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WSTĘP 
 

Prezentowana publikacja to kolejna praca z serii MIKROFIRMA. Książki z tej 

serii (stanowiące opracowania zbiorowe) wydawane są – w cyklu rocznym – już  od 

2005 roku. 

Niniejsza publikacja stanowi próbę analizy i oceny podstawowych problemów  

z zakresu organizacji i zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.  

W opracowaniu przedstawiono artykuły przygotowane przez pracowników nauko-

wych wyższych uczelni, pracowników instytucji promujących rozwój mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.  

Tekst podzielono na następujące bloki tematyczne: 

 strategie tworzenia i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

 ubezpieczenie i zarządzanie ryzykiem w mikro, małych i średnich przedsię-

biorstwach, 

 zarządzanie innowacjami w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, 

 finansowanie działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku finansowym, 

 systemy informacji i oceny w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, 

 podatki w działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Ograniczona objętość książki pozwoliła jedynie na zasygnalizowanie niewiel-

kiej części problemów. Biorąc bowiem pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia mi-

kro, małej i średniej przedsiębiorczości oraz udział tych przedsiębiorstw w struktu-

rze przedsiębiorstw działających na polskim rynku staje się oczywiste, że sektor ten  

stanowi praktycznie jedyną szansę zwiększenia zatrudnienia, eksportu oraz skutecz-

nego konkurowania polskiej gospodarki na rynku europejskim, a w obliczu globali-

zacji także na rynkach światowych. 

W imieniu zespołu redakcyjnego – pracowników Katedry Finansów Przedsię-

biorstwa Uniwersytetu Szczecińskiego – składam podziękowania Autorom za przy-

gotowanie artykułów zamieszczonych w książce. Gorąco dziękuję również recen-

zentom. 

Wydanie tej książki nie byłoby możliwe – tak jak poprzednich publikacji  

z serii MIKROFIRMA – bez wsparcia POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIOR-

CZOŚCI – partnera naszego projektu MIKROFIRMA. Dziękujemy za uzyskane 

wsparcie finansowe i merytoryczne przede wszystkim Pani dr Barbarze Bartkowiak, 

Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Wyrażamy podziękowania za wsparcie 

finansowe również Urzędowi Marszałkowskiemu, Biurze Informacji Kredytowej 

oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego. 

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej książki  przekazuję 

wyrazy wielkiego szacunku i sympatii. 

Szczególne podziękowania chciałabym przekazać moim współpracownikom  

z Katedry Finansów Przedsiębiorstwa, na których pomoc mogłam zawsze liczyć. 

 

 

 Szczecin, luty 2013              Aurelia Bielawska  
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GOSPODARKI 

 

 

Wprowadzenie 

 

Najważniejszym zadaniem aktualnego programu gospodarczego rządu Polski 

jest uzdrowienie sektora finansów publicznych. Realizacja tego zadania wymaga 

skutecznej konsolidacji budżetu państwa, zmniejszenia długu publicznego, wzrostu 

nakładów na inwestycje oraz wspierania wzrostu gospodarczego i poziomu zatrud-

nienia. Jednym ze sposobów urzeczywistnienia tych zamierzeń może być zwiększe-

nie zaangażowania przedsiębiorstw w działalność eksportową. 

Analiza danych dotyczących wartości PKB Polski i świata w latach 1990–2010 

prowadzi do wniosku o korzystnym kierunku przemian zachodzących w tym okresie 

w polskiej gospodarce. W tym czasie światowy PKB wzrósł o 284%, a wartość 

światowego eksportu, w cenach bieżących, o 437%. W Polsce relacje wartości PKB 

i eksportu w 2010 roku do wartości w 1990 roku wynosiły odpowiednio: 726% 

i 1142%
1
. Z powyższego wynika, że polska gospodarka relatywnie szybko integruje 

się z otoczeniem międzynarodowym, a kontynuacja tych zmian może przyczynić się 

do realizacji zadań stojących przed polskim rządem. Analizując handel światowy 

jako całość, ekonomiści już dawno dostrzegli, że rozmiary handlu między dowol-

nymi krajami są proporcjonalne (przy innych czynnikach niezmienionych) do ilo-

czynu PKB tych krajów oraz maleją wraz ze wzrostem odległości między krajami. 

Zależność ta została opisana w formie równania znanego pod nazwą grawitacyjnego 

modelu handlu
2
. Analizy OECD wskazują natomiast, że wzrost eksportu o 10% 

przyczynia się do 4% wzrostu dochodu per capita
3
.
 
 

W grupie 1,67 mln przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w 2009 roku do du-

żych należało tylko 3,11 tys. jednostek.  Duże przedsiębiorstwa – zdefiniowane wg 

kryterium UE – stanowią 0,20% ogólnej liczby przedsiębiorstw działających 

w Polsce, pozostałe 99,8% stanowią mikro, małe i średnie. W grupie MŚP – 96% 

                                                 
1 A. Gorynia, Eksport szansą Polski, „Rzeczpospolita” 13 lipca 2012, s. B 10.  
2 P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka 2007, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, s. 25–32. 
3 Działania wspierające rozwój gospodarczy oraz przedsiębiorców w wybranych państwach 

członkowskich OECD, Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2011, s. 11. 
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stanowią przedsiębiorstwa mikro, zatrudniające do 9 pracowników. To znacznie 

więcej niż średnia dla Unii Europejskiej, gdzie mikro przedsiębiorstwa stanowią 

91,8% wszystkich MŚP. Natomiast odsetek małych przedsiębiorstw w Polsce 

(2,8%) jest o ponad połowę mniejszy od średniej dla Unii Europejskiej (6,9%). 

Średnioterminowe trendy pokazują jednak, że struktura przedsiębiorstw w Polsce 

zmierza w kierunku podobnym do Unii Europejskiej – obniża się udział mikro 

przedsiębiorstw, a wzrasta udział pozostałych grup przedsiębiorstw
4
.  

Taka struktura wielkości przedsiębiorstw w Polsce prowadzi do wniosku, że 

podjęcie działań skłaniających te najmniejsze podmioty gospodarcze do zwiększenie 

aktywności eksportowej może ułatwić polskiej gospodarce przejście do fazy oży-

wienia gospodarczego. Pojawia się jednak pytanie: czy w najmniejszych polskich 

przedsiębiorstwach tkwi potencjał eksportowy? Próba udzielenia odpowiedzi na to 

pytanie jest celem prezentowanego artykułu. 

1. Eksporterzy w dobie spowolnienia gospodarczego 

W literaturze z zakresu handlu zagranicznego wskazuje się, że eksportujące 

MŚP uzyskują wyższą rentowność niż pozostałe przedsiębiorstwa z tego sektora.
 
 

Dane zawarte w raporcie opublikowanym przez Instytut Ekonomiczny NBP we 

wrześniu 2012 roku potwierdzają, że także w czasie spowolnienia gospodarczego 

eksporterzy znajdują się w lepszej kondycji finansowej niż przedsiębiorstwa działa-

jące tylko na rynku krajowym
5
.  

W ujęciu realnym, dynamika przychodów ze sprzedaży krajowej w drugim 

kwartale 2012 roku była ujemna, tzn. w porównaniu rok do roku nastąpiło obniżenie 

przychodów o 0,6%. Natomiast dynamika sprzedaży zagranicznej w tym samym 

okresie wyniosła 8,6%. Wprawdzie zarówno w grupie eksporterów, jak i w grupie 

przedsiębiorstw produkujących tylko na rynek krajowy, zanotowano pogorszenie 

wyniku podstawowej działalności, to jednak w grupie przedsiębiorstw nieeksportu-

jących było ono wyższe, bo 60%. Eksporterzy pozostali bardziej rentowni niż pro-

dukujący tylko na rynek krajowy. Nastąpił przy tym wzrost odsetka przedsiębiorstw 

rentownych w grupie eksporterów, przy niewielkim spadku przedsiębiorstw zy-

skownych wśród przedsiębiorstw działających tylko na rynku krajowym. Najwięk-

szy spadek rentowności zanotowali importerzy niebędący eksporterami.  

Wyniki badań opublikowanych przez NBP wskazują jednoznacznie, że sprze-

daż na rynkach zagranicznych wiąże się z szybszym tempem rozwoju przedsiębior-

stwa. Efektem tego są wyższe nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw eksportują-

cych w porównaniu z nieeksportującymi. Przedsiębiorstwa uzyskujące ponad poło-

wę przychodów z eksportu zwiększyły nakłady na inwestycje w porównaniu rok do 

                                                 
4 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 

2011, s. 14.  
5 Z. Jankiewicz i inni, Notatka. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w II kw. 2012 

roku, NBP, Instytut Ekonomiczny, 12 września 2012 r., s. 1–18. Raport ten zawiera dane 

dotyczące przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób.  
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roku (w cenach bieżących) o 16,4%, wobec wzrostu o 7,4% w całym sektorze 

przedsiębiorstw. Choć w przypadku eksporterów, najnowsze wyniki badań NBP 

sygnalizują ograniczenie aktywności inwestycyjnej.  

Sprzedaż na rynkach zagranicznych wpływa korzystnie na tworzenie miejsc 

pracy. Badania przeprowadzone przez NBP wykazały, że eksporterzy zwiększyli 

liczbę miejsc pracy o 6,0%, gdy tymczasem przedsiębiorstwa działające tylko na 

rynku krajowym zmniejszyły stan zatrudnienia. Zmiany liczby zatrudnionych są 

uzależnione od rentowności przedsiębiorstw. W drugim kwartale 2012 roku wzrost 

zatrudnienia następował w przedsiębiorstwach osiągających rentowność ponad 2%. 

W Polsce w roku 2009 eksportem zajmowało się 17 tys. przedsiębiorstw, 

w 2010 roku liczba eksporterów zmniejszyła się o ponad tysiąc przedsiębiorstw
6
. 

Dla porównania: w tym samym czasie w Austrii, której gospodarka jest również 

zdominowana przez najmniejsze przedsiębiorstwa, a liczba ludności cztero i pół-

krotnie mniejsza niż w Polsce, eksportem zajmowało się 40 tys. przedsiębiorstw. 

Program Go International zapoczątkowany w 2009 roku i obejmujący kolejne lata 

do roku 2013 (program finansowany jest z budżetu Federalnego Ministerstwa Go-

spodarki Austrii i z budżetu Izby Gospodarczej – w sumie 64 mln euro) zakłada 

zwiększenie liczby austriackich eksporterów o kolejne 2 tys. podmiotów. Biorąc pod 

uwagę fakt, że Polska znajduje się wśród pięciu najbiedniejszych krajów UE, a Au-

stria zajmuje trzecie miejsce wśród najbogatszych – zwiększenie sprzedaży na ryn-

kach zagranicznych może być dobrym rozwiązaniem dla Polski. 

 

 

2. Rola MŚP w polskiej gospodarce 

MŚP wytworzyły w 2009 roku 48,2% PKB, w tym 30,4% przypadało na mikro 

przedsiębiorstwa, 7,9% na przedsiębiorstwa małe, a 10,1% na przedsiębiorstwa 

średnie. Przedsiębiorstwa duże wytworzyły prawie 24,0% PKB. Łącznie sektor 

przedsiębiorstw wytworzył w 2009 roku 72,3% PKB.  

W sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było w 2009 roku 6,5 mln pracow-

ników, z tego 1,36 mln (20,8%) to pracownicy mikro przedsiębiorstw, nieco ponad 

1 mln (16,1%) to pracownicy małych przedsiębiorstw, a 1,6 mln (24,5%) to pracow-

nicy przedsiębiorstw średnich. Łącznie w sektorze MŚP zatrudnionych było 61,4% 

ogółu zatrudnionych. W przedsiębiorstwach dużych zatrudnionych było 2,5 mln 

osób, czyli 38,6% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. 88,9% polskich 

eksporterów to przedsiębiorstwa zaliczane do sektora MŚP
7
. Eksporterzy należący 

do tego sektora wytworzyli jednak zaledwie jedną trzecią wszystkich dóbr i usług 

eksportowych. W 2010 roku w sektorze MŚP szybciej zwiększał się eksport przed-

siębiorstw małych niż przedsiębiorstw średnich
8
. Do grupy największych eksporte-

rów w Polsce należą przede wszystkim spółki córki zagranicznych koncernów
9
. 

                                                 
6 Dane te dotyczą przedsiębiorstw o liczbie pracowników powyżej 9 osób. A. Tarnawa, Ra-

port o stanie sektora MŚP – główne wnioski, PARP, Warszawa 14 grudnia 2011, s. 3.  
7 A. Wilmowska, Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Polsce w latach 2008–2009, 

PARP, 2010, s. 12. 
8 A. Tarnawa, Raport o stanie sektora MŚP…, s. 3. 
9 A. Fandrejewska Znakomity rok dla eksportu, „Rzeczpospolita”, 24.10.2012 roku, s. 19. 
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Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw nie jest wysoka, a ich pozycja na 

rynkach zagranicznych niełatwa.
 
W ocenie H. Orfingera – współzałożyciela i szefa 

rodzinnej firmy Dr Irena Eris: „firmie z Polski wyjść na światowy rynek luksusu jest 

bardzo trudno. To prawie niemożliwe. My to robimy, ale ze świadomością, że nasza 

marka przez długie lata nie będzie prawdziwym luksusem, a jego przedpolem”
10

. 

Zaletą najmniejszych przedsiębiorstw jest ich duża zdolność adaptacji do warunków 

międzynarodowych
11

. 

3.  Czynniki determinujące zdolność małego przedsiębiorstwa do  

 internacjonalizacji 

 

Mikro i małe przedsiębiorstwa znajdują odbiorców na swoje wyroby przede 

wszystkim na rynku krajowym. Jest to prawidłowość obserwowana również w in-

nych krajach. Ostatnie badania pokazują, że nawet jeśli w handlu między krajami 

większość obrotów dobrami i usługami odbywa się bez ceł, a prawne regulacje han-

dlu są nieliczne, to i tak znacznie większe są wpływy ze sprzedaży między regiona-

mi tego samego kraju niż między regionami położonymi w takiej samej odległości, 

ale po dwóch stronach granicy państwowej. W praktyce bowiem społeczeństwa 

wydają znaczną część lub nawet większość dochodu na dobra krajowe (zjawisko 

etnocentryzmu)
12

.  

Taką obserwację dla Polski potwierdziły również prace badawcze przeprowa-

dzone w drugiej połowie 2011 roku na zlecenie Banku PEKAO SA. Studia te wyka-

zały, że tylko 10% badanych przedsiębiorstw zadeklarowało prowadzenie działalno-

ści eksportowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jest to wynik o 1 punkt procentowy 

wyższy niż rok wcześniej. Badane przedsiębiorstwa przewidują wzrost eksportu 

w następnym roku o kolejny 1%
13

. Studia te wykazały również, że najmniejsi eks-

porterzy nie są równomiernie rozmieszczeni  na terenie całego kraju.  

W tabeli 1 zawarto wyniki porównania udziału mikro i małych eksporterów 

(MiME) w ogólnej liczbie mikro i małych przedsiębiorstw (MiMP), w kraju ogółem 

i w podziale na województwa – w okresie 12 miesięcy poprzedzających badania 

i udział MiMP planujących ekspansję zagraniczną w ogólnej liczbie MiMP w na-

stępnych 12 miesiącach po zakończeniu badań. 

                                                 
10 B. Drewnowska, Polskie firmy bliżej światowego luksusu, „Rzeczpospolita”, 17.10.2012, 

s. 24. 
11 M. Kosowska, Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych  

i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 182–

192. 
12 P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa..., s. 28–30. 
13 Badaniami objęto 6900 przedsiębiorstw, z czego 5774 były to mikroprzedsiębiorstwa, 

a 1126 – małe przedsiębiorstwa. Badania zostały przeprowadzone w dniach od 22.08. do 

21.09.2011 r. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, red. T. Kierzkowski Bank 

PEKAO SA, 2011, s. 10.  
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Tabela 1  

Udział mikro i małych eksporterów (MiME) w ogólnej liczbie mikro i małych przedsię-

biorstw (w %) 

Wyszczególnienie 

Udział MiME  

w ogólnej liczbie 

MIMP w okresie  

12 miesięcy po-

przedzających 

badania 

MiMP planujące 

udział w eksporcie  

w następnych 12 

miesiącach w ogólnej 

liczbie MiMP 

Udział przedsię-

biorstw niezdecy-

dowanych 

Kraj ogółem 10 11 4 

Dolnośląskie 13 15 4 

Kujawsko-

pomorskie 
8 9 8 

Lubelskie 9 10 6 

Lubuskie 12 13 3 

Łódzkie 12 12 4 

Małopolskie 13 12 3 

Mazowieckie 9 11 2 

Opolskie 18 15 1 

Podkarpackie 9 10 7 

Podlaskie 14 12 3 

Pomorskie 9 9 5 

Śląskie 10 13 5 

Świętokrzyskie 6 8 2 

Warmińsko-

mazurskie 
8 7 3 

Wielkopolskie 8 9 4 

Zachodniopomorskie 12 15 3 

Źródło: T. Kierzkowski, Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, Bank PEKAO 

SA, 2011, s. 34. 

 

Największy udział MiME eksportujących występował w badanym okresie 

w województwie opolskim (18%), jednakże badane przedsiębiorstwa w kolejnym 

roku nie przewidują kontynuowania tego trendu. Charakterystyczne jest, że we 

wszystkich województwach położonych przy granicy zachodniej odsetek przedsię-

biorstw eksportujących przekracza 12%. Z województw położonych przy granicy 

wschodniej jedynie województwo podlaskie uzyskało wynik przekraczający średnią 

wartość dla kraju o 4 pkt proc. Wyniki te można chyba uznać za potwierdzenie po-

glądu prezentowanego przez ekonomistów, zgodnie z którym wartość handlu zwy-

kle zwiększa się wtedy, kiedy mieszkańcy danych krajów mają bliskie osobiste 

kontakty, a kontakty takie słabną wraz ze wzrostem odległości. Wyniki przeprowa-

dzonych badań wykazały również pozytywny wpływ działalności eksportowej na 

stabilizację generowanych przychodów. W sytuacji pogorszenia popytu na wyroby 

czy usługi na rynku krajowym, eksport pozwala na zachowanie dobrej kondycji 

przedsiębiorstwa. Działanie takie można zaklasyfikować jako „rozciąganie rynku 
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krajowego”14. 

Obiektem szczególnych oddziaływań polityki gospodarczej powinny być 

przedsiębiorstwa „niezdecydowane”. Przedsiębiorstwa te są skłonne do podjęcia 

ekspansji na rynki zagraniczne, należy więc ustalić dlaczego tego nie robią i wes-

przeć je w pokonywaniu trudności. Włączenie ich do grona eksporterów może  

w sposób znaczący przyczynić się do rozwoju gospodarczego macierzystego regio-

nu, a pośrednio i do rozwoju kraju.  

Badania przeprowadzone na zlecenie PEKAO SA wykazały również, że przed-

siębiorstwa objęte badaniami spodziewają się znacznego zwiększenia przychodów 

z tytułu działalności eksportowej. Mikro i małe przedsiębiorstwa, które są już eks-

porterami dobrze sobie radzą na rynkach zagranicznych i widzą w nich dobre źródło 

przychodów. Przedsiębiorstwa te dostrzegają i doceniają potencjał jaki tkwi w eks-

pansji zagranicznej nawet wówczas, gdy sytuacja gospodarcza na tradycyjnych 

rynkach eksportowych będzie się prawdopodobnie pogarszać. 

 

 

4. Trendy i problemy internacjonalizacji 

 

Sprzedaż na rynkach zagranicznych związana jest z wyższym ryzykiem opera-

cyjnym, a co zatem idzie z wyższymi kosztami finansowania. W okresie wchodze-

nia na rynek zagraniczny utarg nie jest wysoki, często nie pokrywa kosztów tego 

wejścia, a przedsiębiorstwo nie tylko nie uzyskuje dochodów, ale często generuje 

straty15. W dużym przedsiębiorstwie prowadzącym różnorodną działalność i mają-

cym znaczny majątek, istnieje możliwość pokrycia tych strat dochodami z innej 

działalności, w małym – mającym ograniczone zdolności dywersyfikacji działalno-

ści, z reguły takich możliwości nie ma.  

Według danych Service des Statistiques Industrielles (SESSI) poziom eksportu 

przedsiębiorstw francuskich jest skorelowany z ich wielkością – im większe przed-

siębiorstwo, mierzone liczbą zatrudnionych, tym większy jest udział eksportu 

w wartości jego sprzedaży.
 
 Zależność taką dla przedsiębiorstw działających w Pol-

sce wykazały zarówno dane dotyczące Listy 2000, opublikowane przez „Rzeczpo-

spolitą”, jak i badania przeprowadzone na zlecenie PEKAO SA. W Polsce działal-

nością eksportową zajmuje się 10% mikroprzedsiębiorstw i 27% małych przedsię-

biorstw. Według danych SESSI, przeciętny poziom eksportu francuskich przemy-

słowych niezależnych przedsiębiorstw średnich wynosił w 1993 roku – 25,0%, 

w przypadku przedsiębiorstw zależnych od dużych grup poziom eksportu był więk-

szy niż 65,0%. W związku z powyższym niektórzy autorzy sugerują występowanie 

„progu eksportowego” (około 200/300 pracowników)
16

.  

