ferences and special characteristics of the enterprise or its owners (endogenous) are 

one group of these factors.  

 

 

2. Sources and Methods Used in the Research 

 

 The primary source of the research are the results of a questionnaire survey 

made among Polish small enterprises in mid 2010. 1,008 respondents were asked 

about the chosen taxation form. The respondents were divided into groups corres-

ponding to the assumed endogenous factors of choosing these forms (Table 1).  

 For the evaluation of statistical correlation between the set variables (factors 

and taxation forms) the Chi-square compatibility test has been used in all examined 

cases. The mathematical aspect of the Chi-square test is reduced to calculate the 

statistics8:  
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where: 

l, k – kinds of first and second variables, 

                                                 
6
  Voss G., Tokarski A., Tokarski M., Accounting in Small and Medium Sized Enterprise. 

Simplified filing systems, op. cit., pp. 93–104. 
7
  Martyniuk T, Small Enterprise. Registration – Taxes – Filing Systems – Reporting,  

op. cit., p. 112. 
8
  More: Balicki A., Makać W., Methods of Statistical Inference, Wyd. UG, Gdańsk 2000, 

pp. 227–231.  
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nij
– empirical numbers of the simultaneous occurrence pairs of variables i and j, 

n

nn
n

ji

ij




^

– expected numbers of the simultaneous occurrence pairs of va-

riables i and j, 

n – number of all respondent’s answers. 

 
Table 1 

Assumed Endogenous Factors and Respondents Groups 
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Factors Respondents 

groups 
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Factors Respondents groups 

Kind of activity 

production 

services 

traders 

mixed 

Sex 

Female 

Male 

Number 

of employees 

only owner 

1–9 employees 

10–19 employees 

20–49 employees 

Age 

to 35 years 

36–50 years 

more than 50 years 

Business activity 

time 

0–3 years 

3–6 years 

more than 6 years 
Education 

basic or  

vocational 

secondary vocational 

secondary general 

higher humanities 

higher technical 

higher economic 

Phase of a life 

cycle* 

entry phase 

growth phase 

stability phase 

end-stage phase 

*Phase of life cycle was based on the answers to questions about changes in income, profits 

and investment needs in the enterprise. 

Source:  own elaboration. 

 

 The statistic calculated statistic is compared with the theoretical value of chi-

square for specific values of k and l and the significance level. If 
2

is less than 

read value, then there is no reason to reject hypothesis about independence of va-

riables. Otherwise, there are reasons for acceptance alternative hypothesis that the 

variables are dependent. 

 To determine the strength of correlation between each of the examined factors 

and chosen form of taxation, T-Czuprow and C-Pearson contingency coefficients9 

are used (Table 2).  

                                                 
9
  More: Makać W., Urbanek-Krzystofiak D., Methods of Statistical Description, Wyd. 

UG, Gdańsk 2001, pp. 152–158. 
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Table 2 

Mathematical Definition of T-Czuprow and C-Pearson Coefficients 
 

T-Czuprow  C-Pearson 

   11

2
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2

2

 

 
Source: own elaboration based on: Makać W., Urbanek-Krzystofiak D., op.cit., pp. 155. 

  

 The values of both coefficients are in the range (0–1). The correlation between 

examined variables is stronger, when the values of the coefficients are higher. For 

cases of weak correlation, only general analysis of examined processes was done. 

For the rest, detailed analysis of the structure of responses was performed. 

 

 

3. Discussion of the Research Results 

 

 Table 3 presents results of the calculation of Chi-square test and T-Czuprow 

and C-Pearson coefficients for assumed factors of choosing taxation form based on 

characteristics of the enterprise. Theoretical value of the chi-square distribution was 

read for the significance level 5%. 

 
Table 3 

Research Results for Factors Based on Characteristics of the Enterprise 

 

Factors Kind of activity Number of 

employees 

Business activity 

time 

Phase of a life 

cycle 

Empirical 
2

 48.46 257.78 35.38 16.78 

Theoretical 
2

 21.03 21.03 15.51 3.84 

Hypothesis 
variables are 

dependent 

variables are 

dependent 

variables are 

dependent 

variables are 

dependent 

T-Czuprow 0.1188 0.2740 0.1123 0.0933 

C-Pearson 0.2159 0.4543 0.1856 0.1712 

Strength of 

correlation 

moderately 

strong 

moderately 

strong 
weak weak 

 
Source:  own elaboration. 