                                                 
14 M. Strzyżewska, Konkurencyjność polskich eksporterów – wybrane aspekty, w: Drogi do 

sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, SGH, 

2008, s. 48.  
15 A. Gorczyńska, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzro-

stu wartości rynkowej, CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2008, s. 59–61. 
16Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek euro-

pejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, red. P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Dasz-

kiewicz, Gdańsk 2005, s. 97–99. 
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Wyniki licznych badań wskazują, że trudności w dostępie do kapitału to jedna 

z najważniejszych przeszkód w procesie internacjonalizacji MŚP. Zdarza się, że 

ekspansja zagraniczna małych niezależnych przedsiębiorstw finansowana jest środ-

kami pozyskanymi ze sprzedaży majątku krajowego przedsiębiorstwa macierzystego 

bez należytego wcześniejszego sprawdzenia  miejsca ekspansji. Konsekwencją jest 

pogorszenie wyników działalności na rynku krajowym, a czasami nawet „powrót” 

działalności na rynek krajowy. Niestety „powroty” takie nie są ujmowane w staty-

styce
17

. Wyniki badań prezentowane w literaturze niemieckiej wskazują, że zdecy-

dowanie więcej przedsiębiorstw uruchamia swoją działalność na rynkach zagranicz-

nych niż „powraca” na rynek krajowy. W latach 2001–2003 zaledwie 4,0 % produ-

centów dóbr inwestycyjnych przeniosło ponownie swoją produkcję do kraju
18

. Nale-

ży przypuszczać jednak, że liczba „powracających eksporterów” jest znacznie wyż-

sza. „Powrót” traktowany jest często jako wynik błędnie podjętej decyzji, można 

więc sądzić, że przedsiębiorstwa niechętnie informują o swojej porażce. W literatu-

rze wymienianych jest osiem typowych błędów stanowiących przyczyny „powrotu” 

przedsiębiorstwa do kraju
19

: 

 nieuwzględnienie wszystkich kosztów działalności realizowanej zagranicą np. 

kosztów podróży zagranicznych, tłumaczeń, zatrudnienia pracowników miej-

scowych,  

 nieprzewidziana wcześniej konieczność organizowania części przedsiębiorstwa 

za granicą przez pracowników zatrudnionych w kraju rodzimym, 

 niedoszacowane konsekwencje finansowe odległości od zarządu przedsiębior-

stwa, 

 niedobór kompetencji i różnice interkulturowe między pracownikami kraju 

rodzimego i kraju goszczącego, 

 brak zrozumienia dla obcej kultury i polityki, 

 zbyt krótki czas przygotowań do wejścia na rynek goszczący, 

 mniejszy niż zakładano rynek zbytu i niewykorzystana szansa „zakotwiczenia 

się” na rynku goszczącym, 

 działalność kooperantów z kraju goszczącego we własnym interesie ze szkodą 

dla eksportera.  

Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych problemów powoduje zawsze 

konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, często jest to sytuacja przekraczają-

ca możliwości małego przedsiębiorstwa. Internacjonalizacja obciąża, zamiast odcią-

żać. Umiędzynarodowienie, które z założenia ma spełnić wiele zadań stabilizujących 

sytuację przedsiębiorstwa na rynku macierzystym, może zagrozić dalszemu istnieniu 

przedsiębiorstwa-matki. 

Sukcesom na rynku międzynarodowym sprzyjają natomiast takie czynniki, 

                                                 
17 Unternehmensführung im Mittelstand, red. M. Schauf, Rainer Hampp Verlag, München und 

Mering 2009, s. 41. 
18 S. Kinkel, Erfolgsfaktor Standortplanung, Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 2004, 

s. 29. 
19 Unternehmensführung im…, s. 41. 
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jak20: 

 ujmowanie internacjonalizacji w strategicznym planie rozwoju przedsiębior-

stwa, 

 doświadczenie międzynarodowe założycieli przedsiębiorstwa i zarządzających,  

 utrzymywanie konkurencyjności na rynkach regionalnych i krajowych z jedno-

czesnym podejmowaniem prób wejścia na rynki zagraniczne,  

 umiejętnie prowadzony marketing, 

 działalność przedsiębiorstwa w formie grupowej np. typu klaster lub konsor-

cjum eksportowe, współpraca ze światowymi sieciami przedsiębiorstw. 

Przynależność do grupy przedsiębiorstw pozwala na czerpanie korzyści wyni-

kających z faktu „bycia małym”, a jednocześnie korzystania, np. ze wspólnej obsłu-

gi administracyjnej, prawnej, podatkowej, zarządzania finansami, promowania inte-

resów przedsiębiorstw wobec władz kraju goszczącego. Wielu autorów uważa, że 

działalność w grupie stanowi warunek konkurencyjności w przemyśle umiędzynaro-

dowionym. Niektórzy badacze tematu podkreślają, że w aktualnych warunkach MŚP 

działające indywidualnie nie są w stanie być konkurencyjnymi.
 
W pewien sposób 

może to tłumaczyć wzrastającą rolę struktur klastrowych i konsorcjów eksporto-

wych jako metody budowy wspólnego potencjału ekspansji zagranicznej kilku ma-

łych przedsiębiorstw
21

.  

 

 

Podsumowanie  

 

W literaturze z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw analizowany 

jest „współczynnik szansy eksportowania” (szansa, że przedsiębiorstwo, które nale-

ży do statystycznego przedziału wielkości, będzie eksporterem). Współczynnik ten 

jest pozytywnie skorelowany z rozmiarami przedsiębiorstwa, niezależnie od branży. 

W literaturze niemieckiej i francuskiej pisze się w związku z tym o minimalnych 

wysokościach obrotu stanowiących „efekt progu eksportu”. Od „efektu progu eks-

portu” należy odróżnić „wskaźnik skłonności do eksportu” (wskaźnik zaangażowa-

nia przedsiębiorstwa w handlu międzynarodowym mierzonego relacją – eksport do 

ogólnej sprzedaży), wskaźnik ten nie jest już tak wyraźnie skorelowany z wielkością 

przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa średniej wielkości (49–499 osób) nawet nieza-

leżne mogą eksportować tyle samo, co duże przedsiębiorstwa (w znaczeniu udziału 

eksportu we wpływach ze sprzedaży ogółem). Tylko małe i bardzo małe przedsię-

biorstwa mają niską wartość tego wskaźnika. Na przykład poziom eksportu dla ma-

łych przedsiębiorstw z sektora spożywczego (20–49 osób) wynosi 11,0%, dla śred-

nich – 29,0%, a dla dużych – poniżej 37,0%
22

.  

                                                 
20 A. Bielawska, Ekspansja małych i średnich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, w: Szkice 

o finansach, Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, red. T. Famulska, 

Katowice 2012, s. 39. 
21 A. Silska, Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsię-

biorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2004, s. 22–42.  
22 Małe i średnie przedsiębiorstwa…, s. 113–114.  
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Z ogólnej liczby przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w 2011 roku 60,0% sta-

nowiły przedsiębiorstwa jednoosobowe, 26,0% zatrudniające od 1–5 osób, a tylko 

0,96% przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 100 osób
23

. Wynika z tego, że niewiele 

przedsiębiorstw ma szansę stać się eksporterem indywidualnie: stąd wniosek, że  

w polityce promowania eksportu należy wspierać tworzenie grup eksporterów. 

Wielu polityków i ekspertów francuskich uważa, że główną słabością Francji – 

w porównaniu na przykład z Niemcami – jest „niedobór przedsiębiorstw sektora 

wytwórczego, który jest odpowiedzialny za niski poziom eksportu francuskich 

MŚP”.  

W sektorze MŚP w Polsce przedsiębiorstwa sektora wytwórczego stanowią za-

ledwie 11,0%. W układzie branżowym branża wytwórcza jest jednak zdecydowa-

nym liderem wśród eksporterów – 29,0% przedsiębiorstw tej branży prowadziło 

działalność eksportową w 12 miesiącach poprzedzających badania PEKAO SA,  

a 31,0% deklaruje udział w sprzedaży zagranicą w następnych 12 miesiącach. Ko-

rzystając z przykładu krajów zaliczanych do najlepszych eksporterów można sfor-

mułować kolejną rekomendację dla polityki promowania eksportu, mianowicie 

wspieranie tworzenia małych przedsiębiorstw sektora wytwórczego. 

 
 

EXPORT OF SMALL AND MICRO COMPANIES AS A CHANCE OF POLISH 

ECONOMY 

Summary 

The article presents favourable impact of export on the economic development of our 

country and the benefits for Polish exporters. It demonstrates also that the export potential of 

micro and small companies is only partially exploited. Micro and small companies have 

dominant position in the structure of Polish companies, but their share in export is not ade-

quate to their potential. Increasing share of these companies in foreign trade is a real chance 

for the improvement for the whole Polish economy.  

Translated by Aurelia Bielawska 

 

 

                                                 
23 A. Fandrejewska, Działa prawie 2,2 mln firm, „Rzeczpospolita”, 7–8.01.2012, s. B4. 



 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 752 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 102 2013 

 

 

 

ARKADIUSZ BOROWIEC 

Politechnika Poznańska 
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DO RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE 

 

 

Wprowadzenie 

 

Jak wskazują najnowsze wyniki badań
1
, w pierwszej połowie 2012 roku pogor-

szeniu uległa sytuacja rynkowa sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co znala-

zło odbicie m.in. w znaczącym spadku wskaźnika jego rozwoju. Najważniejsze 

bariery rozwoju najmniejszych podmiotów, to w dalszym ciągu wysokość podatków 

i innych opłat przewidzianych prawem (33%), małe obroty (26%), konkurencja 

dużych firm (8%) i innych małych podmiotów (8%), biurokracja (6%), skompliko-

wane przepisy prawne (6%), koszty siły roboczej (4%) i jej słabe kwalifikacje (2%) 

oraz warunki lokalowe (2%). 

Wobec słabnącego popytu na rynku wewnętrznym, na który zwracają uwagę 

przedsiębiorstwa, rośnie więc znaczenie alternatywnych form finansowania działal-

ności gospodarczej. Jednym z nich są zamówienia publiczne, które udzielane są 

przez jednostki dysponujące środkami publicznymi. Obecnie rynek zamówień pu-

blicznych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w Pol-

sce. Wskazują na to dane Urzędu Zamówień Publicznych co roku publikowane  

w sprawozdaniach. Na rysunku 1 przedstawiono rozwój rynku zamówień publicz-

nych w latach 2004–2011. 

 

Rysunek 1. Wartość polskiego rynku zamówień publicznych w latach 2004–2011 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Zamówień Publicznych.

                                                 
1 Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2012 roku, 

Ministerstwo Gospodarki, nr 2/2012. 
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Udział mikroprzedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych jest adekwatny 

do aktualnego jego stanu i możliwości, które stwarza obowiązujące prawo. Według 

danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaledwie co czwarte przed-

siębiorstwo sektora MŚP jest zainteresowane ubieganiem się o zamówienia publicz-

ne, a gotowość firmy do udziału w przetargu rośnie wraz z jej wielkością. Trudno 

dziwić się takim statystykom, gdyż najczęściej najmniejsze podmioty nie mają ani 

odpowiedniego potencjału, ani możliwości uczestnictwa w postępowaniach przetar-

gowych. Interesujące więc wydaje się wyodrębnienie kluczowych czynników, które 

mogą i powinny w przyszłości stymulować mikroprzedsiębiorstwa do większego niż 

do tej pory udziału w rynku zamówień publicznych. 

W związku z tym, w niniejszym artykule posiłkując się wynikami zawartymi 

w sprawozdaniach z funkcjonowania systemu zamówień publicznych, opracowa-

niami PARP oraz wynikami badań własnych prowadzonych od 2008 roku, podjęto 

próbę wskazania kluczowych czynników determinujących dostęp najmniejszych 

podmiotów do rynku zamówień publicznych w Polsce. W tym celu zastosowano 

metodykę myślenia sieciowego, autorstwa trzech szwajcarskich profesorów  

P. Gomeza, G. Probsta oraz H. Ulricha
2
, która opiera się na teorii systemów. Aby 

wskazać najważniejsze czynniki, ułatwiające dostęp do rynku zamówień publicz-

nych, przyjęto punkt widzenia mikroprzedsiębiorcy. 

Wybór czynników potencjalnie wpływających na udział mikroprzedsiębiorstw 

w rynku zamówień publicznych, jak również siła oddziaływań między nimi ustalony 

został w grupie specjalistów, zajmujących się profesjonalnie udzielaniem zamówień 

publicznych
3
. Z punktu widzenia problematyki podjętej w niniejszym artykule,  

w analizie pominięto aspekt czasu związany z oddziaływaniem czynników w sieci. 

 

 

Analiza stanu istniejącego 

 

Analiza myślenia sieciowego umożliwia holistyczne spojrzenie na problem ba-

dawczy i pozwala na identyfikację mechanizmów, które wzmacniają lub osłabiają 

dane zjawisko. Jest więc zgodna z myśleniem propagowanym przykładowo przez 

P.M. Senge
4
. Wyróżnić można sześć faz metodyki myślenia sieciowego: ustalenie 

celów i modelowanie sytuacji problemowej, analiza oddziaływań, ujęcie i interpre-

tacja możliwości zmian sytuacji, objaśnienie możliwości kierowania, planowanie 

strategii i działań oraz wprowadzenie rozwiązania problemów w życie
5
. Fazy te nie 

mają charakteru algorytmu – przejście do kolejnej nie musi być uwarunkowane 

realizacją poprzedniej. 

Jak wiadomo celem niniejszego artykułu jest wskazanie kluczowych czynni-

                                                 
2 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999 

s. 104–145. 
3 Grupę liczącą 35 osób stanowili studenci studiów podyplomowych Zamówienia publiczne  

i partnerstwo publiczno-prywatne. 
4 P.M. Senge, Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004. 
5 G. Probst, P. Gomez. Vernentztes Denken. Untemehmen ganzheitlichen führen, Wiesbaden 

1989, s. 6; H. Ulrich, G. Probst, Anleitung zum gamheillichen Denken und Handeln. Ein 

Brevier für Fühnmgskräfte, Bern–Stuttgart 1990, s. 114. 
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ków, wpływających na zwiększenie dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zamó-

wień publicznych w Polce. Przykład ujęcia najważniejszych uwarunkowań w tym 

zakresie przedstawiono na rysunku 2. Na „wejściu” pokazano czynniki warunkujące 

dostęp mikroprzedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych, natomiast na wyjściu 

czynniki, na które dostęp ten wpływa. 

 

 

Rysunek 2. Model najważniejszych uwarunkowań dostępu do rynku zamówień publicznych 

mikroprzedsiębiorstw 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analiza wzajemnych oddziaływań została przedstawiona w dwóch przekro-

jach: rodzaju, oraz intensywności oddziaływania. Na rysunku 3 przedstawiono sieć 

zależności między najważniejszymi czynnikami wpływającymi na dostęp mikro-

przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych. Narzędziem pomagającym osza-

cować intensywność wpływów jest macierz intensywności. Ustala się ją w skali 

czterostopniowej (0–3), gdzie 0 oznacza brak oddziaływania, natomiast 3 – bardzo 

dużą intensywność oddziaływania. W tabeli 1 przedstawiono intensywność wzajem-

nego oddziaływania czynników wskazanych w sieci na rysunku 3. 

Efektem opracowania macierzy jest wskazanie przynależności czynników do 

jednej z czterech grup: aktywne (bardzo silnie wpływają na inne elementy, same 

jednak nie podlegają wpływom), pasywne (w małym stopniu oddziałują na inne 

elementy, same jednak podlegają silnym wpływom), krytyczne (silnie wpływają na 

inne elementy, ale równocześnie same podlegają silnym wpływom), leniwe (słabo 

oddziałują na inne elementy, ale również same podlegają jedynie słabym wpływom). 

Ze względu na możliwości wprowadzania zmian w systemie i brak reaktywności za 

kluczowe elementy dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych 

należy uznać czynniki aktywne. 

Czynniki uzyskane w macierzy wpływów umieszczono na mapie intensywności 

(rys. 4). Mapa ta pozwala bardzo szybko zidentyfikować charakter czynników  

i określić, które z nich pełnią kluczową rolę w dostępie mikroprzedsiębiorstw do 

rynku zamówień publicznych. Tworząc mapę intensywności, niezwykle ważne jest 

poprowadzenie granicy podziału między czynnikami. W niniejszej analizie przyjęto, 

że linie podziału będą przebiegać w miejscach, które powstają w wyniku podzielenia 

maksymalnej wartości A oraz P przez 2. Uzyskane w ten sposób wartości to A = 8 

oraz P = 12. 
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Rysunek 3. Sieć zależności wpływających na dostęp mikroprzedsiębiorstw do rynku zamó-

wień publicznych 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Tabela 1 

 Macierz wpływów 

 

Lp. Nazwa czynnika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
Suma 

 A 

1. 

Dostęp mikroprzed-

siębiorstw do zamó-
wień publicznych 

X 0 0 0 3 2 2 3 0 2 2 0 0 0 14 

2. Popyt 1 X 0 0 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 12 

3. Przyjazne prawo 3 0 X 0 1 2 0 2 3 1 0 1 0 1 14 

4. Unia Europejska 1 1 3 X 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 9 

5. Przychód 2 0 0 0 X 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6 

6. 
Poziom rozwoju 
gospodarczego 

0 3 0 0 0 X 0 0 1 0 0 0 1 0 5 

7. Innowacyjność 1 2 0 0 3 2 X 0 0 2 0 0 0 0 10 

8. Koszty firmy 2 1 0 0 2 0 0 X 0 2 0 0 0 0 7 

9. Szara strefa 1 0 1 0 2 2 0 0 X 0 0 0 0 0 6 

10. Polityka firmy 3 0 0 0 3 0 2 2 0 X 0 0 0 1 11 

11. Liczba konkurentów 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 X 0 0 0 6 

12. Kompetencje kadry 2 0 0 0 2 0 2 3 0 3 1 X 1 2 16 

13. 
Możliwości finanso-

wania 
2 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 X 0 8 

14. 
Łączenie się w 

konsorcja 
3 0 0 0 2 0 2 3 0 0 1 0 0 X 11 

 Suma P 23 9 4 0 24 11 13 15 4 16 4 1 7 4  

Źródło: opracowanie własne.  

 

Z mapy intensywności wynika, że kluczowymi czynnikami dostępu mikro-

przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych są: popyt (2), przyjazne prawo (3), 

Unia Europejska (4), kompetencje kadry (12) oraz łączenie się w konsorcja (14). 

Warto na tym etapie określić, które z nich są kierowalne przez właściciela mikrofir-

my, a które pozostają poza jego możliwościami. Już na pierwszy rzut oka widać, że 

czynnikami, na które może mieć wpływ decydent są dwa ostatnie.  
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Rysunek 3. Mapa intensywności 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

To właśnie na te czynniki mikroprzedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną 

uwagę w procesie poszukiwania determinantów dostępu do rynku zamówień pu-

blicznych. Dobrze wykształcona i doświadczona kadra, znająca procedury przetar-

gowe jest niezwykle istotnym czynnikiem w procesie prawidłowego przygotowania 

oferty i interpretowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Łączenie się 

zaś w konsorcja sprzyja integracji kapitału zarówno finansowego, jak i intelektual-

nego i zwiększa szanse na skuteczną rywalizację z większymi podmiotami na ryn-

ku
6
. 

Analizując mapę intensywności nie sposób pominąć także dwóch spośród 

czynników krytycznych: innowacyjności (7) oraz polityki firmy (10). Obydwa są 

pod kontrolą mikroprzedsiębiorcy, niemniej jednak mogą, w przeciwieństwie do 

wcześniej wymienionych, wywołać efekty zwrotne (pozytywne lub negatywne). 

Jeśli więc firma zdecyduje się je wykorzystać musi to robić z wielką ostrożnością, 

gdyż skutki ich wykorzystania mogą być bardzo trudne do przewidzenia. W związku 

z tym, mimo ich możliwości sprawczych, nie mogą one zostać z punktu widzenia 

niniejszego opracowania uznane za kluczowe. 

W kolejnej (trzeciej) fazie metodyki myślenia sieciowego należy, w odniesie-

niu do kluczowych czynników otrzymanych na mapie intensywności, przeprowadzić 

interpretacje możliwości zmian sytuacji. W związku z tym w tabeli 2 przedstawiono 

scenariusze: optymistyczny, pesymistyczny i prawdopodobny, które ułatwiają pod-

jęcie właściwej decyzji, co do kierunków zmian. 

Opisane scenariusze rozwoju pomagają lepiej zrozumieć istotę czynników, 

wpływających na dostęp mikroprzedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych. 
 

                                                 
6 A. Borowiec, Sieci gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień 

publicznych w Wielkopolsce, w: Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji 

wiedzy w sieciach gospodarczych, red. M. Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 

2010, s. 89–102. 
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Tabela 2 

Scenariusze rozwoju kluczowych czynników dostępu mikroprzedsiębiorstw  

do rynku zamówień publicznych w Polsce 

 

Czynniki 
Scenariusz 

Optymistyczny Pesymistyczny Prawdopodobny 

Kompe-
tencje 

kadry 

Dzięki świadomej polityce 
kierownictwa kompetencje 

kadry będą stopniowo wzmac-

niane udziałem w szkoleniach  
i kursach z zakresu przygoto-

wania ofert przetargowych 

i interpretowania przepisów 
prawa 

Właściciele mikroprzed-
siębiorstw dzięki utrzy-

mującym się trudnością 

finansowym nadal będą 
oszczędzali na szkole-

niach związanych 

z podnoszeniem kompe-
tencji pracowników 

Poprawa kompetencji kadr 
zatrudnionych  

w mikroprzedsiębiorstwach 

nadal będzie bardzo powol-
na. Udział w szkoleniach  

i kursach finansowany 

będzie bardzo wybiórczo  
w zależności od dostępu do 

środków finansowych 

Łączenie 
się w 

konsor-

cja 

Mikroprzedsiębiorstwa będą 
łączyły się w konsorcja oraz 

inne formy sieciowe by sku-

tecznie przeciwstawiać się 
konkurencji ze strony dużych 

podmiotów. Dzięki współpracy 

będą one w stanie skutecznie 
zdobywać krajowy rynek 

zamówień publicznych 

Problemy z podziałem 
zadań i odpowiedzialno-

ści oraz agresywna 

konkurencja staną na 
przeszkodzie zawierania 

licznych porozumień  

i umów konsorcyjnych 
przez mikroprzedsiębior-

stwa na rynku zamówień 

publicznych 

Sporadycznie mikroprzed-
siębiorstwa będą łączyły 

swoje siły tworząc konsor-

cja celem skutecznej rywa-
lizacji z dużymi podmiota-

mi. Działania te jednak będą 

ograniczone w związku  
z konkurencją rynkową 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zgodnie z metodyką myślenia sieciowego następnym etapem jest objaśnienie 

możliwości kierowania zmianą. W tym celu wykorzystuje się model, w którym 

należy uwzględnić czynniki kierowalne i niekierowane, indykatory (lub wskaźniki 

wczesnego ostrzegania), sprzężenie zwrotne oraz wyprzedzające (przedsprzężenie)
7
. 

Punktem odniesienia w modelu było mikroprzedsiębiorstwo i z tej perspektywy 

dokonano podziału na wymienione czynniki. 

Na rysunku 5 przedstawiono model kierowania w celu zwiększania dostępu 

mikroprzedsięborstw do rynku zamówień publicznych w Polsce. 

Indykatory wskazane w modelu pokazują zmiany w systemie. Sprzężenie 

zwrotne pomaga decydentowi, którym jest mikroprzedsiębiorca na wybór odpo-

wiedniej strategii działania ze względu na wzrost lub spadek indykatorów. Sprzęże-

nie wyprzedzające natomiast odpowiada na pytanie czy można zaakceptować stan 

leżący poza zasięgiem oddziaływania mikroprzedsiębiorstwa i jakie należy podjąć 

działania prewencyjne.  

Kolejny krok metodyki myślenia sieciowego przewiduje opracowanie propo-

zycji działań nastawionych na poprawę funkcjonowania systemu. Propozycje dzia-

łań w związku z charakterem czynników występujących w modelu można podzielić 

na działania związane z postawą samego mikroprzedsiębiorcy oraz działania pań-

stwa.  

                                                 
7 G. Klimarczyk, M. Masadyński, M. Wyrwicka, Zastosowanie analizy myślenia sieciowego 

do kierowania zmianą w firmie montażowej, „Logistyka” 2/2009. 
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Rysunek 5. Model kierowania w celu zwiększania dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku 

zamówień publicznych 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Kompetencje pracowników zatrudnianych przez mikroprzedsiębiorcę jak rów-

nież jego samego zależą w dużej mierze od znajomości przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych z nią związanych. Jak się jednak 

okazuje wykonawcy niejednokrotnie nie mają wiedzy w tym zakresie, w związku  

z niedostatecznym wykształceniem bądź brakiem środków na uczestnictwo w profe-

sjonalnych szkoleniach. Istniejącą barierę kompetencyjną należy jednak rozpatrywać 

dodatkowo z drugiego punktu widzenia, bowiem zamawiający stawiając bardzo 

często formalne wymogi posiadania certyfikatów, atestów i innych dokumentów 

wykluczają mikroprzedsiębiorców poza nawias postępowań przetargowych. 

Problemom dotyczącym kompetencji pracowników można zaradzić poprzez 

wiele działań związanych z polityką państwa w stosunku do mikroprzedsiębiorców 

biorących udział w przetargach publicznych. Wyniki badań przeprowadzonych na 

159 przedsiębiorstwach
8
 wskazują, że działaniami, które należy podejmować w tym 

zakresie są m.in. upraszczanie procedur (np. polegających na składaniu zamawiają-

cemu niezbędnej dokumentacji), zwiększanie pomocy finansowej dla mikroprzed-

siębiorstw, a także poprawianie możliwości dostępu do nieodpłatnych szkoleń 

i kursów związanych z problematyką zamówień publicznych. 

Drugim działaniem ze strony mikroprzedsiębiorcy w celu zwiększania dostępu 

do rynku zamówień publicznych powinno być łączenie się w konsorcja
9
 z innymi 

firmami na rynku. W tym zakresie wyniki badań także wskazują na skuteczność 

                                                 
8 A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przed-

siębiorstw w Polsce, Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań 2010. 
9 Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, 

w konkretnym celu. 
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i sensowność takiego rozwiązania
10

. Statystycznie prawie 70% podmiotów gospo-

darczych uznaje, że warto łączyć się w konsorcja. Zauważają one przy tym wiele 

korzyści jakie przynosi takie działanie. Należą do nich m.in. stworzenie korzystnych 

warunków do konkurowania z dużymi przedsiębiorstwami, wykonanie zleconych 

prac w znacznie krótszym terminie, możliwość zaoferowania zamawiającemu ko-

rzystniejszej ceny a także możliwość połączenia zasobów kapitałowych. Nie bez 

znaczenia jest także, w przypadku łączenia firm, możliwość zwiększenia kompeten-

cji mikroprzedsiębiorców, jak również dostępu do kredytowania
11

. Z przeprowadzo-

nych badań
12

 wynika, że w przypadku 86% małych, 91% średnich i 100% dużych 

przedsiębiorstw połączenie się w konsorcjum pozwoliło wygrać postępowanie prze-

targowe. 

Jeśli chodzi o działania ze strony państwa w zakresie poprawy dostępu mikro-

przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych należą do nich zwiększanie popytu 

na produkty i usługi wytwarzane w gospodarce krajowej, tworzenie przyjaznego 

prawa, jak również świadome i prawidłowe stosowanie dyrektyw i działań genero-

wanych przez organy Unii Europejskiej. W polskiej ustawie Prawo zamówień pu-

blicznych znajdują się co prawda rozwiązania wspierające udział najmniejszych 

podmiotów na rynku, niemniej jednak w dużej mierze są one pozostawione uznaniu 

zamawiających. Nie do końca także polski ustawodawca przenosi na polski grunt 

interesujące, a co najważniejsze skuteczne rozwiązania prawne
13

 wspierające udział 

mikroprzedsiębiorstw w przetargach publicznych z innych, bardziej rozwiniętych 

gospodarczo krajów
14

. W przypadku wspierania najmniejszych podmiotów na rynku 

zamówień publicznych, od wielu już lat można odnieść wrażenie zbiorowego roz-

dwojenia jaźni wśród polskich polityków. Z jednej strony deklarują oni, że los tych 

przedsiębiorstw leży im na sercu, natomiast z drugiej – nie podejmują w tym zakre-

sie żadnych spektakularnych działań. 

Polityka kreowania przez państwo popytu, mimo że bardzo interesująca – wy-

kracza poza ramy niniejszego opracowania. 

 

 

 

 

                                                 
10 A. Borowiec, Formy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień 

publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 585, Ekonomiczne Problemy 

Usług, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 81–90. 
11 L. Stecki, Konsorcjum, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzysze-

nie Wyższej Użyteczności, Toruń 1997. 
12 Ibidem. 
13 J. Cibinic, R.C. Nash, Formation of Government Contracts. Third Edition, The George 

Washington University, Washington DC 1998, s. 1414–1435. 
14 Przykładowo w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych lub Niemiec znajdują się przepisy 

dotyczące wspierania udziału firm sektora MŚP na rynku zamówień publicznych, takie jak 

np.: obowiązkowe podzlecanie zamówień dla tych podmiotów, odkładanie zamówień, obo-

wiązkowy podział kontraktów na mniejsze części, ustalanie przez władze limitów łącznej 

wartości zamówień, które powinny być udzielone tej grupie przedsiębiorstw, zapewnienie 

częściowych wypłat odpowiadających postępowi robót, itp. 
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Podsumowanie 

 

Jak wykazały wyniki przeprowadzonej analizy sieciowej kluczowymi czynni-

kami wspierającymi dostęp mikroprzedsiębiorców do rynku zamówień publicznych 

są ich kompetencje oraz skłonności i chęci do łączenia się w konsorcja w postępo-

waniach przetargowych. Czynnikami o podobnym znaczeniu, aczkolwiek leżącymi 

poza możliwościami sprawczymi właścicieli firm, są kreowanie popytu oraz two-

rzenie przyjaznego dla najmniejszych podmiotów otoczenia prawnego dostosowa-

nego do wytycznych Unii Europejskiej. 

Można więc stwierdzić, że mikroprzedsiębiorstwa nie muszą liczyć jedynie na 

pomoc ze strony państwa, ale same w dużym stopniu mogą decydować o swoim 

losie w uzyskaniu i wykonaniu zamówienia publicznego. Aby tak się stało niezbęd-

ny jest wzrost świadomości właścicieli najmniejszych podmiotów, a przede wszyst-

kim przełamanie poglądów, które w dużej mierze są stereotypowe i nie zawsze sku-

tecznie tłumaczą brak zainteresowania rynkiem zamówieniowym z ich strony. 

Niezbędne są także działania edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji 

zarówno wykonawców, jak i kadry odpowiedzialnej za udzielanie zamówień pu-

blicznych. Bank Światowy od ponad dziesięciu lat sugeruje stworzenie zawodu 

osoby profesjonalnie zajmującej się zamówieniami publicznymi. Pomimo dużego 

zainteresowania urzędników tym problemem niestety nadal nie widać działań,  

a w ofercie edukacyjnej polskich uczelni nie ma nawet jednego przedmiotu poświę-

conego tej problematyce. 

Osobnym problemem jest proces legislacyjny. Polska ustawa Prawo zamówień 

publicznych jest bez wątpienia jednym z najczęściej nowelizowanych aktów praw-

nych. Aby w pełni ją zrozumieć i opanować umiejętność jej interpretacji należy 

poświecić wiele czasu i środków przeznaczonych na kursy i szkolenia, którymi  

z reguły nie dysponują właściciele mikroprzedsiębiorstw. 

W procesie dostępu do rynku zamówień publicznych nie sposób także pominąć 

problemu związanego ze zmianą mentalności przedsiębiorców. Wykazanie chęci do 

współpracy i stworzenie układu konsorcjalnego może bowiem przynieść wszystkim 

firmom biorącym w nim udział wymierne korzyści zarówno organizacyjne, jak  

i finansowe.  

 
KEY FACTORS FOR MICROENTERPRISES MARKET ACCESS  

PUBLIC PROCUREMENT IN POLAND 

Summary 

In this paper based on the results of the reports of the functioning of the public pro-

curement system, and the results of studies of PARP own research conducted since 2008 has 

attempted to identify the key determinants of the smallest entities access to public procure-

ment markets in Poland. For this purpose, the methodology of network thinking by three 

Swiss professors P. Gomez, G. Probst and H. Ulrich, which is based on systems theory. To 

identify the most important factors that facilitate access to public procurement markets 

adopted the point of view of microenterprises.  

 Translated by Arkadiusz Borowiec 
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WPŁYW DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

 

 

Wprowadzenie 

 

Istotnym problemem przedsiębiorstw jest konieczność ciągłego dostosowania 

do zmienności otoczenia oraz wypracowania korzystnej pozycji konkurencyjnej. 

Powstanie i późniejsze przetrwanie przedsiębiorstw jest w dużym stopniu zależne od 

rozwoju infrastruktury instytucjonalnej, a instytucje otoczenia biznesu są jej elemen-

tem
1
. 

Celem artykułu jest analiza wpływu działalności instytucji otoczenia biznesu 

na rozwój przedsiębiorstw województwa lubelskiego. Warto podkreślić, że wsparcie 

ze strony instytucji otoczenia biznesu należy rozpatrywać w kontekście regionu, 

ponieważ infrastruktura ta nie jest jednakowa w poszczególnych rejonach kraju, 

także potencjał przedsiębiorstw jest odmienny.  

 

 

1. Wybrane uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce 

 

Na działalność przedsiębiorstw w Polsce ma wpływ wiele różnorodnych czyn-

ników, które mogą zarówno odgrywać rolę stymulującą, jak i hamującą rozwój. 

Cechy charakterystyczne polskiej gospodarki, jak społeczeństwo, prawo, demogra-

fia, technologia, konkurencyjność, innowacyjność i inne wpływają na specyfikę 

uwarunkowań przedsiębiorczości,  a tym samym skłonność do zakładania przedsię-

biorstw i ich dalszy rozwój
2
. 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na możliwość założenia 

przedsiębiorstwa jest dostępność kapitału. Niezbędny kapitał finansowy często po-

chodzi z własnych zasobów osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą. Do-

stępność do tego typu źródła finansowania jest często ograniczona, stąd istotne jest 

by przedsiębiorcy mogli korzystać z innych form kapitału. Ważną rolę będą tutaj 

odgrywać instytucje otoczenia biznesu, zwłaszcza w przydzielaniu środków pocho-

                                                 
1 Commission Staff Working Paper. Creating Top – Class Business Support Services, Com-

mission of the European Communities, Bruksela 2001, s. 7. 
2 T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2010, s. 15. 
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dzących z Unii Europejskiej
3
. 

Analizując dynamikę liczby przedsiębiorstw w Polsce i województwie lubel-

skim należy zauważyć, że ulegała ona dużym wahaniom w latach 2003–2011 (rys. 

1). Warto jednak zauważyć, że tendencje występujące zarówno w całej Polsce jak  

i województwie lubelskim są podobne. Po 2007 roku widoczny jest znaczny wzrost 

dynamiki liczby przedsiębiorstw. Taka sytuacja może być związana z perspektywą 

programową finansowania przedsięwzięć ze środków pochodzących z Unii Europej-

skiej na lata 2007–2013. W 2007 roku zostały uruchomione środki na wsparcie 

inicjatyw mających na celu wzrost przedsiębiorczości. Stąd wyraźny wzrost dyna-

miki liczby przedsiębiorstw po 2007 roku.  

 
Rysunek 1. Dynamika liczby przedsiębiorstw w Polsce i województwie lubelskim w latach 

2003 – 2011 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że pozytywna dynamika liczby przedsiębiorstw 

skończyła się w 2011 roku. Zanotowano wtedy spadek liczby przedsiębiorstw za-

równo w Polsce, jak i województwie lubelskim o około 15% w stosunku do 2010 

roku. W 2011 roku większość środków z okresu programowania na lata 2007–2013 

została wykorzystana. Oznacza to, że wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków po-

chodzących z UE było ograniczone. Można zatem wnioskować, że dofinansowanie 

udzielone przez instytucje otoczenia biznesu w znacznym stopniu zdecydowało  

o liczbie nowo powstałych przedsiębiorstw po 2007 roku. 

Warto zauważyć, że uwarunkowania przedsiębiorczości były przedmiotem 

analizy i oceny międzynarodowej grupy badawczej Global Entrepreneurship Moni-

tor (GEM). Raporty publikowane przez grupę  przedstawiają różnice w aktywności 

przedsiębiorczej pomiędzy poszczególnymi krajami. Mają one na celu wskazanie 

rozwiązań systemowych, które mogą podnieść poziom liczby przedsiębiorstw
4
.  

Zgodnie z danymi raportu z 2011 roku, największe różnice uwarunkowań roz-

woju przedsiębiorczości dostrzegane są w polityce i dotyczą programów rządowych 

wspierania przedsiębiorczości, badań naukowych i rozwoju, infrastruktury komer-

cyjnej i zawodowej, dostępu do infrastruktury technicznej oraz otwartości 

                                                 
3 M. Grabowski, M. Nowicki, Ł. Hardt, Rozwój przedsiębiorczości a pomoc publiczna – 

perspektywa polska i europejska, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004,  

s. 8. 
4 G. Banerski, A. Gryzik, K. Matusiak, M. Mazewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akade-

micka. Raport z badania, PARP, Warszawa 2009, s. 36. 
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wewnętrznych rynków. Warto podkreślić, że w Polsce dobrze jest oceniania obsługa 

banków, biur rachunkowych i kancelarii prawniczych. Ponadto, polskie przedsię-

biorstwa mogą liczyć na kompetentnych podwykonawców, dostawców 

i konsultantów. W rozwoju przedsiębiorczości jednak bardziej istotne znaczenie 

mają programy rządowe. Państwa wysokorozwinięte są zdecydowanie bardziej 

zaangażowane w tego typu działalność, mającą na celu wspieranie przedsiębiorczo-

ści. Powstałe w Polsce programy publiczne są dość sceptycznie oceniane. Przybli-

żone lokaty osiągają inne państwa Europy Środkowo–Wschodniej jak Chorwacja, 

Słowenia i Węgry
5
. 

W ramach projektu została również przeanalizowana sytuacja w polityce rządu 

i uregulowań prawnych. Brana była przede wszystkim pod uwagę przychylność 

państwa dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, np. w zakresie 

uregulowań podatkowych. Polska polityka podejmowana w tym zakresie została 

negatywnie oceniona przez ekspertów GEM. Przede wszystkim źle oceniano kształt 

i stabilność otoczenia prawno-podatkowego. Wskazywano na częstość zmian i nad-

miar biurokracji, które wydłużają i utrudniają proces założenia firmy
6
. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w Polsce występuje wiele barier rozwoju 

przedsiębiorczości. Warto zatem zauważyć, że konieczna jest pewna poprawa bu-

dowy odpowiednich warunków do powstawania przedsiębiorstw. Konieczne jest 

ograniczenie obciążeń administracyjnych, doprowadzenie do powstania lepszych 

uregulowań prawnych czy poprawa dostępności do finansowania zewnętrznego. 

Warto zatem zauważyć, że istotne jest zbudowanie odpowiedniego instytucjonalne-

go wsparcia, które będzie ograniczało negatywne skutki złych rozwiązań w polityce 

prowadzonej przez państwo względem przedsiębiorstw. 

 

 

2. Znaczenie działalności instytucji otoczenia biznesu 

 

Instytucje otoczenia biznesu mają istotne znaczenie w realizacji prorozwojo-

wych aspiracji Polski. Ważne jest, aby świadczona przez nie pomoc miała charakter 

długotrwały i kompleksowy,  a także była dostosowana do charakterystyki polskich 

przedsiębiorstw i mogła trafiać w ich potrzeby.  Należy zatem dokonywać pomiarów 

efektywności programów wsparcia, ponieważ tylko instrumenty o wysokim pozio-

mie skuteczności będą rozwiązywać problemy związane z barierami rozwoju pod-

miotów gospodarczych. 

 

2.1. Metodologia badań 

 

W ramach artykułu zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród 

przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Ba-

dania miały na celu poznanie opinii na temat udzielonego wsparcia przez instytucje 

otoczenia biznesu oraz jego wpływu na rozwój przedsiębiorstwa.  

                                                 
5 D. Kelley, S. Singer, M. Herrington, Global Entrepreneurship Monitor 2011 Global Report, 

s. 9–13. 
6 Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 

2011, s. 30. 
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Dobór próby badawczej był celowy i oparty na dwóch kryteriach. Typowano 

podmioty, które były beneficjentami wsparcia IOB oraz te, które podjęły działalność 

po 2004 roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, miały zatem dostęp do róż-

nych programów wspierających rozwój przedsiębiorczości. Podmioty uczestniczące 

w badaniu zostały wytypowane metodą nieprobabilistyczną, czyli nieopartą na zasa-

dach rachunku prawdopodobieństwa, polegającą na celowym wyborze jednostek 

(próba ekspercka)
7
. Głównym powodem takiego wyboru były szczególne kompeten-

cje respondentów do wypowiadania się w określonych obszarach problemowych. 

Wybór celowy do badania opinii dotyczących wąskich segmentów rynku, wskazy-

wany jest w literaturze przedmiotu i uznawany za najbardziej zasadny w przypadku 

niektórych typów badań
8
.  

Analiza została przeprowadzona na próbie liczącej 66 podmiotów gospodar-

czych, do których został skierowany instrument badawczy (kwestionariusz ankiety). 

Badania trwały od sierpnia do października 2012 roku. 

Większość ankietowanych funkcjonowała w formie działalności gospodarczej 

osób fizycznych (54 respondentów), część przedsiębiorstw działało w formie spółki 

cywilnej (6) i spółki kapitałowej (6). Respondenci prowadzili głównie działalność 

usługową (44 ankietowanych), 5 przedsiębiorstw prowadziło wyłącznie działalność 

handlową, a jeden wyłącznie produkcyjną, 10 badanych prowadziło zarówno dzia-

łalność usługową, jak i handlową, 2 – działalność produkcyjną i usługową, a 4 –

wszystkie rodzaje działalności. Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych osób 

w przedsiębiorstwie, w badaniu wzięły udział 54 mikroprzedsiębiorstwa, 10 małych 

przedsiębiorstw i 2 średnie. 

 

2.2. Ocena działalności instytucji otoczenia biznesu 

 

Ze względu na to, że próba badawcza była dobrana celowo, wszystkie ankie-

towane podmioty skorzystały ze wsparcia co najmniej jednej instytucji otoczenia 

biznesu. Zdecydowanie najwięcej respondentów skorzystało ze wsparcia Urzędu 

Pracy (35 ankietowanych), 33 ankietowanych było beneficjentami wsparcia instytu-

cji szkoleniowo-doradczych, 18 – jednostek administracji centralnej, zaś pozostali 

przedsiębiorcy korzystali z pomocy innych podmiotów. Warto zaznaczyć, że  

16 respondentów skorzystało ze wsparcia dwóch instytucji, zaś 18 uzyskało wspar-

cie od co najmniej trzech IOB. 

Analizując opinię respondentów na temat działalności poszczególnych instytu-

cji otoczenia biznesu należy stwierdzić, że zostały one ocenione pozytywnie (tab. 1). 

Średnia ocen dla wszystkich podmiotów wynosiła 7,23 w skali 10-stopniowej. War-

to zauważyć, że najwyżej oceniono jakość oferowanych usług, ale jednocześnie 

przedsiębiorstwa uznały, że zakres oferty instytucji jest zbyt wąski. Różnica ocen 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nie jest wielka, ale aktywność IOB zosta-

                                                 
7C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydaw-

nictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 199. 
8 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004, s. 51. 
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ła najlepiej oceniona przez średnie przedsiębiorstwa (średnia ocen 7,33) oraz mikro-

przedsiębiorstwa (średnia ocen 7,24), zaś małe przedsiębiorstwa oceniły działalność 

instytucji okołobiznesowych nieco gorzej (7,02). W ich opinii uzyskane wsparcie 

nie przyniosło wysokich korzyści, a oferta instytucji nie była wystarczająco dopa-

sowana do potrzeb. 