  

 All of examined factors have an impact on the chosen taxation form. But for 

the phase of a life cycle and time of activity, the strength of correlation is weak. In 
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the first case, it means that the condition of the company and a current firm’s devel-

opment phase have only little influence on the choice of taxation form in a small 

enterprise in Poland. The same situation is diagnosed for the time of activity.  

 A kind of activity (diagram 1) has a stronger impact on the choice of taxation 

forms. For all types of business activities, general principles (linear tax) from indi-

viduals are favored. The tax from legal persons is on the second position. However, 

this form of taxation is dominant in a group of service companies. In this area, flat-

rate tax is also very popular with lots of tax card payers. The last form of taxation - 

general principles (progressive tax) for individuals – is the most popular among 

companies with mixed activities. 
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Diagram 1. Relation Between Kind of Activity and Chosen Taxation Forms 

Source: own elaboration. 

  

 The strongest correlation is diagnosed for a number of employees. It is pre-

sented on diagram 2. 
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Diagram 2. Relation Between Numbers of Employees and Chosen Taxation Forms 

Source: own elaboration. 

 

 Companies carried out independently by the owner prefer the general prin-

ciples for individuals (progressive tax). Among this firms, a large share of flat-rate 

taxation forms is also seen. For companies employing 1–19 employees, the share of 

the linear income tax from individuals is rising with a decreasing share of flat-rate 

tax forms. For the largest companies the most popular form of taxation is income 

tax from legal persons. 

 In the second part of this research the impact of the owner/manager’s charac-

teristics on the chosen form of taxation has been examined. The table 4 shows the 

results of the calculations. 

 
Table 4 

Research Results for Factors Based on Characteristics of the Owner/Manager 
 

Factors Sex Age Education 

Empirical 
2

 49.90 12.91 257.67 

Theoretical 
2

 9.49 15.51 31.41 

Hypothesis variables are dependent variables are independent variables are dependent 

T-Czuprow 0.1587 - 0.2414 

C-Pearson 0.2190 - 0.4546 

Strength of correlation moderately strong - moderately strong 

 

Source: own elaboration. 
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 The research shows that the age of the entrepreneur does not affect the chosen 

form of taxation. The other two characteristics, namely sex (diagram 3) and educa-

tion (diagram 4) have a moderately strong impact on that choice. 

 

 
 

Diagram 3. Relation Between Owner’s Sex and Chosen Taxation Forms 

Source: own elaboration. 

 

 The research results indicate that men more often choose general principles of 

income tax from individuals and flat-rate tax of registered income. Among women, 

tax from legal persons and linear tax from individuals are equally as popular. Wom-

en also have opted for a tax card more likely. 

 

 
 

Diagram 4. Relation Between Owner’s Education and Chosen Taxation Forms 

Source: own elaboration. 
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 The lower the owner’s education the simpler forms of taxation are chosen. 

Among entrepreneurs with primary and vocational education, tax card dominate. 

Growing education level of the owners stimulates growing preference for general 

principles of income tax from individuals. Large share of flat-rate tax forms in 

groups of the entrepreneurs with secondary and higher technical education is also 

characteristic. Among the companies with the most business-oriented education 

(higher economic) general principles of income tax dominate with a slight predo-

minance of tax from legal persons. 

 

 

Findings and conclusions 

 

 The Polish SME sector is characterized by very different forms of income 

taxation. Choosing the form of taxation is limited by legal regulations but also is 

determined by other endogenous and exogenous factors. 

 This research has shown that among the assumed endogenous factors influen-

cing the choice of taxation forms, the number of employees has a dominant role, 

too. This is not a strong relation but still quite significant. The entrepreneur’s educa-

tion influences the choices made with similar strength. A weaker link with the tax 

forms have: the type and time of activity, the company’s phase of the life cycle and 

the sex of the entrepreneur. In turn, the entrepreneur’s age does not affect the choice 

of taxation forms. 

 

 

ENDOGENICZNE CZYNNIKI WYBORU FORMY OPODATKOWANIA 

DOCHODU W SEKTORZE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

 

 

Streszczenie 

 

 Głównym celem artykułu jest identyfikacja i analiza endogenicznych czynników 

mających wpływ na wybór formy opodatkowania małych przedsiębiorstw w Polsce.  

W badaniach pomięto kryteria wynikające z przepisów prawa. 

 W pierwszej części artykułu scharakteryzowano dopuszczone prawem formy 

opodatkowania. Następnie zaprezentowano metodykę przeprowadzonych badań ankie-

towych. W ostatniej części artykułu przedstawiono ich wyniki. 
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