Na najwyższym miejscu plasują się uczelnie, które udzieliły pomocy w zakre-

sie spin off i spin out. Średnia ocen beneficjentów tego wsparcia wynosiła 8,17. 

Warto zauważyć, że na tak wysoką ocenę wpłynęła przede wszystkim dobra jakość 

oferowanych usług. Agencje rozwoju regionalnego także zostały pozytywnie oce-

nione (średnia ocen 7,73). Należy zaznaczyć, że w ich przypadku bardzo dobrze 

oceniono wpływ uzyskanego wsparcia na działalność przedsiębiorstw. Pod tym 

względem bardzo dobrze zostały ocenione także inkubatory przedsiębiorczości. 

Istotny jest fakt, że najgorsze noty uzyskały fundusze pożyczkowe (średnia 

ocen 5,89). Na negatywną ocenę wpłynął przede wszystkim wąski zakres usług 

oferowanych przez te instytucje oraz małe dopasowanie oferty do potrzeb. Warto 

zauważyć, że beneficjenci wsparcia także nisko ocenili jakość oferowanych usług. 

 
Tabela 1 

Ocena działalności poszczególnych instytucji otoczenia biznesu 

 

Podmiot 

Wpływ 
na 

działal-

ność 

Pomoc-

ność 

Ja-

kość 

Za-

kres 
usług 

Dopasowa-

ne do 
potrzeb 

Korzy-

ści 

Ogó-

łem 

Uczelnie 8,33 7,67 9,00 8,00 8,00 8,00 8,17 
Agencje rozwoju 

regionalnego 
8,09 7,82 7,64 7,55 7,27 8,00 7,73 

Inkubatory przed-

siębiorczości 
8,29 8,71 7,29 6,71 7,29 6,86 7,52 

Podmioty z grupy 

Krajowego Systemu 
Usług 

7,25 7,50 7,50 7,50 6,75 7,50 7,33 

Bank Gospodarstwa 

Krajowego 
8,00 8,00 8,00 6,00 7,00 7,00 7,33 

Fundusze poręczeń 
kredytowych 

8,00 8,00 8,00 6,00 7,00 7,00 7,33 

Jednostki badawczo 

– rozwojowe 
7,00 7,00 8,33 7,00 7,00 7,33 7,28 

Jednostki admini-
stracji centralnej 

7,06 7,67 7,34 6,94 7,17 7,44 7,27 

Urząd Pracy 7,69 7,57 7,43 6,77 6,80 7,30 7,26 

Parki przemysłowe 8,00 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 
Instytucje szkole-

niowo-doradcze 
7,24 7,36 7,24 6,73 6,39 6,91 6,98 

Organizacje praco-

dawców 
6,6 7,80 7,00 6,60 6,40 7,00 6,90 

Instytucje doradcze 
i konsultingowe 

6,64 7,27 7,36 6,36 6,91 7,00 6,92 

Fundusze pożycz-

kowe 
6,67 6,67 5,67 5,00 5,33 6,00 5,89 

Ogółem 7,41 7,48 7,36 6,88 6,95 7,30 7,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań (n = 66). 
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Respondenci ocenili wpływ wsparcia instytucji otoczenia biznesu na poszcze-

gólne obszary działalności przedsiębiorstw (tab. 2). Zgodnie z ich opinią działanie 

instytucji otoczenia biznesu przynosi średnie korzyści (średnia ocen 3,05 w skali  

5-stopniowej). Warto zauważyć, mimo że średnie przedsiębiorstwa najlepiej oceniły 

działalność IOB, to zgodnie z ich zdaniem uzyskane wsparcie nie wpłynęło zbyt 

pozytywnie na poszczególne obszary działalności, zwłaszcza na pozyskanie nowych 

dostawców. Największy wpływ wsparcia na funkcjonowanie biznesu spostrzegły 

małe przedsiębiorstwa (średnia ocen 3,45). 

Należy podkreślić, że ankietowani zauważyli największy wpływ wsparcia in-

stytucji okołobiznesowych na wizerunek firmy (średnia ocena 3,61). Drugim obsza-

rem funkcjonowania przedsiębiorstwa, który zdaniem badanych odnotował najwięk-

sze korzyści ze wsparcia, był poziom inwestycji. Średnie korzyści zauważono także 

w pozyskiwaniu nowych odbiorców, nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz  

w obszarze rentowności firmy. Zdaniem badanych wpływ wsparcia IOB na pozosta-

łe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa był niewielki. 

 
Tabela 2 

 

Wpływ wsparcia instytucji otoczenia biznesu na poszczególne obszary działalności przedsię-

biorstw 

 

Obszar Mikroprzedsiębior-

stwa 

Małe przedsię-

biorstwa 

Średnie przed-

siębiorstwa 

Ogółem 

Poziom sprzedaży 2,72 2,90 3,00 2,76 

Poziom inwestycji 3,33 4,10 3,00 3,44 

Poziom zatrudnie-

nia 

2,43 3,30 3,00 2,58 

Pozyskiwanie 

nowych odbiorców 

3,24 3,80 4,00 3,35 

Pozyskiwanie 

nowych dostawców 

2,48 3,10 1,00 2,53 

Rentowność firmy 3,02 3,50 3,00 3,09 

Wizerunek firmy 3,54 3,70 5,00 3,61 

Kompetencje pra-

cowników 

2,93 3,20 3,00 2,97 

Kontakty bizneso-

we 

3,13 3,40 3,00 3,17 

Ogółem 2,87 3,45 2,83 3,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań  

(n = 66). 

Dla dokładnego odzwierciedlenia wpływu wsparcia poszczególnych instytucji 

otoczenia biznesu na działalność przedsiębiorstw policzono współczynniki korelacji 

(poziom istotności został przyjęty na poziomie p < 0,05). Zgodnie z wynikami badań 

pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw ma wsparcie udzielone przez 

najlepiej oceniane instytucje, czyli uczelnie. Ich działalność pozytywnie wpływa na 

kompetencje pracowników (współczynnik korelacji równy 0,27) oraz na kontakty 
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biznesowe przedsiębiorstw (współczynnik korelacji 0,30). Warto zauważyć, że taką 

samą rolę odgrywa wsparcie udzielone przez jednostki badawczo-rozwojowe. 

Trzeba podkreślić, że wsparcie uzyskane od drugiego najlepiej ocenianego 

podmiotu, czyli agencji rozwoju regionalnego w rzeczywistości negatywnie wpływa 

na wizerunek firmy (współczynnik korelacji –0,25). Należy także zaznaczyć, że 

zgodnie z wynikami badań wsparcie udzielone przez jednostki administracji central-

nej ujemnie wpływa na obszar działalności przedsiębiorstw związany z pozyskiwa-

niem nowych dostawców (współczynnik korelacji –0,30). Istotny jest fakt, że kore-

lacja pomiędzy wsparciem instytucji doradczych i konsultingowych oraz podmiotów 

z grupy Krajowego Systemu Usług a poziomem sprzedaży również przyjmuje war-

tości ujemne (odpowiednio –0,25 oraz –0,29). Warto jednak podkreślić, że w przy-

padku instytucji doradczych i konsultingowych odnotowano pozytywny wpływ 

wsparcia na poziom inwestycji (współczynnik korelacji 0,24). 

Analizując opinię badanych na temat uzyskanych form wsparcia, należy zazna-

czyć, że najwyżej oceniono dotacje ze środków Unii Europejskiej. Ankietowani 

uznali, że ta forma wsparcia znacząco wpłynęła na rozwój przedsiębiorstwa (4,24  

w skali 5-stopniowej). Ponadto, respondenci uznali, że istotne znaczenie mają rów-

nież ulgi, preferencje i zwolnienia podatkowe. Ważne jest także, że ankietowani 

mieli pozytywną opinię na temat wszystkich wyszczególnionych w ankiecie form 

wsparcia instytucji otoczenia biznesu, ponieważ średnia ocen przekraczała 3 w skali 

5-stopniowej (rys. 2). 

Rysunek 2. Ocena poszczególnych form wsparcia instytucji otoczenia biznesu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań (n = 66). 

 

O pozytywnym wpływie dotacji pochodzących z Unii Europejskiej świadczy 

wartość współczynnika korelacji pomiędzy uzyskaniem tego typu wsparcia a po-

ziomem inwestycji (0,39).  Warto również zauważyć, że dotacje wpłynęły na po-

ziom zatrudnienia w firmach, ponieważ współczynnik korelacji osiągnął wartość  

0,4 – zatem zależność pomiędzy tymi dwoma zmiennymi jest dosyć wysoka. Należy 

jednak podkreślić, że otrzymanie dotacji miało w opinii ankietowanych negatywny 

wpływ na kompetencje pracowników (współczynnik korelacji –0,24).  

Trzeba zaznaczyć, że forma wsparcia, pozytywnie oceniona przez responden-

tów, jak ulgi, preferencje i zwolnienia podatkowe miała faktycznie negatywny 

wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zastosowanie tego narzędzia wsparcia 
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ujemnie wpłynęło na takie obszary działalności podmiotów jak poziom sprzedaży 

(współczynnik korelacji –0,27) oraz kompetencje pracowników (–0,31).  

Warto jednak zauważyć, że forma wsparcia, która została oceniona przez re-

spondentów ankiety najniżej, czyli doradztwo parku technologicznego, ma w rze-

czywistości duży, pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zgodnie  

z wynikami badania decyduje ono o zwiększeniu kompetencji pracowników (współ-

czynnik korelacji 0,27) oraz zwiększeniu liczby kontaktów biznesowych (współ-

czynnik korelacji 0,30). 

 

2.3. Bariery współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu 

 

Na niski poziom zależności między uzyskanym wsparciem a rozwojem przed-

siębiorstw w poszczególnych obszarach mogą wpływać czynniki hamujące rozwój 

współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu a przedsiębiorstwami (rys. 3). 

Bariery jakie napotkali ankietowani w tym zakresie to skomplikowane procedury  

i wymogi formalne (38 wskazań). Jest to niepokojący fakt, ponieważ może decydo-

wać o niepodjęciu współpracy z IOB lub o zerwaniu istniejących powiązań. Ponadto 

ankietowani wskazali, że głównym ograniczeniem współpracy jest brak wiedzy na 

temat działalności instytucji okołobiznesowych (23 odpowiedzi).  

Należy zaznaczyć, że istotnymi barierami współpracy przedsiębiorstw w IOB 

są: wysoki koszt skorzystania ze wsparcia (16 respondentów), wymagany wkład 

własny (14), wymagania względem zabezpieczenia transakcji (14) oraz zdolności 

kredytowej potencjalnych korzystających (5). Są to bariery finansowe, których po-

konanie jest w dużej mierze zależne od sytuacji finansowej przedsiębiorstw, zatem 

mogą okazać się istotnym czynnikiem hamującym współpracę przedsiębiorstw 

z instytucjami okołobiznesowymi. 

2

4

5

9

10

11

14

14

16

23

38

0 10 20 30 40

Wymagania dotyczące doświadczenia i wykształcenia kadry 

Skala prowadzonej działalności

Posiadana zdolność kredytowa potencjalnych korzystających

Brak dostępu do informacji publikowanych przez instytucje otoczenia biznesu

Obawy co do współpracy z oferującą instytucją

Brak doświadczenia w  korzystaniu ze wsparcia

Wymagania dotyczące zabezpieczeń transakcji

Wymagany wkład własny

Wysokie koszty

Brak wiedzy

Skomplikowane procedury i wymogi formalne

Rysunek 3. Bariery napotkane podczas korzystania ze wsparcia instytucji otoczenia biznesu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań (n = 66). 
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Podsumowanie 

 

Instytucje otoczenia biznesu odgrywają ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw. 

Zgodnie z wynikami badań przedstawionymi w artykule beneficjenci wsparcia oce-

niają działalność instytucji otoczenia biznesu bardzo pozytywnie. Należy jednak 

zauważyć, że wpływ działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsię-

biorstw ma ograniczony charakter.  

Po przeprowadzeniu analiz zauważono pozytywny wpływ wsparcia udzielone-

go przez uczelnie oraz jednostki badawczo-rozwojowe na kompetencje pracowni-

ków oraz kontakty biznesowe. Spośród instrumentów wsparcia największe korzyści 

przynoszą dotacje pochodzące z Unii Europejskiej, które pozytywnie wpływają na 

poziom inwestycji oraz poziom zatrudnienia. Na poziom kompetencji pracowników 

oraz liczbę kontaktów biznesowych pozytywnie wpłynęło także doradztwo udzielo-

ne przez parki technologiczne. Zatem wykorzystanie tego typu instrumentu jest 

wysoce skuteczne i pozytywnie wpływa na rozwój przedsiębiorstw.  

Niepokojący jest fakt, że odnotowano negatywny wpływ działalności agencji 

rozwoju regionalnego, jednostek administracji centralnej oraz podmiotów z grupy 

Krajowego Systemu Usług na takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstw jak 

poziom sprzedaży, wizerunek firmy czy pozyskiwanie nowych dostawców.  

Należy zatem podkreślić, że zastosowanie pewnych narzędzi wsparcia nie 

przynosi oczekiwanych korzyści, a wręcz ujemnie wpływa na pewne aspekty dzia-

łalności przedsiębiorstw. Konieczna jest zatem poprawa w zakresie dopasowania 

form wsparcia do potrzeb beneficjentów. Należy również zwiększyć zakres ofero-

wanych usług.  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że istotnym czynnikiem hamują-

cym rozwój współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, 

a przedsiębiorstwami były skomplikowane procedury i wymogi formalne. Ważne 

jest zatem podjęcie działań edukacyjnych oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków 

oraz spełnianiu wymogów formalnych, a także pomoc na etapie rozliczania projek-

tów. Konieczne jest również szersze promowanie działalności instytucji otoczenia 

biznesu.  

 

THE INFLUENCE OF BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS ON DEVE-

LOPMENT OF ENTERPRISES IN LUBELSKIE REGION 

Summary 

Purpose of this article is to evaluate the effectiveness of support, which is offered to 

companies by business support institutions in the Lubelskie Region. Lubelskie Region is one 

of the poorest regions of the European Union. That’s why receives a lot of support. One of the 

Lubelskie Region goals is to help in development of entrepreneurship.  

The support has an influence on development of enterprises. According to research pre-

sented in this paper, business support institutions are rated good. However, the impact of 

support is finited. Some forms of support does not bring the expected benefits, and even has 

a negative impact on some aspects of the business. Therefore,  in article there is a definition of 

factors which can improve current system of support. 
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KONCEPCJA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W MAŁYM  

PRZEDSIĘBIORSTWIE  

 

 

Wprowadzenie 

 

Pragnienie spójnego i celowego rozwoju przedsiębiorstw zmusza do struktura-

lizacji zachowań i wymaga podporządkowania doraźnych interesów celom długo-

okresowym i nadrzędnym. Zmienność celów, tak samo jak ich krótkotrwały charak-

ter prowadziłyby bowiem do marnotrawstwa wysiłków, stałyby więc w sprzeczności 

z pragmatyką współczesnego zarządzania. A zatem forma zarządzania, uwzględnia-

jąca cechy otoczenia, kładąca nacisk na przyszłość i grupująca wysiłki wobec jedne-

go najważniejszego celu, musiała się pojawić – w nauce zarządzania przyjęła termin 

zarządzania strategicznego i obecnie stanowi raison d’etre istnienia przedsiębiorstw. 

Zarządzanie strategiczne jest zarówno dziedziną wiedzy, jak i konkretną dzia-

łalnością praktyczną. Obejmuje ogólne zasady i metody, a także techniki szczegó-

łowe. W związku z tym w literaturze można spotkać wiele definicji zarządzania 

strategicznego. Według Byarsa (1987) zarządzanie strategiczne to proces związany  

z podejmowaniem decyzji, dotyczących przyszłych kierunków działania przedsię-

biorstwa oraz implementacji
1
 tych decyzji. Wawrzyniak (1989) przez  zarządzanie 

strategiczne rozumie koncepcję zarządzania opartą na wartościach charakterystycz-

nych dla orientacji globalnej. Pearce i Robinson (1991) podają, że zarządzanie stra-

tegiczne obejmuje te działania i decyzje, które związane są z opracowaniem i reali-

zacją planów. Z kolei Griffin (1996) podaje, że zarządzanie strategiczne to proces 

zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii, która sprzyja lep-

szemu powiązania organizacji z jej otoczeniem i osiągnięciu celów strategicznych. 

Według Krupskiego (1998) zarządzanie strategiczne to proces definiowania i redefi-

niowania strategii w reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz sprzężony  

z nim proces implementacji, w którym zasoby i umiejętności organizacji są tak dys-

ponowane, by realizować przyjęte długofalowe cele rozwoju
2
. 

                                                 
1 Termin implementacja oznacza wdrożenie w życie rozwiązań teoretycznych i projektów 

użytkowych. Szeroki zakres implementacji dotyczy uruchomienia danego przedsięwzięcia 

oraz stadium właściwego wdrożenia wraz z kontrolą. Wąski zakres implementacji obejmuje 

opracowanie procedur koordynacyjnych, harmonogramu przedziału realizacji przedsięwzięcia 

oraz wykonywanie czynności kontrolnych. 
2 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa–Kraków 2000, s. 12–13. 
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Zadania stojące przed zarządzaniem strategicznym można zatem sprowadzić 

do działań koordynacyjnych, które będą realizowane na dwóch płaszczyznach. 

Pierwsza płaszczyzna to stała troska przedsiębiorstwa o korzystne stosunki z oto-

czeniem, druga płaszczyzna to projektowanie i wdrażanie zmian w samym przedsię-

biorstwie, wynikających z konieczności reagowania na sygnały i wymagania oto-

czenia
3
. 

Dyscyplina, jaką jest zarządzanie strategiczne zrodziła się i rozwijała w odpo-

wiedzi na zapotrzebowanie wielkich przedsiębiorstw, zwłaszcza największych kor-

poracji. Dziś ewoluuje w odpowiedzi na nowe trendy rozwoju gospodarczego.  

W literaturze na temat małych przedsiębiorstw trudno jednak doszukać się rozważań 

o ich strategiach oraz o zarządzaniu strategicznym. Brakuje przemyśleń  

i propozycji rozwiązań, które pozwoliłyby skuteczniej zarządzać małymi przedsię-

biorstwami.  

W związku z dość powszechną opinią, że zarządzanie strategiczne w małej 

firmie nie jest potrzebne lub, że jego przydatność jest niewielka, powstało zagadnie-

nie badawcze, które miałoby być odpowiedzią na pytanie o zakres realizacji tegoż 

zarządzania w małych przedsiębiorstwach oraz o stan wiedzy na temat zagadnień 

związanych z zarządzaniem strategicznym. Próba weryfikacji zasygnalizowanej 

problematyki bazuje na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych razem  

z Wiktorią Barabasz wśród małych przedsiębiorstw w podregionie bielskim na prze-

łomie lipca i sierpnia 2010 roku
4
. Głównym celem badania było poznanie poziomu 

wiedzy na temat zarządzania strategicznego oraz jej praktycznego wykorzystania 

w prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto ankiety miały dostarczyć infor-

macji czy i w jakim stopniu firmy dostrzegają potrzebę zdobycia takiej wiedzy, czy 

może też w ich opinii stosowanie analizy strategicznej w małej firmie jest nieprzy-

datne i zbędne? Czy zarządzanie strategiczne jest warunkiem koniecznym 

do osiągnięcia sukcesu przez małe jednostki gospodarcze? Czy dzięki niemu funk-

cjonowanie w warunkach konkurencji i ciągłych zmian w otoczeniu może być bar-

dziej sprawne, przez ograniczenie niepewności i ryzyka podejmowanych decyzji 

oraz dokonywanie właściwych wyborów i formułowanie odpowiednich celów? Czy 

może też proces ten jest zbyt rozbudowany, a w małej firmie de facto wystarczy 

intuicja? Dalsza cześć artykułu stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania. 

 

1. Przedmiot badań – małe przedsiębiorstwa w podregionie bielskim i ich 

sytuacja na rynku 

 

W badaniu uczestniczyły 21 mikroprzedsiębiorstwa oraz 13 małych przedsię-

biorstw. Są one zróżnicowane pod względem profilu prowadzonej działalności. 

Większość badanej próby stanowiły przedsiębiorstwa usługowe, co jest charaktery-

styczne dla małych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa produkcyjne stanowią jedynie 

12% badanej próby, potwierdzając tym samym fakt, że jest to domena działalności 

głównie średnich i dużych przedsiębiorstw. Kolejną uzyskaną informacją o próbie 

                                                 
3 I. Dudzik-Lewicka, Proces zarządzania strategicznego, w: Tendencje w zarządzaniu organi-

zacjami przyszłości, red. A. Barcik, R. Barcik, ATH, Bielsko-Biała 2006, s. 110. 
4 W. Barabasz, I. Dudzik-Lewicka, Zarządzanie strategiczne w małym przedsiębiorstwie, 

Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2011. 
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jest fakt, że pod względem formy organizacyjno-prawnej, w większości składała się 

ona z osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a kolejną bardziej 

popularną formą są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki cywilne. 

Przeważającą część omawianej grupy stanowiły organizacje istniejące na rynku od 

ponad 20 lat.  

Badani przedsiębiorcy pozytywnie postrzegają swoją sytuację względem kon-

kurencji. Zdecydowana większość z nich, bo aż 62%, postrzega pozycję własnej 

firmy na poziomie porównywalnym z konkurencją i aż 29% – jako lepszą od konku-

rencji. Natomiast niewielka grupa, tj. 6% jest zdania, że ich pozycja jest gorsza od 

konkurencji. Dla 3% respondentów trudnością była ocena własnej pozycji.  

Analizując dane rejestrujące zmiany w ostatnich trzech latach we wskaźnikach 

firmy, takich jak: zyski, przychody, koszty, inwestycje i zatrudnienie (rys. 1.) należy 

stwierdzić, że prawie połowa, bo aż 44% badanych przedsiębiorstw zarejestrowała 

wzrost zysku w ostatnich trzech latach; nieco mniej, tj. 38% odnotowała spadek,  

a zaledwie 18% respondentów odpowiedziała, że poziom zysków jest bez zmian. 

Podobnie odpowiadano odnośnie do przychodów, z tym że połowa badanych przed-

siębiorstw wskazała na wzrost zysku, 29% – na stały poziom i 21% – na spadek. 

Trochę inaczej wygląda sytuacja jeśli chodzi o koszty prowadzonej działalności; aż 

65% przedsiębiorstw stwierdziło ich wzrost, 29% – stały poziom, a tylko 6% spa-

dek. Tyle samo przedsiębiorstw, tj. 44% odnotowało wzrost bądź stały poziom in-

westycji, a 12% – spadek. Odnośnie do zatrudnienia, najczęściej można było się 

spotkać z jego stałym poziomem, 35% przedsiębiorstw odnotowało wzrost a 21% 

spadek. 

 

  
 

Rysunek 1. Sytuacja badanych przedsiębiorstw w ostatnich 3 latach 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

2. Aktywność strategiczna małych przedsiębiorstw w świetle badań własnych 
 

Prezentacja wyników badań obejmuje trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich 

dotyczy stricte zarządzania strategicznego. Sprawdzono m.in. czy małe firmy for-

mułują takie elementy dokumentacji planistycznej jak wizję, misję i cele oraz czy
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odczuwają potrzebę posiadania strategii w wersji sformalizowanej. Drugi blok przy-

bliża opinie przedsiębiorców na temat przydatności analizy i planowania strategicz-

nego w małej firmie. Trzeci – ostatni – związany jest z wykształceniem osoby za-

rządzającej małą firmą. Ze względu na ograniczenia w artykule zaprezentowano 

tylko wybrane wyniki badań.  

 

2.1. Strategia rozwoju w małym przedsiębiorstwie 

 
Jednym z filarów każdej 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 sposoby ich osiągania. Jak widać istnieją duże rozbieżności w interpretacji pojęcia 

strategii przedsiębiorstwa. Wynika to z braku jednoznacznych przesłanek, na pod-

stawie których można dokonać logicznej strukturyzacji tego pojęcia. Samo pojęcie 

strategii definiowane jest w sposób zróżnicowany, co nie pozostaje bez wpływu na 

jego sens praktyczny. Łatwo to dostrzec analizując istotę poszczególnych szkół  

i nurtów zarządzania strategicznego i przyjmowanych definicji strategii
5
. W prakty-

ce nie ma jednej uniwersalnej strategii, którą można stosować w każdych warun-

kach. Doświadczenia przedsiębiorstw wskazują, że strategia firmy musi być dosto-

sowana do koncepcji zarządzania. Ważne jest natomiast, aby współczesny menedżer 

myślał strategicznie, czyli zarządzał przedsiębiorstwem długofalowo
6
. W związku  

z powyższym rodzi się pytanie, czy przedsiębiorcy z podregionu bielskiego myślą 

strategicznie, czy mają koncepcję rozwoju swojej firmy? Ponad połowa badanych 

firm (56%) odpowiedziała twierdząco, jednak aż 44% nie ma strategii działania. Za 

jej wdrażanie w przeważającej części (84%) odpowiedzialny jest właściciel firmy. 

Inną wyznaczoną do tego osobą jest pełnomocnik ds. wdrażania strategii (16% ba-

danych firm). Interesująca jest opinia ankietowanych na temat stosowania strategii 

w małym przedsiębiorstwie. Zapytano o posiadanie strategii działania w formie 

dokumentu i czy jest to warunkiem koniecznym do sprawnego funkcjonowania na 

rynku i zwiększania konkurencyjności firmy. Uzyskane wyniki wskazują na niską 

przydatność sformalizowanej strategii w ocenie małych przedsiębiorców. Za potrze-

bą jej posiadania opowiedziało się zaledwie 18% badanych firm; 82% jest zdania, że 

udokumentowanie strategii nie jest warunkiem koniecznym do sprawnego funkcjo-

nowania przedsiębiorstwa na rynku. 

W procedurze budowy strategii przedsiębiorstwa naczelne miejsce zajmuje 

określenie wizji, misji i celów działania. Wizja firmy zakreśla planowaną drogę jej 

rozwoju. Ułatwia ocenę relacji pomiędzy zakreślonymi celami, a jej bieżącą wydaj-

nością. Ponadto, wizja firmy określa kierunki działań, nadając sens pracy, przez co 

motywuje pracowników i włącza ich w realizację celów firmy. Łączy również bie-

                                                 
5 Por. Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, 

Warszawa 2003; Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody, red. R. Krupski Wyd. AE im. 

O. Langego, Wrocław 2007; K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2006. 
6 I. Dudzik-Lewicka, Tworzenie strategii przedsiębiorstwa, w: START. Przedsiębiorczość 

akademicka. Przewodnik, red. A. Pradela, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmier-

skiego, Gliwice 2009. 
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żące interesy z kulturą organizacyjną firmy, tworząc wspólne wzorce wartości dla 

pracy poszczególnych pracowników.  

Misja to szczególny powód istnienia przedsiębiorstwa, wyróżniający go od 

wszystkich innych; to tożsamość przedsiębiorstwa i jego wizerunek; to także wyra-

żenie dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji firmy
7
. Sformułowanie misji jest waż-

nym zadaniem menedżera przedsiębiorstwa, ponieważ wyznacza ona główne kie-

runki i sposoby działania przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do integrowania  

z nim wszystkich zainteresowanych i związanych z jego rozwojem. Z kolei cele 

wyznaczają kierunki, dążenia i efekty, jakie zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo. 

Cele mają zatem kluczowe znaczenie dla skuteczności organizacji i spełniają wiele 

funkcji. Po pierwsze, stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom 

ludzi pracujących w organizacji; pozwalają wszystkim zrozumieć, dokąd organiza-

cja zmierza. Po drugie, praktyka ustalania celów wpływa na planowanie, skuteczne 

wytyczenie celów sprzyja dobremu 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 oraz po czwarte, sprzyjają 

ocenie i kontroli. Oznacza to, że przyszłe wyniki będzie można ocenić na podstawie 

stopnia realizacji wytyczonych dziś celów
8
. 

W badanych przedsiębiorstwach najczęściej można się spotkać z formułowa-

niem wizji, tworzy ją aż 94% badanych podmiotów. Choć ponad połowa ankietowa-

nych formułuje misję (68%) i cele (62%), to wydaje się to jednak liczba niewystar-

czająca, zważywszy na ważność tych elementów dla procesu zarządzania strategicz-

nego. 

Kolejne pytanie dotyczyło uświadomienia pracowników odnośnie do wizji, mi-

sji i celów przedsiębiorstwa. Najczęściej, bo w 86% przypadków, pracownicy ma-

łych firm informowani są o wytyczonych celach przedsiębiorstwa. Dość często 

informowani są o misji przedsiębiorstwa (74%) oraz wizji (69%). 

 
2.2. Analiza i planowania strategiczne w małym przedsiębiorstwie  

 

W ramach drugiego bloku tematycznego, pierwsze zagadnienie miało na celu 

sprawdzenie poziomu wiedzy na temat przydatności narzędzi analizy strategicznej  

w małym przedsiębiorstwie. Mali przedsiębiorcy z wybranych narzędzi analizy 

strategicznej najczęściej wskazywali na wykorzystywany regularnie bilans strate-

giczny przedsiębiorstwa. Korzysta z niego 56% małych firm. Przedsiębiorstwa naj-

rzadziej korzystają, bądź korzystały tylko w przeszłości, z analizy luki strategicznej. 

Na brak potrzeby stosowania takich narzędzi, jak mapa grup strategicznych, krzywa 

doświadczeń i analiza SWOT, wskazał co czwarty ankietowany. Odpowiedzi suge-

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

PWE, Warszawa 2006; Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1998; J. Penc, Strategiczny system zarządzania: holistyczne myślenie  

o przyszłości, formułowanie misji i strategii, Wyd. Placet, Warszawa 2001; J. Stoner,  

Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997. 
8 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2008, s. 200–203. 
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rują ogólnie, że wśród osób zarządzających małymi przedsiębiorstwami wiedza na 

temat narzędzi analizy strategicznej jest niedostateczna, stąd też są one rzadko wy-

korzystywane w procesie decyzyjnym. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn 

braku zainteresowania narzędziami analizy strategicznej, mali przedsiębiorcy wska-

zywali niską ich przydatność w biznesie na taką skalę, dotychczasowe pozytywne 

doświadczenie w działalności opartej tylko na intuicji oraz brak czasu na korzystanie 

z tychże metod (rys. 2). Nasuwa się wniosek, że mali przedsiębiorcy nie doceniają 

możliwości, jakie niesie ze sobą wiedza i umiejętność stosowania narzędzi zarzą-

dzania strategicznego.  

 

 
 

1 – niska przydatność narzędzi analizy strategicznej w tej wielkości przedsiębiorstwie; 2 – 

dotychczasowe, pozytywne doświadczenia w działalności opartej tylko na intuicji; 3 – brak 

czasu na wykorzystywanie tego typu narzędzi; 4 – brak wykwalifikowanej kadry znającej 

narzędzia analizy strategicznej; 5 – brak wiedzy nt. wykorzystania analizy strategicznej  

w planowaniu; 6 – niewystarczająca ilość środków na skorzystanie z usług firm doradczych. 

 

Rysunek 2. Bariery wykorzystywania narzędzi analizy strategicznej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Kolejny obszar badań poruszany w artykule dotyczy procesu planowania  

w małej firmie. Wyniki badań wskazują, że stopień zaangażowania kadry kierowni-

czej w formułowanie planów działalności przedsiębiorstwa jest stosunkowo wysoki. 

Z danych przedstawionych na rysunku 3 wynika, że większość, bo aż 79% badanych 

przedsiębiorstw posiada plany działalności, w tym jednak zdecydowanie częściej 

można się spotkać z ich krótkim horyzontem czasowym, tj. na najbliższy rok (49%). 

Budzi wątpliwość, że tylko 18% firm ma plany na co najmniej dwa lata funkcjono-

wania i, co może niepokoić, biorąc pod uwagę istotę posiadania planów w firmie, aż 

21% respondentów ich w ogóle nie tworzy. 

Ponieważ 9 z 34 przedsiębiorców nie formułuje planów, zapytano ich o przy-

czyny takiego postępowania. Przedsiębiorcy najczęściej (56% odpowiedzi) wska-

zywali jako przyczynę pogląd, że planowanie w tej wielkości przedsiębiorstwa nie 

jest konieczne. Innymi przyczynami braku planów jest dotychczasowe pozytywne 

doświadczenie w działalności opartej tylko na intuicji (33%) oraz brak czasu na 

planowanie (11%).  
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Rysunek 3. Proces planowania w małych przedsiębiorstwach  

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Przedsiębiorców, którzy jednak te plany formułują zapytano, jakich obszarów 

one dotyczą, które sfery działalności są dla nich najważniejsze. Biorąc pod uwagę 

kryterium ważności obszarów planowania w przedsiębiorstwie, 84% uznało finanse 

jako niezbędne, 12% jako konieczne i zaledwie 4% jako ważne. Drugim co do waż-

ności obszarem okazała się sprzedaż, której planowanie jako niezbędne uznała zde-

cydowana większość respondentów (72%), jako konieczne 16% i jako ważne 12%. 

Planowanie marketingu dla większości jest sferą konieczną, dla nieco mniejszej 

grupy (32%) jest ważne, a dla 28% – niezbędne. Dla 40% przedsiębiorców koniecz-

ne jest planowanie inwestycji. Dla 32% jest ono ważne, a dla 28% wręcz niezbędne. 

Jeśli chodzi o badania i rozwój, to okazały się one najmniej istotne dla badanych 

przedsiębiorstw. Tylko 4% ujmuje je w planach jako obszar niezbędny, 16% jako 

konieczny, 20% jako ważny i aż 60% uważa, że jest zbędny. Prawie połowa (48%) 

uznała planowanie kadr za konieczne, 28% jako ważne, 20% jako zbędne, a 4% jako 

niezbędne. Wyniki badań wskazują zatem, że najważniejszymi obszarami dla zarzą-

dzających małą firmą, obszarami, które bezwzględnie wymagają formułowania 

planów są finanse i sprzedaż. Najmniej istotne natomiast wydaje się być planowanie 

badań i rozwoju. 

Kolejne pytanie miało na celu sprawdzenie czy tworzone plany są w pełni re-

alizowane. Uzyskane wyniki badań pokazują, że zwykle efekty bieżącej działalności 

pokrywają się z założeniami dokumentów planistycznych, rzadko mają odmienny 

rezultat. W pełni realizowane są w 53% firm, częściowo w 33%, a 14% nie osiąga 

własnych zamiarów. 

Przedsiębiorcy pytani o podejmowanie przez ich firmy działania rozwojowe  

w ostatnich latach deklarują realizacje takich działań – 83% wskazań respondentów. 

Czy realizowane działania rozwojowe zakończyły się sukcesem? W opinii przedsię-

biorców raczej tak. Tylko niewielka część działań rozwojowych nie doczekała się 

finału (7%), natomiast w 47% cele osiągnięto w pełni i w 46% – częściowo. Należy 

także wskazać, że wśród przedsiębiorstw, które zrealizowały swoje cele znajdują się 

te, które mają plany działalności, natomiast te, które ich nie sformułowały – nie 

zrealizowały swoich celów. 

 

 

50%

12%

18%

20% Tak, na najbliższy rok 

działalności

Tak, na najbliższe 2 lata 

działalności

Tak, ponad dwuletni 

plan działalności

Nie, firma nie posiada 

planu działalności
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2.3. Charakter prowadzonej działalności a poziom wykształcenia właścicieli 

 

Przesłanką tej części badań było sprawdzenie czy kierujący małymi przedsię-

biorstwami mają odpowiednie kompetencje do sprawowania swojej funkcji. Na 

pytanie kto zarządza przedsiębiorstwem, 94% respondentów odpowiedziało, że 

właściciel, pozostała część, tj. 6% – kierowana jest przez zarząd. Żadna z badanych 

firm nie zatrudnia specjalisty od zarządzania w osobie menedżera. W związku  

z tym, że przedsiębiorstwa, głównie zarządzane są przez ich właścicieli, postano-

wiono sprawdzić ich wiedzę na temat zarządzania strategicznego.  

Zdecydowana większość właścicieli małych firm ma wykształcenie wyższe 

(80% badanych), natomiast niewielką część stanowią osoby z wykształceniem ogól-

nym (8%), średnim zawodowym (6%), zasadniczym zawodowym (3%) oraz pod-

stawowym (3%). Niestety charakter prowadzonej działalności nie pokrywa się 

z wykształceniem osoby zarządzającej przedsiębiorstwem. Zbieżność wykształcenia 

z wykonywanym zawodem dotyczy 41% przedsiębiorców, a ponad połowa, tj. 59% 

– wykonuje prace inne niż wyuczone. 

Czy osoby zarządzające małymi firmami podnoszą swoje kwalifikacje mene-

dżerskie po to, aby sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem? Zaledwie 1/3 badanych 

właścicieli (35%) deklaruje podnoszenie swoich kwalifikacji menedżerskich dzięki 

uczestnictwu w specjalnych kursach i szkoleniach. Pozostała część, tj. 65% nie jest 

zainteresowana tym tematem. 

Z powyższych odpowiedzi dotyczących osoby zarządzającej małym przedsię-

biorstwem wnioskować można, że małe podmioty zarządzane są przez ich właścicie-

li, którzy choć mają wyższe wykształcenie, to ich wyuczony zawód nie pokrywa się 

w większości przypadków z charakterem prowadzonej działalności. Ponadto należy 

stwierdzić, że ich kompetencje do zarządzania przedsiębiorstwem mogą być ograni-

czone w związku z niskim udziałem właścicieli w szkoleniach podnoszących kwali-

fikacje menedżerskie. 

 

 

Podsumowanie  

 

Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu zarządzania strategicznego 

w małych przedsiębiorstwach. Przedstawione wyniki badania ankietowego dostar-

czyły cennych informacji na temat zakresu realizacji tegoż zarządzania w małych 

przedsiębiorstwach podregionu bielskiego. Jak potwierdziły przeprowadzone bada-

nia, niestety kierujący podmiotami nie przywiązują wagi do tej dziedziny nauki i nie 

doceniają możliwości, jakie niesie ze sobą jej zastosowanie w praktyce. 

Małe przedsiębiorstwa zarządzane są głównie przez ich właścicieli, którzy czę-

sto nie mają wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego. Ponadto nie widzą po-

trzeby stosowania długookresowych planów oraz strategii, tym bardziej jej doku-

mentowania. Generalnie, narzędzia analizy strategicznej są w nich rzadko wykorzy-

stywane, najczęściej z powodu braku ich znajomości, a decyzje podejmowane są  

w wyniku działań operacyjnych, a nie strategicznych.  

Biorąc jednak pod uwagę korzyści płynące z wiedzy na temat zarządzania stra-

tegicznego i umiejętności jej wykorzystania należałoby zachęcić małych przedsię-
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biorców do zapoznania się z nimi. Małe przedsiębiorstwa muszą dziś podjąć trud 

profesjonalizacji analiz strategicznych po to, by uzyskać podstawy bardziej racjo-

nalnych wyborów strategicznych. Szansą na to może być uczestnictwo w darmo-

wych szkoleniach dla kierujących małymi firmami, które mogłyby przekonać przed-

siębiorców do korzyści płynących z formułowania misji, wizji, celów, strategii oraz 

informować o sposobie ich tworzenia. Ponadto, konieczne jest zapewnienie, że wy-

korzystanie zarządzania strategicznego w firmie nie musi być kosztowne, nie ma 

konieczności angażowania specjalnego zespołu i wielkich środków. Analiza strate-

giczna w małym przedsiębiorstwie powinna dać odpowiedź na strategiczne pytania, 

czyli jak określać strategie rozwoju i konkurencji w ramach danego sektora działal-

ności. Z bogatego zestawu metod i narzędzi analizy strategicznej należy wybrać te, 

które dostarczą niezbędnych informacji, a równocześnie są proste i nie wymagają 

profesjonalnego przygotowania osób posługujących się nimi. W związku z powyż-

szym nasuwa się zalecenie uświadomienia małych przedsiębiorców o bezcenności 

wiedzy na temat zarządzania strategicznego. Zmiana mentalności i podejścia małych 

przedsiębiorców do procesu zarządzania strategicznego jest obecnie wręcz koniecz-

nością. Małe przedsiębiorstwa powinny kreować swą przyszłość w coraz dłuższej 

perspektywie czasowej, tworząc koncepcje własnych strategii. Jest to warunek sku-

tecznej adaptacji do przeobrażeń występujących w otoczeniu firmy.  
 

 

STRATEGIC MANAGEMENT CONCEPT  IN A SMALL COMPANY  

Sumary 

This study has been devoted to the issue of strategic management in small business.  

It tries to answer the question about the scope of the process of strategic management in small 

business and the state of knowledge on issues pertaining to this process among entrepreneurs.  

Translated by Irena Dudzik-Lewicka 
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Wprowadzenie 

 

Otoczenie, w jakim zmuszone są funkcjonować współczesne przedsiębiorstwa, 

wyróżnia się dużą złożonością, dynamizmem oraz wielością interakcji zachodzących 

pomiędzy współtworzącymi je podmiotami. Źródłem największych zmian w oto-

czeniu wydają się być coraz silniej wywierający presję konkurenci, coraz bardziej 

wymagający klienci oraz stanowiące coraz większe wyzwanie czynniki technolo-

giczne. W konsekwencji, przedsiębiorstwo musi wykazywać się imponującą ela-

stycznością, by móc szybko i skutecznie reagować na zachodzące zmiany, tym sa-

mym lepiej adaptować się do trudnych warunków działania. Adaptowanie to powin-

no zachodzić zwłaszcza przez podejmowanie aktywności innowacyjnej. Niestety 

samodzielne kreowanie oryginalnych i radykalnych innowacji wydaje się być często 

zbyt dużym wyzwaniem, zwłaszcza dla małych, a nawet średnich przedsiębiorstw. 

Podstawowym źródłem ich działalności innowacyjnej powinna dlatego być istnieją-

ca już w otoczeniu wiedza, często nawet w postaci gotowych rozwiązań, którą nale-

ży absorbować, choć oczywiście nie bezkrytycznie.  

W obliczu powyższego, potencjał absorpcyjny, odpowiadający za pozyskiwa-

nie, asymilowanie i wykorzystanie zewnętrznej wiedzy, zaczyna odgrywać coraz  

poważniejszą rolę i jednocześnie stanowi wyzwanie. O sile tego potencjału decyduje 

wiele istotnych i wymagających zdolności organizacyjnych, jak i indywidualnych 

umiejętności. Niestety w małym czy nawet średnim przedsiębiorstwie te liczne  

i cenne kompetencje są ograniczone. Stąd rodzi się potrzeba wspierania potencjału 

absorpcyjnego słabszych przedsiębiorstw profesjonalnym konsultingiem, zwłaszcza 

w przypadku wdrażania bardziej wymagających nowości, jakimi są innowacje tech-

nologiczne. A zatem zewnętrzne usługi konsultingowe jawią się swego rodzaju 

substytutem własnych zdolności absorpcyjnych, pozwalającym zwiększyć skalę, 

zakres i skuteczność procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwie. 

Głównym celem, jaki stawia sobie autor w ramach niniejszego artykułu jest 

identyfikacja skali wykorzystywania wsparcia konsultingowego dla potencjału ab-

sorpcyjnego w protechnologicznej działalności innowacyjnej i ocena stopnia zado-

wolenia przedsiębiorstw z tych usług. W konsekwencji autor zamierza odpowiedzieć 

na pytanie, czy konsulting jest dobrą i wykorzystywaną alternatywą dla określonych 

zdolności absorpcyjnych, będących słabością małych i średnich przedsiębiorstw.  

Przedstawione w artykule wyniki pochodzą z zespołowo przeprowadzonych 

badań na temat proinnowacyjnych potrzeb technologicznych przedsiębiorstw sze-
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ściu wybranych branż województwa kujawsko-pomorskiego, uznanych w strategii 

regionu za wiodące. Badania zostały zrealizowane z wykorzystaniem metody wy-

wiadu kwestionariuszowego. Przy doborze próby badawczej posłużono się informa-

cjami na temat przynależności firm do szczegółowych podsekcji PKD, a także kryte-

riami uwzględniającymi wybrane charakterystyki populacji przedsiębiorstw w wo-

jewództwie. W efekcie prowadzonych badań, informacje uzyskano od 110 przedsię-

biorstw sektora MŚP, w tym 19 z branży meblarskiej, 13 z poligraficznej, 16 z rol-

no-spożywczej, 26 z narzędziowej, 14 z teleinformatycznej oraz 22 z biotechnolo-

gicznej.  

 

 

1. Konsulting a potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw 

 

Pojęcie potencjału absorpcyjnego zostało na stałe wprowadzone do literatury 

nauk o zarządzaniu przez W.M. Cohena i D.A. Levinthala, którzy powszechnie 

uznawani są za prekursorów tego zagadnienia w odniesieniu do działalności inno-

wacyjnej
1
. Zgodnie z ich koncepcją przez pojęcie potencjału absorpcyjnego należy 

rozumieć określone zdolności, umożliwiające organizacji rozpoznawanie wartości 

nowej wiedzy i pozyskiwanie tej uznanej za cenną, przyswajanie jej sobie oraz ko-

mercyjne zastosowanie
2
. Potencjał ten jest zatem odpowiedzialny za dokonywanie  

z otoczenia transferu nowej wiedzy, również w postaci gotowych rozwiązań techno-

logicznych, który kończy się wdrożeniem i eksploatacją pozyskanej nowości.  

W przywołanej definicji potencjału absorpcyjnego wyodrębnia się trzy podstawowe 

sfery czy inaczej wymiary zdolności. Są to zdolności do pozyskiwania, asymilowa-

nia i wykorzystywania zewnętrznej wiedzy. Te poszczególne wymiary potencjału 

odpowiadają za skuteczną realizację kolejnych i jednocześnie odmiennych, ze 

względu na zakres przewidzianych zadań, etapów absorbowania nowej wiedzy czy 

nawet gotowych technologii. S.A. Zahra i G. George, mający swój istotny udział  

w rozwoju teorii potencjału absorpcyjnego
3
, prezentują istotę poszczególnych wy-

miarów zdolności absorpcyjnych, wyodrębniając jednocześnie wymiar czwarty,  

tj. przekształcanie wiedzy. Ich zdaniem mianowicie
 4
: 

 wymiar nabywania wiedzy – odwołuje się do procedur i procesów, zapewniają-

cych organizacji zdolności do identyfikowania oraz pozyskiwania zewnętrznej 

wiedzy, 

                                                 
1 W.M. Cohen, D.A. Levinthal, Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and 

Innovation, „Administrative Science Quarterly” 1990, vol. 35, nr 1, s. 128–152. 
2 Ibidem, s. 128. 
3 S.A. Zahra, G. George, Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, end Extension, 

„Academy of Management Review” 2002, vol. 27, nr 2, s. 185–203. 
4 Ibidem, s. 189–190. 
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 wymiar asymilowania wiedzy – odnosi się do procedur i procesów, które po-

zwalają organizacji analizować, rozpatrywać, interpretować i rozumieć pozy-

skiwaną wiedzę, 

 wymiar przekształcania wiedzy – odwołuje się do procedur i procesów, które 

umożliwiają transformowanie i integrowanie istniejącej wiedzy z wiedzą nowo 

nabywaną, 

 wymiar eksploatowania wiedzy – odnosi się do procedur i procesów pozwala-

jących organizacji na przeistaczanie nabytej i przekształconej wiedzy w okre-

ślone działania.  

Mimo że literatura dostarcza propozycje mnożące wymiary potencjału absorp-

cyjnego, to jednak powszechniej akceptowaną tendencją wydaje się ograniczanie ich 

liczby dla zapewnienia operacyjnej przejrzystości tej kategorii. I tak G. Todorova  

i B. Durisin, autorzy jednej z najbardziej współczesnych koncepcji potencjału ab-

sorpcyjnego, podobnie jak W.M. Cohen i D.A. Levinthal, wyróżniają trzy wymiary 

potencjału absorpcyjnego
5
. Otóż ich zdaniem transformacja wiedzy jest formą jej 

asymilacji, jako że spełnia podobne funkcje. Nie jest zatem kolejnym etapem ab-

sorpcji, ale raczej alternatywą dla asymilacji, wykorzystywaną w sytuacji, kiedy 

pozyskiwane informacje są w mniejszym stopniu dopasowane do dotychczasowych 

zasobów wiedzy w organizacji i jej schematów poznawczych.  

Bez względu na liczbę tych wymiarów, należy uznać, że potencjał absorpcyjny 

organizacji ma złożoną naturę, a jego poszczególne składniki stanowią często cenne 

i trudno dostępne zasoby, zwłaszcza o charakterze niematerialnym. Należą do nich 

najczęściej kompetencje organizacyjne i indywidualne w postaci określonej specjali-

stycznej i wyszukanej wiedzy, umiejętności i postaw. 

Ta złożoność, i niejednokrotnie wyjątkowy charakter poszczególnych składo-

wych potencjału absorpcyjnego, jest źródłem poważnych trudności w kształtowaniu 

odpowiedniej jego wielkości, struktury, jak również jakości. Z kolei niedostateczny 

potencjał może uniemożliwiać realizowanie stawianych przed nim zadań, które mają 

tym bardziej wymagający charakter w odniesieniu do innowacji technologicznych. 

Wdrażanie innowacyjnych technologii jest bowiem zadaniem skomplikowanym, 

interdyscyplinarnym i wymagającym innych, względem bieżącej działalności, kom-

petencji. Zadania te mogą dlatego stanowić szczególnie trudne do sprostania wy-

zwania dla pojedynczego przedsiębiorstwa, zwłaszcza małego i słabego, którego 

potencjał innowacyjny z założenia ma ograniczoną siłę sprawczą. W takich okolicz-

nościach pożądane wydaje się korzystanie z profesjonalnego wsparcia podmiotów 

oferujących fachową pomoc w formie adekwatnych do potrzeb usług konsultingo-

wych. Co więcej, małe przedsiębiorstwa, chcąc transferować i eksploatować nowe 

technologie są często wręcz zmuszone korzystać z konsultingu. Z drugiej strony 

wydaje się oczywiste, że współczesne instytucje funkcjonujące w różnych społecz-

nych systemach muszą coraz częściej ze sobą współpracować na różnych płaszczy-

znach, w tym również po to, by rozwijać i wprowadzać w życie innowacje w odpo-

                                                 
5 Zob. G. Todorova, B. Durisin, Absorptive Capacity: Valuing a Reconceptualization, „Acad-

emy of Management Review” 2007, vol. 32, nr 3, s. 777–779. 
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wiedzi na wymagania klientów lub wyzwania konkurentów
6
. 

Przez konsulting powszechnie rozumie się „doradzanie i udzielanie pomocy  

w poprawie wyników pracy organizacji klienta, rozwiązywanie problemów, których 

klient nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie, oferując swój czas, środki oraz peł-

ną niezależność”
7
. Stąd jako podstawowe zadanie konsultingu wyłania się badanie  

i wspomaganie różnych aspektów funkcjonowania organizacji w celu zwiększania 

skuteczności jej działania. W tym rozumieniu konsulting, a w konsekwencji konsul-

tanci mogą pełnić różne funkcje. Przede wszystkim są jednak dostawcami potrzeb-

nych informacji i usług. Konsultanci – najogólniej rzecz ujmując – odgrywają rolę 

biznesowego lekarza
8
, mającego na celu zbadanie konkretnego obszaru aktywności 

przedsiębiorstwa, postawienie diagnozy przyczyn jego określonych słabości i zapro-

ponowanie określonych rozwiązań, pozwalających odzyskać lub uzyskać pożądaną 

kondycję. Tego rodzaju konsulting jest nazywany strategicznym i funkcjonuje obok 

konsultingu wdrożeniowego, przez który należy rozumieć zbiór usług mających na 

celu rozwijanie i wprowadzanie w życie określonych rozwiązań, aktywów i proce-

sów
9
. Przedsiębiorstwa, chcąc skutecznie wspomagać swoje protechnologiczne 

potencjały absorpcyjne na rzecz realizowanego transferu innowacyjnych technolo-

gii, powinny wykorzystywać zarówno wsparcie ze strony konsultingu wdrożenio-

wego, jak i strategicznego. Nie należy bowiem koncentrować się jedynie na po-

prawnym technicznie wdrożeniu nowej technologii, ale również na właściwym jej 

dobraniu, tzn. adekwatnym do rzeczywistych potrzeb i odpowiednim wykorzysty-

waniu dla zapewnienia maksymalnej wartości rynkowej jej efektów. 

Analizując w artykule skalę wykorzystywania przez badane przedsiębiorstwa 

dostępnych na rynku usług doradczych związanych z absorbowaniem nowych tech-

nologii, starano się również zidentyfikować podmioty będące dostarczycielami po-

szczególnych usług doradczych wykorzystywanych przez respondentów. Okazuje 

się, że w zdecydowanej większości przypadków, dostarczycielami usług doradczych 

były lokalne przedsiębiorstwa związane z analizowanymi branżami. Jednak przed-

stawiciele branży teleinformatycznej wskazywali także na instytuty badawczo-

rozwojowe, np. Energoprojekt Katowice, Energoprojekt Warszawa czy Energopro-

jekt Gliwice. Z kolei przedsiębiorstwa branży narzędziowej korzystali m.in. z usług 

takich instytucji doradczych, jak kancelarie patentowe, uczelnie wyższe czy zagra-

niczne firmy doradcze. 
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lenges, Issues and Solutions in Theory and Practice, „Journal of Management and Change” 

2012, nr 29, s. 25. 
7 Z. Chrościcki, Konsulting w zarządzaniu. Doradzać czy współpracować, Polska Fundacja 

Promocji Kadr, Warszawa 1997, s. 23, za: R. Lusenet, KMPG, Klynveld Management Con-

sultants, Holandia 1993. 
8 G.S. Dawson, R.T. Watson, M. Boudreau, Information Asymmetry in Information Systems 

Consulting: Toward a Theory of Relationship Constraints, „Journal of Management Informa-

tion Systems” Winter 2010–11, vol. 27, nr 3, s. 146. 
9 A. Soejarto, M. Goldman, Ch. Adams, Key Issues for Consulting and Solution Implementa-

tion Services, Gartner, Stamford 2007, s. 2. 



 Konsulting jako wsparcie dla potencjału absorpcyjnego... 53 

 

Przedstawiciele branży rolno-spożywczej i biotechnologicznej korzystali natomiast 

z usług doradczych Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz firm wykonujących spe-

cjalistyczne ekspertyzy na zlecenie przedsiębiorstw. 

 

 
2. Skala wykorzystywania i poziom zadowolenia z usług doradczych 

 wspierających pozyskiwanie nowych technologii  

 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wiele małych i średnich przed-

siębiorstw, nawet wiodących branż regionu kujawsko-pomorskiego, niestety nie 

wzbogaca swojego potencjału technologicznego. Niespełna połowa badanych przed-

siębiorstw w ostatnich trzech latach nie wdrożyła żadnej nowej technologii. Za pod-

stawową przyczynę takiego stanu rzeczy wskazywany jest brak środków finanso-

wych. Okazuje się zatem, że przedsiębiorstwa raczej nie są w stanie samodzielnie 

prowadzić działalności badawczo-rozwojowej. Stąd ich głównym źródłem innowacji 

technologicznych powinny być różne formy transferu pożądanych nowości z oto-

czenia. Ale skoro i te, bardziej dostępne sposobności nabycia technologii nie są zbyt 

często wykorzystywane, to oznacza, że zdolności absorpcyjne badanych przedsię-

biorstw nie są wystarczające, by mogły one skutecznie adaptować się do wymagają-

cej i zmiennej rzeczywistości gospodarczej. Rozsądnym rozwiązaniem – jak już 

wskazywano – wydaje się więc wykorzystywanie zewnętrznego wsparcia w postaci 

profesjonalnych usług konsultingowych, w tym również wspomagających zmagania 

z pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych na tego rodzaju inwestycje.  

Pierwszym wymiarem potencjału absorpcyjnego są zdolności do pozyskiwania 

z otoczenia nowych technologii. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy badane przed-

siębiorstwa poszukują fachowej pomocy, by sprostać wyzwaniom stawianym przed 

tymi zdolnościami, autor podjął się identyfikacji skali i zakresu wykorzystywania  

w ostatnich trzech latach konsultingu wspierającego nabywanie technologii. Uzy-

skane w tym obszarze wyniki zostały przedstawione w procentach na rysunku 1.  

 

 
Rysunek 1. Skala wykorzystywania przez przedsiębiorstwa usług doradczych świadczonych 

w procesie pozyskiwania nowych technologii 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Jak wskazują wyniki badań, zarówno lista wykorzystywanych usług konsultin-

gowych, jak i odsetek przedsiębiorstw posiłkujących się nimi nie jest imponująca, 

zwłaszcza w kontekście niskiego stopnia innowacyjności posiadanych przez nie 

potencjałów technologicznych. Największym zainteresowaniem cieszą się usługi 

związane z poszukiwaniem i opracowywaniem informacji na temat aktualnie stoso-

wanych technologii w sektorze, jak również w otoczeniu dalszym. Niemniej jednak 

usługi te były wykorzystywane zaledwie przez niespełna 13% badanych przedsię-

biorstw. Jeszcze rzadziej, gdyż tylko co dziesiąte przedsiębiorstwo korzystało  

z bardzo ważnej w procesie transferu technologii usługi, mającej na celu znalezienie 

właściwego dawcy technologii. Można uznać, że wręcz incydentalnym zjawiskiem 

jest posiłkowanie się usługami związanymi z poszukiwaniem źródeł finansowania 

zakupu nowych technologii. Fakt ten dziwi tym bardziej w aspekcie deklarowanej 

słabości finansowej badanych przedsiębiorstw. Do korzystania z pozostałych dwóch 

usług przyznaje się zaledwie kilku respondentów. 

W obliczu ograniczonej skali wykorzystywania analizowanych usług dorad-

czych przez badane przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego należy się 

zastanowić, jak można zwiększyć to zaangażowanie, by wspierać ich potencjał ab-

sorpcyjny, a w konsekwencji doskonalić zdolności technologiczne. 

Niewątpliwie czynnikiem mogącym zwiększyć zainteresowanie przedsię-

biorstw sektora MŚP usługami konsultingowymi jest ich zadowolenie z jakości 

świadczenia tych usług oraz z uzyskiwanych dzięki nim efektów. W związku z tym 

w kolejnym etapie badań poproszono respondentów, którzy zadeklarowali korzysta-

nie z wyżej przedstawionych usług doradczych, by dokonali oceny stopnia zadowo-

lenia z ich świadczenia. W tym celu mieli posłużyć się pięciostopniową skalą ocen, 

gdzie wartość 1 oznaczała, że respondent był zdecydowanie niezadowolony, wartość 

5 – był zdecydowanie zadowolony, natomiast środkowa kategoria skali – 3, to kate-

goria neutralna, interpretowana jako „trudno powiedzieć”. Uzyskane średnie warto-

ści ocen zostały zaprezentowane na rysunku 2. 

 

 

Rysunek 2. Poziom zadowolenia przedsiębiorstw z usług doradczych świadczonych w proce-

sie pozyskiwania nowych technologii 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.  
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Przedstawione wyniki badań pozwalają stwierdzić, że średnio rzecz ujmując 

badane przedsiębiorstwa są względnie zadowolone z usług konsultingowych świad-

czonych na etapie pozyskiwania technologii, choć z pewnością nie w pełni. Najwyż-

szy stopień zadowolenia odczuwają w stosunku do usług najczęściej wykorzystywa-

nych, tj. związanych z poszukiwaniem i opracowywaniem informacji na temat aktu-

alnie stosowanych technologii. Prawie w takim samym stopniu są zadowoleni ze 

sposobu świadczenia usług, mających na celu udostępnianie danych o kluczowych 

ekspertach w dziedzinie oceny technologii oraz poszukiwanie dostawców nowych 

technologii. Najniższa średnia ocena – 3,45 jest również oceną pozytywną, niewiele 

niższą od najwyższej uzyskanej w badaniu, aczkolwiek sugeruje, że podmiot ocenia-

jący ma pewne zastrzeżenia. 

Zaprezentowane w tej części wyniki badań sugerują, że firmy doradcze świad-

czące usługi w pozyskiwaniu z otoczenia nowych technologii powinny doskonalić 

swoją ofertę, by zwiększać stopień zadowolenia swoich klientów. Im większe będzie 

zadowolenie przedsiębiorstw z wykorzystywanego konsultingu, tym częściej będą 

sięgać po tego rodzaju wsparcie, zwiększając tym samym skalę obrotów swych 

usługodawców, a jednocześnie swoją innowacyjność w obszarze stosowanych tech-

nologii. 

 

3. Skala wykorzystywania i poziom zadowolenia z usług doradczych 

 wspierających asymilację nowych technologii  

 

Asymilacja, czyli przyswajanie i dostosowywanie nowo pozyskanej technolo-

gii do warunków funkcjonujących w przedsiębiorstwie będącym jej biorcą, jest 

kolejnym etapem transferu rozwiązań technologicznych. Zdolności niezbędne do 

podjęcia tych działań należą do kolejnego wymiaru potencjału absorpcyjnego, który 

zwłaszcza w przedsiębiorstwach MŚP może wymagać profesjonalnego wsparcia. 

Wskazanym więc wydaje się dokonanie identyfikacji stopnia zaangażowania inda-

gowanych podmiotów w pozyskiwanie zewnętrznej pomocy w dostosowywaniu  

i wdrażaniu nabytych technologii. Dlatego też autor pytał o skalę i zakres wykorzy-

stywania w ostatnich trzech latach konsultingu wspierającego asymilowanie techno-

logii, a uzyskane wyniki zaprezentowano na rysunku 3.  

 

 
Rysunek 3. Skala wykorzystywania przez przedsiębiorstwa usług doradczych świadczonych  

w procesie asymilacji pozyskanych technologii 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

3,6

4,5

4,5

5,5

6,4

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Usługi związane z udostępnianiem danych o kluczowych 

ekspertach od zmian technologicznych

Usługi związane z poszukiwaniem partnerów do badań nad 

doskonaleniem technologii

Usługi związane z audytem stosowanych w przedsiębiorstwie 

procesów technologicznych

Usługi związane z poszukiwaniem źródeł finansowania badań 

nad doskonaleniem technologii

Usługi związane z poszukiwaniem źródeł finansowania 

dostosowania i wdrożenia technologii

Odsetek wskazań respondentów



56 Waldemar Glabiszewski 

 

Przedstawione wyniki badań wskazują, że stopień zainteresowania konsultin-

giem, w tej jakże przecież wymagającej sferze transferu technologii jest jeszcze 

mniejszy niż na pierwszym jego etapie. W ostatnich trzech latach zaledwie kilka 

przedsiębiorstw biorących udział w badaniu skorzystało z usług doradczych i to  

w bardzo wąskim zakresie, aby dokonać zmian we wdrażanych technologiach, czy 

to mających na celu jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb biorcy, czy też jej 

udoskonalenie. Oznacza to, że przedsiębiorstwa wdrażają transferowane technologie 

raczej bezkrytycznie, co czyni je innowacjami tylko z punktu widzenia tegoż przed-

siębiorstwa, a nie jego otoczenia, w tym zwłaszcza klientów. Tego rodzaju działanie 

ma na celu raczej niwelowanie luki konkurencyjnej względem rywali rynkowych, 

aniżeli budowanie przewagi. Niemniej jednak w przedsiębiorstwach mniejszych  

i słabszych jest ono jak najbardziej uzasadnione. 

Podobnie jak w przypadku usług w zakresie pozyskiwania technologii, w od-

niesieniu do usług doradczych w ramach asymilowania dokonano oceny stopnia 

zadowolenia z ich świadczenia, stosując w tym celu również pięciostopniową skalę 

ocen. Uzyskane wyniki w postaci średnich ocen zostały zaprezentowane na rysunku 

4. 

  

 

Rysunek 4. Poziom zadowolenia przedsiębiorstw z usług doradczych świadczonych w proce-

sie asymilacji pozyskanych technologii 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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3,00, a nawet 3,13 oznacza, że przedsiębiorcy nie zawsze mogą liczyć na oczekiwa-

ną pomoc instytucji wspierania biznesu. Dzieje się tak w usługach świadczonych  

w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie badań pozwalających doskonalić 

stosowane technologie oraz w zakresie poszukiwania partnerów do tych badań.  

W tym obszarze badane podmioty zdane są raczej same na siebie, co niewątpliwie 

hamuje ich rozwój, bezpośrednio warunkujący przewagę konkurencyjną w potencja-

le technologicznym. 

Usługi odnoszące się do dostosowywania i doskonalenia technologii w celu jej 

odpowiedniego wdrażania wydają się bardziej wymagające, jako że przewidują 

wykorzystanie wyspecjalizowanej wiedzy i wyszukanych umiejętności. Stąd tym 

większe wyzwanie stawiane jest firmom reprezentującym podażową stronę tych 

usług w zakresie zapewniania odpowiedniej pomocy co do jej zakresu, jak i jakości. 

Jak widać, tym wyzwaniom nie są jeszcze w stanie w pełni sprostać, co powinno 

być dla nich wyraźnym impulsem do rozwoju.  

 

 

4. Skala wykorzystywania i poziom zadowolenia z usług doradczych 

 wspierających zastosowanie nowych technologii  

 
Kolejnym wymiarem potencjału absorpcyjnego, który de facto również można 

wspomóc profesjonalnym doradztwem, jest zastosowanie nowo pozyskanej techno-

logii w celu jej eksploatacji i osiągania zamierzonych efektów. Również w odniesie-

niu do wykorzystywania tego rodzaju usług konsultingowych autor dokonał identy-

fikacji aktywności badanych przedsiębiorstw w ostatnich trzech latach, a opisujące 

ją podane w procentach wyniki przedstawiono na rysunku 5.  

 

 

Rysunek 5. Skala wykorzystywania przez przedsiębiorstwa usług doradczych świadczonych 

na rzecz eksploatacji nowych technologii 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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przedsiębiorstw w zakresie wykorzystywania konsultingu na tym końcowym etapie 

transferu technologii. Okazuje się, że choć potencjały absorpcyjne przedsiębiorstw, 

które zdecydowały się wdrożyć nowe technologie są lepiej rozwinięte, bo przecież 

umożliwiły pozyskanie owej technologii, to mimo wszystko są niewystarczające, by 

mogły zapewnić samodzielne uruchomienie jej eksploatacji. Posiłkowanie się 

wsparciem specjalistów w analizowanym zakresie należy uznać za jak najbardziej 

słuszne posunięcie, gdyż pozwala zapewnić właściwą eksploatację pozyskanej tech-

nologii. Do usług doradczych, z których najczęściej korzystano na etapie urucha-

miania eksploatacji technologii, należały usługi montażu, a następnie serwisu gwa-

rancyjnego i przygotowania pracowników do obsługi nowej technologii. Choć ten 

oczywisty zakres wsparcia można uznać za minimum niezbędnej pomocy, to jednak 

– jak się okazuje – nie wszystkie spośród wdrażających technologię przedsiębiorstw 

(51,8%) z niej korzystało. Przez mniejszą, niemniej jednak też znaczącą część obję-

tych badaniem przedsiębiorstw, wykorzystywane były również usługi przygotowa-

nia dokumentacji wdrożeniowej i serwisu pogwarancyjnego, a nawet przygotowania 

procedur dotyczących wdrażania nowej technologii. Z innych usług doradztwa ze-

wnętrznego w analizowanym obszarze korzystali już tylko nieliczni. 

Również i na tym etapie badań, tj. w odniesieniu do usług konsultingowych 

świadczonych na rzecz zapewnienia właściwej eksploatacji nowych technologii 

autor dokonał oceny stopnia zadowolenia respondentów z ich świadczenia. Uzyska-

ne wyniki w postaci średnich ocen, dokonanych analogicznie do wcześniejszego 

pomiaru w pięciostopniowej skali, zostały zaprezentowane na rysunku 6. 

 

 

Rysunek 6. Poziom zadowolenia przedsiębiorstw z usług doradczych świadczonych na rzecz 

eksploatacji nowych technologii 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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pogwarancyjnego, jest równa najwyższej ocenie zadowolenia spośród wszystkich 

wcześniej omawianych usług, z których korzystano na etapie pozyskiwania i asymi-

lacji technologii. To względnie wysokie zadowolenie z usług wspierających po-

prawne zastosowanie nowo nabytej technologii jest dobrą rekomendacją do tego, by 

je propagować i zwiększać intensywność, jak i zakres ich wykorzystywania. Jedno-

cześnie należy mieć świadomość, że ich jakość wymaga dalszego doskonalenia dla 

zapewnienia przedsiębiorstwom pełnej satysfakcji z ich korzystania. 

 

 

Podsumowanie 

 

Potencjał absorpcyjny odpowiedzialny za pozyskiwanie, asymilowanie i wdra-

żanie w życie innowacji technologicznych obejmuje szerokie spektrum, często trud-

no dostępnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, kompetencji. Wywołuje to 

konieczność posiłkowania się profesjonalnym konsultingiem, co potwierdzają za-

prezentowane w opracowaniu wyniki badań odnoszące się do przedsiębiorstw sekto-

ra MŚP województwa kujawsko-pomorskiego. W rzeczywistości jednak, braki  

w potencjale absorpcyjnym nie zawsze, jak się okazuje, są rekompensowane ze-

wnętrznymi usługami doradczymi. Choć zidentyfikowana intensywność wykorzy-

stywania doradztwa gospodarczego – biorąc pod uwagę dostępne w tym obszarze 

wyniki analiz – nie jest niska, to jednak wydaje się być niewystarczająca względem 

faktycznych potrzeb w zakresie rozwijania potencjału technologicznego.  

Można spodziewać się, że przedsiębiorstwa tym chętniej będą sięgać po 

wsparcie konsultingowe, im wyższy będzie poziom ich zadowolenia z tego rodzaju 

usług. Z kolei owo zadowolenie wynika przede wszystkim ze skali korzyści, jakie  

z nich czerpią. Uzyskane w trakcie badań oceny zadowolenia z zastosowanego  

w swej protechnologicznej  działalności doradztwa mogą napawać optymizmem, 

ponieważ kształtują się powyżej wartości neutralnej 3, interpretowanej jako „trudno 

powiedzieć”. Oznacza to, że świadczone obecnie usługi konsultingowe w większym 

lub mniejszym stopniu, ale spełniają oczekiwania korzystających z nich małych  

i średnich przedsiębiorstw. Choć może satysfakcja nie jest pełna, to jednak wydaje 

się być wystarczająca, aby przedsiębiorstwa miały skłonność do powtórnego skorzy-

stania z tych usług w przyszłości, nawet w szerszym zakresie. Tym samym będą 

rozwijać swoje możliwości technologiczne, a w konsekwencji konkurencyjność,  

o ile oczywiście nie staną im na drodze inne bariery, zwłaszcza o charakterze finan-

sowym. 

Poza rekomendowaniem przedsiębiorstwom MŚP usług doradczych, należy 

także zwrócić uwagę na potrzebę zwiększania poziomu ich jakości, jak i dostępno-

ści. Dlatego też firmy konsultingowe powinny, uwzględniając rynkowe potrzeby, 

rozszerzać oraz doskonalić swoją ofertę, a następnie ją skutecznie promować. Tym 

większego będą mogły spodziewać się wtedy popytu na swoje usługi, a zaintereso-

wane nimi przedsiębiorstwa MŚP, większych z tytułu ich wykorzystywania korzy-

ści, docelowo również o charakterze finansowym. 
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CONSULTING SERVICES AS THE SUPPORT FOR ABSORPTIVE CAPACITY OF 

SMEs 

Summary 

In the present paper the author gives theoretical introduction in which he shortly ex-

plains the nature of absorptive capacity and its importance in the process of transferring tech-

nological innovations from the environment. Moreover, he suggests the role of consulting 

services in this process. The main part of the paper is of empirical character. This part is an 

attempt to answer the question if consulting services are used and if they are rewarding form 

of support for pro-technological absorptive abilities of the firm which, in general, seem to be 

the weakness of SMEs in kujawsko-pomorskie region. 

Translated by Waldemar Glabiszewski 
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MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 

Wprowadzenie 

 

U progu XXI wieku „szczupłe przedsiębiorstwo”
1
 stanowi już głęboko zako-

rzenioną w praktyce i literaturze koncepcję organizacji i zarządzania przedsiębior-

stwem. Istotą tej koncepcji ukształtowanej w warunkach japońskiego przemysłu 

samochodowego jest koncentracja zarządzających przedsiębiorstwem na eliminacji 

wszelkiego typu marnotrawstwa. Podstawową metodą jest zaś pozbywanie się ze 

struktur przedsiębiorstwa procesów niedodających wartości produktowi przy jedno-

czesnym ograniczaniu zakresu pozostałych procesów jedynie do czynności niezbęd-

nych w jego wytwarzaniu. Dzięki temu przedsiębiorstwo staje się bardziej elastycz-

ne, szybciej dostosowuje swoją działalność i produkty do potrzeb klienta, koncentru-

jąc swoją działalność wokół wąskiej wiązki celów. Cechy te odpowiadają także 

specyfice małych przedsiębiorstw, a więc jednostkom z najbardziej licznego i jedne-

go z najbardziej znaczących sektorów współczesnej gospodarki. 

Celem artykułu jest analiza cech charakterystycznych małego przedsiębiorstwa 

w świetle koncepcji Lean enterprise. Porównując zalety i wady małego i „szczupłe-

go” przedsiębiorstwa podjęto próbę weryfikacji hipotezy mówiącej, że jedną z pod-

stawowych przewag małych przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce jest ich 

model biznesowy, umożliwiający szybką i łatwą adaptację podstawowych zasad 

Lean. 

 

1. Szczupłe przedsiębiorstwo – istota, zalety i wady koncepcji 

 

Koncepcja Lean Management („szczupłego” funkcjonowania/zarządzania) ma 

swoje korzenie w Japonii, gdzie koncern Toyota opracował, a następnie jako pierw-

szy na świecie wdrożył „szczupłe zarządzanie produkcją” (Lean Manufacturing). 

Unikalne i racjonalne metody organizacji produkcji i dostaw pozwoliły w ciągu 5 lat 

ograniczyć Toyocie niemal o połowę koszty utrzymania powierzchni magazyno-

wych, o 95% koszty magazynowania zapasów przy jednoczesnym trzykrotnym 

zmniejszeniu braków i usterek w swoich wyrobach
2
. Osiągniecia Toyoty w produk-

                                                 
1 Z ang. Lean enterprise. 
2 J. Womack, D. Jones, Lean Thinking, Free Press, New York 2003. 
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cji zaczęto wkrótce adaptować w innych obszarach funkcjonowania przedsiębior-

stwa. Zaczęto wykorzystywać podejście typu Lean w organizacji i zarządzaniu 

współczesnym przedsiębiorstwem i upowszechniło się pojęcie Lean Enterprise.  

Istotą środowiska Lean, według M.H.S. Rao i A. Bargerstocka
3
 jest zastąpienie 

kontroli kierowniczej i finansowej przez kontrolę operacyjną i procesową, zaś głów-

nym celem jest zapobieganie wystąpienia możliwych odchyleń i ich korygowanie. 

L. Ducharme i P. Lucansky
4
 definiują Lean Enterprise jako „grupę funkcji, osób  

i organizacji czasami prawnie odrębną ale operacyjnie zsynchronizowaną”. Autorzy 

ci określają Lean Enterprise jako strumień wartości, którego celem jest: 

 poprawne określenie wartości dla klientów we wszystkich oferowanych przez 

przedsiębiorstwo produktach i usługach, 

 analiza i skupienie strumienia wartości na całokształcie, od rozwoju produktu  

i produkcji, do sprzedaży i serwisu. 

W tym ujęciu, według J. Knufa
5
, Lean Enterprise zmierza do zaspokojenia potrzeb 

konsumentów w jak najkrótszym czasie reakcji. Jest to możliwe m.in. dzięki zracjo-

nalizowaniu zasobów przedsiębiorstwa (materiałów i wyposażenia, kapitału, pracy  

i wiedzy). Na rysunku 1 przedstawiono budowę Lean Enterprise. 

Koncepcja Lean nie akceptuje wszelkich uchybień i zaniedbań w dostawach,  

a także awarii sprzętu i błędów ludzkich. Nie akceptuje również wszelkich uchybień 

w produkcji i obsłudze, jak i niesprawnego kierownictwa
6
. Jego „celem jest stwo-

rzenie trwałego i nieprzerwanego strumienia wartości dla klienta przez efektywne 

przekształcania surowców (lub wiedzy) w gotowe towary (lub usługi) w całym łań-

cuchu dostaw”
7
. 

Koncepcja zaprezentowana na rysunku 1 wskazuje, że zasady Lean mogą być 

stosowane w każdym środowisku, nawet regulowanym. Należy jednak pamiętać, że 

każdy system lub proces zawiera odpady, będące stratami, a każda firma wykonuje 

działania, które nie przynoszą żadnej wartości dodanej dla klienta. Stosowane przy 

tym narzędzia i techniki w głównej mierze uzależnione są od konkretnych sytuacji  

i potrzeb. Odpowiedzią na te potrzeby koncepcji Lean jest jej charakter holistyczny, 

uwzględniający jej podstawowe zadanie, czyli zmniejszenie ilości odpadów i marno-

trawstwa w strumieniu wartości każdego procesu. Wiąże się to ze specyficznym 

modelem zarządzania, a mianowicie Lean management
8
. 

Doskonałość procesu w Lean Enterprise uzależniona jest od wielu czynników, 

często wielokrotnie złożonych oraz mających wpływ na pozostałe. I tak na przykład 

uzależnione jest ono od kierownictwa, które powinno rozumieć, wprowa-

                                                 
3 M.H.S. Rao, A. Bargerstock, Exploring the Role of Standard Costing in Lean Manufactur-

ing Enterprises: A Structuration Theory Approach, Management, „Accounting. Quartely”, 

Fall 2011, vol. 13, nr 1, s. 48. 
4 L. Ducharme, P. Lucansky, Lean Enterprise…What is it and why it is Essential to Business 

Survival in the new Millennium?, „The Lean Perspective”, nr 1, s. 1.  
5 J. Knuf, Benchmarking the Lean Enterprise: Organizational Learning at Work, „Journal of 

Management in Engineering”, July/August 2000, s. 58. 
6 L. Ducharme, P. Lucansky, Lean Enterprise…What is it …, s. 3. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem, s. 4. 
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dzać i dbać o przestrzeganie koncepcji „szczupłego myślenia” (Lean thinking),  

a także ją udoskonalać. Zarządzanie Lean „jest wysoko rozwiniętą metodą zarządza-

nia organizacją, w celu poprawy jej wydajności, efektywności i jakości oferowanych 

produktów lub usług”
9
. Wynika z tego podstawowa strategia „szczupłego przedsię-

biorstwa”, czyli nieustanne dbanie i poprawianie efektywności działań przedsiębior-

stwa, także w zakresie usprawniania działalności Lean. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Rysunek 1. Budowa Lean Enterprise 

 

Źródło: L. Ducharme, P. Lucansky, Lean Enterprise…What is it and why it is Essential to 

Business Survival in the new Millennium?, „The Lean Perspective”, nr 1, s. 4. 
 

Według T. Bertelsa
10

 Lean Management ma na celu stworzenie przepływu  

i eliminację marnotrawstwa w głównej mierze w procesach wytwórczych (Lean 

Manufacturing), przy użyciu najlepszych praktyk (patrz rys. 1). A. Jednoróg  

                                                 
9 National Research Council, Principles of Lean Thinking, Tools and techniques for advanced 

manufacturing, July 2004, Devision D, s. 1. 
10 T. Bertels, Integrating Lean and Six Sigma. The Power of an Integrated Roadmap, iSix-

Sigma LLC 2008; http://www.isixsigma.com/library/content/c030721la.asp. 
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i K. Torczewski
11

 stwierdzają, że w głównej mierze organizacja i przebieg winny 

spełniać zasady Lean. Rozwijanie tej koncepcji doprowadziło do wykształcenia się 

specyficznych technik zarządzania procesem (Six Sigma, TPM itp.) przy zastoso-

waniu nowoczesnych technologii informacyjnych (internet, ERP itp.)
12

. 

Lean management jako metoda odnosi się do paradygmatu dotyczącego sposo-

bu myślenia o tworzeniu wartości z punktu widzenia klienta i eliminacji marnotraw-

stwa w cyklu operacyjnym przedsiębiorstwa. Jest to system zarządzania, który po-

przez nieustanną optymalizację zasobów zaangażowanych w funkcjonowanie firmy, 

kreuje maksimum wartości w całym jej łańcuchu. Jego celem jest wbudowanie jako-

ści w działalność podstawową przedsiębiorstwa z jednoczesnym przyjęciem zasady 

redukcji kosztów
13

. System ten kieruje się zasadami, które można przedstawić pira-

midą zaprezentowaną na rysunku 2. 

Pierwsza zasada to zdefiniowanie wartości, to znaczy określenie co naprawdę 

potrzebuje i za co płaci klient? Następna zasada to zidentyfikowanie strumienia 

wartości, to znaczy łańcucha działań tworzącego wartość dla klienta. Trzecia reguła 

odnosi się do sprawiania, aby strumień wartości płynął, czyli działanie przedsiębior-

stwa na rzecz tworzenia wartości powinno być procesem ciągłym, bez zbędnych 

przerw i przestojów. Kolejna zasada to stosowanie systemu ssącego (pull), co ozna-

cza, że tempo procesu kreowania wartości regulowane być powinno przez bieżące 

potrzeby klienta. I ostatnia, piąta zasada to dążenie do doskonałości przez elimino-

wanie marnotrawstwa.  

Wymienione zasady wskazują, że „szczupłe” przedsiębiorstwo powinno być 

skoncentrowane na potrzebach klienta. Organizacja procesów wewnętrznych i struk-

tury firmy powinna jednocześnie realizować postulat optymalizowania angażowa-

nych zasobów oraz minimalizowania kosztów i strat o ile klienci otrzymują dokład-

nie to, co potrzebują, wtedy gdy tego potrzebują, w ilości w jakiej potrzebują, bez 

defektów i ukrytych wad. Menedżer przedsiębiorstwa typu Lean powinien przede 

wszystkim dążyć do
14

: orientacji na klienta, wprowadzania pracy grupowej, ciągłego 

ulepszania funkcjonowania organizacji, spłaszczenia struktury organizacyjnej, eli-

minowania błędów jak najbliżej miejsca ich powstawania, eliminowania nadmiaro-

wych zapasów i utrzymywania ciągłego ich przepływu, szerokiego zastosowania 

outsourcingu.  

Wdrożenie zasad Lean w klasycznym przedsiębiorstwie wymaga zmiany mo-

delu działania
15

. Można jednak z ogółu przedsiębiorstw wyodrębnić takie jednostki, 

których naturalne cechy, wykształcone przez lata rozwoju odpowiadają 

                                                 
11 A. Jednoróg, K. Torczewski, Lean SIGMA – co łączy Lean Manufacturing  i Strategię Six 

Sigma, Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Instytut Technologii Maszyn  

i Automatyzacji, PW, www.camt.pl. 
12 Szerzej: P. Pande., R.P Neuman.,R. R. Cavanagh., The Six Sigma Way. How GE, Motorola 

and Other Top Companies Honing Their Performance, Lavosier, Paris 2000. 
13 M. Lisiński, B. Ostrowski, Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Anty-

kwa, Kraków 2006, s. 45. 
14Z. Martyniak, Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 

1999, s. 207. 
15S. Shingo, Key Strategies for Plant Improvement, Productivity Press, USA 1987, s. 19. 
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koncepcji Lean. Przykładem mogą być małe przedsiębiorstwa, których cechy i wa-

runki funkcjonowania wyróżniają je w sposób szczególny spośród innych jednostek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 2. Podstawowe zasady Lean Management 

 

Źródło: M. Lisiński, B. Ostrowski, Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, 

Antykwa, Kraków 2006. 
 

2. Małe przedsiębiorstwo i jego funkcjonowanie 

 

Udział małych przedsiębiorstw
16

 w liczbie wszystkich aktywnych jednostek 

gospodarczych w Polsce od kilkunastu lat wynosi ok. 99%. W 2009 roku. zatrudnia-

jąc 51,8% ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw, wytworzyły one 32,6% 

polskiego PKB
17

. Dane te świadczą, że sektor ten odgrywa szczególnie istotną rolę 

we współczesnej gospodarce. 

Do specyficznych cech małego przedsiębiorstwa w organizacji i zarządzania 

należy zaliczyć
18

: 

 przejrzystość struktur organizacyjnych, 

 szybkość przepływu informacji, 

 niewielką liczbę szczebli kierowania, 

 brak anonimowości pracowników i funkcji. 

Przejrzystość struktur organizacyjnych wynika z ich prostoty. Nowo powstałe 

małe przedsiębiorstwa, przyjmują najczęściej strukturę liniową (funkcjonalną) bez 

względu na dostępne zasoby i warunki otoczenia. Badania H. Mintzberga
19

 dowio-

dły, że większość małych organizacji utrzymuje tę strukturę nie tylko w początko-

                                                 
16 Definicję małego przedsiębiorstwa przyjęto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2007, nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). 

W sektorze małych przedsiębiorstw uwzględniono także podsektor mikroprzedsiębiorstw.  
17 A. Brussa., A.  Tarnawa, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw  

w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s. 9–19. 
18B. Nogalski, J. Karpacz., A. Wójcik-Karpacz., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, OPO, Bydgoszcz 2004, s. 83–127. 
19H. Mintzberg, Structure in Fives. Designing Effective Organizations, Prentice-Hall Inc., 

Englewood Cliffs, New Jersey 1983, s. 157–160. 
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wych etapach rozwoju, ale także w okresach późniejszych. Spowodowane jest to 

przede wszystkim uproszczoną komunikacją, która w przypadku małych przedsię-

biorstw jest wygodna, a zarazem efektywna. Dzięki temu, proste struktury uspraw-

niają zarządzanie, zwiększają odpowiedzialność kadry za podejmowane decyzje.  

Właściciel małego przedsiębiorstwa podejmuje ostateczne decyzje dotyczące 

bieżącej działalności, rozwoju, a także istnienia przedsiębiorstwa. Nie występują tu 

też problemy związane z oddzieleniem własności od zarządzania. W takiej sytuacji 

nie istnieje kwestia podziału odpowiedzialności na wiele szczebli kierowania. Od-

biurokratyzowanie struktur ogranicza występowanie problemów koordynacyjnych,  

a bezpośredni kontakt szefa i podwładnych przeciwdziała anonimowości pracowni-

ków, sprzyja porządkowaniu ich funkcji i zadań, a także precyzuje odpowiedzial-

ność
20

.  

Specyficzne cechy organizacyjno-zarządcze małych przedsiębiorstw powodują, 

że są one o wiele bardziej elastyczne od dużych organizacji
21

. W odróżnieniu od 

przedsiębiorstw większych, nastawionych na zaspokajanie popytu masowego, małe 

przedsiębiorstwa w stosunkowo krótkim czasie mogą reagować na wszelkie zmiany 

w otoczeniu. Potrafią przy tym dostosowywać się do preferencji indywidualnych 

klientów. Dzięki silnej koncentracji na potrzeby klienta przedsiębiorstwa te szybciej 

niż firmy duże reorientują swoją działalność, podążając za zmieniającymi się wa-

runkami gospodarowania. Zasada ta wpisana jest w istotę działania małej firmy, jak 

bowiem dowodzą badania empiryczne
22

, menedżerowie małych przedsiębiorstw, 

wśród swoich głównych celów ekonomicznych uznają za najważniejsze dostosowa-

nie się do potrzeb i wymagań klientów.  

Wspomniana wcześniej funkcjonalna struktura małego przedsiębiorstwa za-

pewnia silną koncentrację całego zespołu na celach wyznaczonych przez właściciela 

(menedżera), którego bezpośredni nadzór nad większością procesów toczących się  

w przedsiębiorstwie powoduje silną determinację wszystkich pracowników do osią-

gania bieżących celów prowadzonej działalności. Małe przedsiębiorstwa skoncen-

trowane są właśnie na działalności bieżącej, reagując błyskawicznie na każde jej 

zakłócenie i eliminując je na miarę swoich możliwości tak szybko, jak tylko jest to 

możliwe
23

.  

Prowadzenie działalności w warunkach stałego deficytu kapitałów powoduje, 

że małe przedsiębiorstwa prowadzą zazwyczaj restrykcyjną politykę gospodarowa-

                                                 
20 I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konku-

rencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004, s. 193. 
21 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębior-

stwem, PWE, Warszawa 2006, s. 270. 
22 F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie 

Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2003, s. 151–152. 
23 E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 1996, s. 81. 
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nia aktywami obrotowymi
24

. Przejawia się ona relatywnie niskimi wartościami tych-

że aktywów (w tym zapasów) przy wysokich poziomach zobowiązań krótkotermi-

nowych. Wymusza to na małych firmach konieczność efektywniejszego niż  

w przedsiębiorstwach dużych wykorzystywania zasobów
25

. Sprzyja temu częste 

korzystanie z usług obcych w tych obszarach działalności, które nie tworzą wartości 

bezpośrednio dla klienta (outsourcing księgowy, logistyczny, informatyczny itp.). 

Kolejną specyficzną cechą małych przedsiębiorstw, która wpływa na jakość  

i sposób zarządzania jest wysoce rodzinny charakter tych jednostek. Niewątpliwie 

cecha ta w pozytywny sposób wpływa na zrównoważony rozwój firmy poprzez
26

: 

 stabilizację i ciągłość działania, 

 łączenie tradycji z nowoczesnością, 

 lojalność i zaufanie pracowników, 

 identyfikację z interesami firmy, 

 dobrowolne ograniczenia i zobowiązania, 

 perspektywiczne myślenie o przyszłych pokoleniach wykraczające poza krót-

kotrwały sukces. 

W takim zespole łatwiej jest o konsekwencje w działaniu i permanentne jego 

usprawnianie. Pracownicy (rodzina) angażują się w zarządzanie przedsiębiorstwem, 

szybko eliminują marnotrawstwo i wdrażają udoskonalenia. Są w stanie dla popra-

wy funkcjonowania własnej firmy wiele poświęcić, nawet życie osobiste. 

Obok omówionych powyżej pozytywnych czynników, małym firmom można 

przypisać wiele cech negatywnie wpływających na organizację i zarządzanie przed-

siębiorstwem. E.F. Brigham
27

 wskazał na cztery podstawowe przyczyny błędów 

zarządczych w małych firmach: 

 zarządzający małymi firmami są niedoszkoleni i naiwni, 

 jeśli nawet kierownicy byliby doświadczeni, to są tak zajęci, że nie mogą zna-

leźć czasu na stosowanie wiedzy w praktyce, 

 koszty analizy projektów gospodarczych są zbyt wysokie dla małych firm 

skoncentrowanych na przetrwaniu, czyli na bieżącej działalności, 

 małe firmy nie dysponują sformalizowanymi procedurami zbierania danych  

i informacji niezbędnych w zarządzaniu. 

Powodem problemów małych przedsiębiorstw są także kłopoty z racjonalizo-

waniem procesu zarządzania. Z jednej strony, brak doświadczenia menedżera powo-

duje często przeorganizowanie (nadmierną strukturalizację). Z drugiej strony, chęć 

właściciela do osobistego rozwiązywania wszystkich problemów w firmie jest po-

wodem niedoorganizowania (dezorganizacja przez ingerowanie)
28

. Ta ostatnia cecha 

                                                 
24 J. Bednarz., E. Gostomski, Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach 

zagranicznych, Wyd. UG, Gdańsk 2009, s. 29. 
25 E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami..., s. 40. 
26 M. Bednarczyk, Polskie firmy rodzinne w XXI w., w: Entrepreneurship and Small Business 

Development in the 21st Century. Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsię-

biorstw w XXI w., red. B. Piasecki, Wyd. UŁ, Łódź 2002, s. 62. 
27 E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami..., s. 81. 
28 M. Laszczak., Kierowanie małą firmą. Tajniki przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004, 

s. 34. 
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menedżerów jest również powodem występowania w małych przedsiębiorstwach 

autokratycznego stylu kierowania
29

. Styl ten przekłada się na silną centralizację 

podejmowania decyzji, niewielką dbałość o kwalifikacje pracowników, nieufność do 

rozwiązań innowacyjnych i niezauważanie własnych błędów w zarządzaniu przed-

siębiorstwem. 

Z kolei rodzinny charakter małych przedsiębiorstw w niektórych sytuacjach 

jest źródłem problemów z przygotowaniem odpowiednich decyzji, ich podjęciem,  

a nader często wykonaniem. Obszary problemowe powstają w wyniku relacji mię-

dzy rodziną a przedsiębiorstwem, między kierownictwem a własnością, między 

jednostką a grupą. Są to zależności nieformalne, które nie tylko wpływają na bieżące 

decyzje, ale i zamykają drogę awansu pracownikom spoza rodziny
30

. Sposób wyko-

rzystania tych relacji decyduje o sile lub słabości przedsiębiorstw rodzinnych. 

 
Podsumowanie 

 

Analiza cech małego przedsiębiorstwa prowadzi do wniosku, że bezpośrednio 

korespondują one z omówionymi zasadami Lean. Małe przedsiębiorstwa charakte-

ryzują się prostymi, funkcjonalnymi strukturami organizacyjnymi łatwo dostosowu-

jącymi się do aktualnych potrzeb. Podobnie budowane jest „szczupłe” przedsiębior-

stwo, które koncentruje swoje działania na wybranych procesach, tworzących war-

tość dla klienta. Jest to również istota działalności małej firmy. Procesy zbędne są  

w obu przypadkach natychmiast likwidowane, natomiast procesy pomocnicze są 

chętnie „outsourcowane”. W ramach takiej organizacji wszelkie marnotrawstwo jest 

natychmiast dostrzegane i eliminowane. 

Istotą koncepcji Lean jest redukowanie zasobów użytkowanych przez jednost-

kę, w tym w szczególności magazynowanych zapasów. Małe przedsiębiorstwa za-

zwyczaj także prowadzą restrykcyjną politykę gospodarowania kapitałem obroto-

wym. W „szczupłym” przedsiębiorstwie w proces zarządzania aktywnie angażowa-

ne są wszystkie szczeble kierownicze. Pracownicy integrowani są wokół wspólnych 

celów i motywowani do ich osiągania. Podobnie w małych firmach rodzinnych – 

cele są jasno określone, pracownicy zmotywowani, a ich działania skoordynowane.  

Na podstawie powyższych porównań, można wnioskować, że mała firma i jej 

działalność z definicji nosi charakter „szczupłego” przedsiębiorstwa. Małe przedsię-

biorstwo ma jednak i takie cechy, które stoją w sprzeczności z ideą Lean Enterprise. 

Zakłada ona np. decentralizację zarządzania, partnerskie traktowanie pracowników, 

ciągłe ich szkolenie i podnoszenie kwalifikacji, kompleksowe zarządzanie jakością. 

Są to zasady, których zdominowane przez właściciela małe przedsiębiorstwo za-

zwyczaj nie realizuje. Właściciel i współpracująca z nim rodzina skoncentrowani na 

kontroli działania innych członków zespołu mogą nie dostrzegać własnego marno-

trawstwa i błędów. Są oni jednocześnie nieufni wobec innowacyjnych rozwiązań  

w zarządzaniu. Dlatego w małych przedsiębiorstwach rzadko stosuje się nowocze-

sne techniki specyficzne dla koncepcji Lean (Six sigma, JIT itp.). 

                                                 
29 K. Safin., Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 2002, s. 171. 
30 Ibidem, s. 44. 
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Sektor małych firm jest także jednym z najsłabiej skomputeryzowanych, co ograni-

cza stosowanie „szczupłych” metod informacyjnego wsparcia zarządzania (ABC, 

Target itp.). 

Wydaje się jednak, że droga małych przedsiębiorstw do wdrożenia koncepcji 

Lean jest zdecydowanie łatwiejsza niż dla innych jednostek. Należy jedynie dosko-

nalić cechy wspólne, koncentrując się na minimalizacji różnic poprzez przełamywa-

nie barier ograniczających efektywne zarządzanie. Potwierdza to postawioną we 

wstępie hipotezę badawczą. 

 

 
CONCEPT OF LEAN ENTERPRISE AND CHARAKTERISTICS OF SMALL  

COMPANY 

Summary 

The paper presents the analysis of the characteristics of a small business in the light of 

the concept of Lean Enterprise. Its aim is to verify the hypothesis that one of the main advan-

tages of small businesses in today's economy is their business model which allows them easy 

adaptation of fundamental Lean principles. 

The essence of Lean is to replace the traditional management over operational control 

and process. This concept does not accept a misconduct and negligence in the supply of 

process failure, human error, both in terms of production and operation, as well as in the 

management of disability. Its main aim is to satisfy client needs and it is focused on the elimi-

nation processes do not make up for the added value 

A similar orientation can be observed for small businesses. Simple structure small busi-

nesses contribute to efficient management, increase staff accountability for decisions. Specific 

features of the organizational and management make them more flexible court to manage than 

a large organization. Another advantage here is the family nature of small business, which is 

more conducive to identification with the company, motivates and focuses on teamwork. 

These and other conditions described in the paper led to the conclusions, that implementation 

the concept of Lean for small companies is much easier than for the other units. 

Translated by Beata Gostomczyk 
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ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ JAKO GŁÓWNI PRACODAWCY 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

 

Wprowadzenie 

 

W Polsce proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych odbywa się 

głównie w warunkach chronionych, przede wszystkim w zakładach pracy chronionej 

(zpch). W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku obserwowano niezwykle 

dynamiczny rozwój tego sektora przedsiębiorstw. Głównym źródłem dynamicznego 

rozwoju zpch były przysługujące im korzyści finansowe i preferencje o charakterze 

fiskalnym. Miały one m.in. zrekompensować im zwiększone koszty zatrudniania 

osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych najciężej kalekich. W związku z licznymi 

nieprawidłowościami a nawet przestępstwami w zakresie stosowanych ulg i prefe-

rencji podatkowych, którymi objęte były tego typu przedsiębiorstwa oraz kooperują-

ce z nimi firmy, stopniowo ograniczano zakres i rozmiary korzyści finansowych, 

które przysługiwały przedsiębiorcom, mającym status zakładu pracy chronionej. 

Efektem było pogorszenie kondycji finansowej wielu z nich oraz zmniejszenie zain-

teresowania zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dotkniętych kalec-

twem w najcięższy sposób i wymagających szczególnej opieki i warunków pracy. 

Ustawodawca zatem dokonywał wielu zmian prawnych, które miały poprawić opła-

calność zatrudniania osób z najcięższymi schorzeniami i zachęcić zakłady pracy 

chronionej do zwiększenia zatrudnienia osób z orzeczeniem znacznego i umiarko-

wanego stopnia niepełnosprawności. Dostosowując polskie przepisy do prawa unij-

nego, zwłaszcza w stosowaniu przepisów o pomocy publicznej, dokonano wielu 

zmian zasad dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach 

pracy chronionej. Skutki tych zmian dało się zaobserwować w zmianach zatrudnie-

nia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza liczby pracujących osób niepełnosprawnych 

i w strukturze zatrudnienia.  

Celem niniejszego artykułu jest próba analizy zmian zatrudnienia osób niepeł-

nosprawnych w zakładach pracy chronionej oraz u pozostałych pracodawców  

w kontekście modyfikacji przepisów dotyczących funkcjonowania i finansowania 

zatrudnienia tych osób w ostatnich latach. 

Jako zakres czasowy autor przyjął lata 2008–2011 i pierwsze półrocze 2012 

roku.  

Autor przyjął tezę, że zakłady pracy chronionej, działające na zasadach rynko-

wych oczekują większego finansowego wsparcia ze środków publicznych i wobec 

systematycznego zmniejszenia tej pomocy są coraz mniej zainteresowane zatrudnia-
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niem osób niepełnosprawnych i utrzymywaniem kosztownego statusu zakładu pracy 

chronionej. 

 

 

1. Podstawy prawno-finansowe działalności zakładów pracy chronionej 

 

Status zakładu pracy chronionej może otrzymać pracodawca, który spełnia wy-

mogi określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
1
. W 2012 roku zaszły istotne 

zmiany warunków prawnych jakie musi spełnić pracodawca ubiegający się o nada-

nie takiego statusu oraz pracodawca, który chce utrzymać taki status. Do końca 2011 

roku obowiązujące przepisy stanowiły, że pracodawca ubiegający się o uzyskanie 

statusu zakładu pracy chronionej musi prowadzić działalność gospodarczą przez co 

najmniej 12 miesięcy oraz zatrudniać nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu 

na pełny wymiar czasu pracy. Ponadto, przez okres co najmniej 6 miesięcy poprze-

dzających dzień złożenia wniosku o przyznanie takiego statusu, musi osiągnąć 

wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszące co najmniej 40%,  

a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych muszą stanowić osoby ze znacznym 

lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bądź co najmniej 30% niewido-

mych lub psychicznie chorych czy też upośledzonych umysłowo, które legitymują 

się znacznym albo umiarkowanym stopniami niepełnosprawności. Ustawodawca 

wymagał, aby obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę ubiegającego 

się o uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej, odpowiadały przepisom i zasadom 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniały potrzeby osób niepełnospraw-

nych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznych  

i sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych.  

Od stycznia 2012 roku, na mocy ustawy z 29 października 2010 roku zmienia-

jącej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych oraz niektórych innych ustaw
2
, jednym z warunków uprawniających do 

posiadania tego statusu jest legitymowanie się wskaźnikiem zatrudnienia osób nie-

pełnosprawnych w wysokości co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu za-

trudnionych muszą stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności. Pracodawcy, którzy uzyskali status zakładu pracy chro-

nionej przed 31 grudnia 2010, mają czas na zwiększenie wskaźnika zatrudnienia 

niepełnosprawnych do 50% i 20% do końca czerwca 2012 roku. 

Podstawy gospodarki finansowej zpch, oprócz dochodów pochodzących  

z prowadzenia działalności gospodarczej, to pomoc finansowa ze strony Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), budżetów samo-

rządowych i budżetu państwa. Są to środki finansowe z tytułu ulg i zwolnień podat-

kowych oraz w opłatach (zasilają głównie zakładowy fundusz rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych) z dofinansowania tworzenia stanowisk pracy dla zatrudnianych 

osób niepełnosprawnych, a także z tytułu innych instrumentów rynku pracy oraz 

głównie z dotacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

                                                 
1 DzU 1997, nr 123, poz. 776, z późn. zm. 
2 DzU nr 226, poz. 1475. 
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Oprócz powyższego wsparcia finansowego, związanego z tworzeniem stano-

wisk pracy dla osób niepełnosprawnych, ich utrzymaniem oraz pokrywaniem kosz-

tów zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracujących w zpch, pracodawcy ci mogą 

otrzymać dodatkowe środki finansowe z PFRON. Głównie są to fundusze na reali-

zacje programów rehabilitacji społecznej czy leczniczej, indywidualne programy 

rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych, usprawnienie i oprzyrządowanie 

stanowisk pracy, zakup sprzętu i wyposażenia. Zakład pracy chronionej nie opłaca 

składek na Fundusz Pracy za pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności ani składek za wszystkich zatrudnionych pracowników na Fun-

dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

Od 1 stycznia 2011 roku wprowadzono wiele zmian dotyczących stosowania 

ulg i zwolnień w podatkach lokalnych oraz sposobach wykorzystania środków fi-

nansowych z tytułu innych preferencji podatkowych. Radykalnie ograniczono sto-

sowanie zwolnień z podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od czynności 

cywilnoprawnych
3
. Zmieniono także sposób redystrybucji środków pochodzących  

z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
4
. Istotną zmianą zasad dofi-

nansowania było również zniesienie możliwości otrzymywania dotacji do zatrudnie-

nia na zatrudnianych emerytów i rencistów z ustalonymi z tego tytułu świadczenia-

mi oraz uzależnienie kwoty dotacji do zatrudnienia od stopnia niepełnosprawności 

pracownika niepełnosprawnego. 

 

 

2. Zakłady pracy chronionej i ich pozycja na rynku pracy osób niepełno-

sprawnych 
 

Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych jest w dużej mierze uzależ-

niona od ogólnego stanu gospodarki, jak również od atrakcyjności zachęt finanso-

wych dla pracodawców na otwartym i chronionym rynku pracy. W latach 2008–

2012 widoczny był systematyczny wzrost liczby pracodawców osób niepełnospraw-

nych. W ostatnich pięciu i pół roku liczba pracodawców osób niepełnosprawnych 

prawie się podwoiła (tab. 1). W grudniu 2008 roku w Systemie Obsługi Dofinanso-

wań i Refundacji (SODiR) zarejestrowanych było 9135 pracodawców, którzy zgło-

sili swoich niepełnosprawnych pracowników do systemu, dzięki czemu otrzymali 

dotacje do zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

 

                                                 
3 Zwolnienie z tych podatków przysługuje tylko tym pracodawcom prowadzącym zakłady 

pracy chronionej, którzy mają wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

i co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysło-

wo zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 
4 Z dniem 1 stycznia 2011 r. środki uzyskane z tytułu zwolnień z części zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych zasilają w 60% zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepeł-

nosprawnych (40% przekazywane jest na PFRON). Środki uzyskane z tytułu zwolnień  

z pozostałych podatków i opłat przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, 

zatrudniających co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośle-

dzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnospraw-

ności w 90% zasilają zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (10% przeka-

zywane jest na PFRON). 
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Tabela 1 

 

 Pracodawcy i zatrudnienie osób niepełnosprawnych według SODiR w latach 2008–2011*  

i w pierwszym półroczu 2012 roku 

 

Wyszczególnienie 
Lata 

2008 2009 2010 2011 2012** 

Pracodawcy ogółem 9281,0 13 596,0 16 086,0 17 478,0 17 857,0 

Prowadzący zakłady pracy chronionej 2146,0 2087,0 2003,0 1808,0 1660,0 

Otwarty rynek pracy 7134,0 11 507,0 14 075,0 15 667,0 16 191,0 

Pracownicy niepełnosprawni ogółem (w tys.) 203,0 247,2 267,2 245,4 240,1 

W zakładach pracy chronionej (w tys.) 163,8 188,7 198,2 173,8 169,0 

Na otwartym rynku pracy (w tys.) 39,2 58,4 68,7 71,6 70,4 

* Stan w grudniu danego roku. 

** Stan w czerwcu. 

 

Źródło: dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Systemu 

Obsługi Dofinansowań i Refundacji. 

 

 

Do objęcia refundacją zgłosili 203 tys. pracowników. W czerwcu 2012 roku 

liczba pracodawców wyniosła 17 857, czyli prawie 2 razy więcej. Przy czym, sys-

tematycznie malała liczba zakładów pracy chronionej, natomiast gwałtownie rosła 

liczba pracodawców działających na otwartym rynku pracy. W okresie od grudnia 

2008 do czerwca 2012 wzrosło również zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jed-

nakże przyrost ten sięgnął 10% a w wartościach bezwzględnych wyniósł 19,1 tys. 

osób.  

Należy zwrócić uwagę na istotne rozbieżności w przeciętnej liczbie osób nie-

pełnosprawnych zatrudnionych przez zpch i pozostałych pracodawców. W 2008 

roku zpch zatrudniały przeciętnie 76,3 osoby niepełnosprawne, podczas gdy prze-

ciętny pracodawca działający w warunkach niechronionych zatrudniał 5,5 osoby 

niepełnosprawnej (rys. 1). 

W kolejnych latach widoczny był systematyczny spadek przeciętnego zatrud-

nienia osób niepełnosprawnych przez pracodawców, którzy nie mieli statusu zakła-

du pracy chronionej, natomiast pracodawcy działający w warunkach chronionych 

wykazywali generalnie wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem 

2011 roku.  

Uzależnienie wysokości dotacji do zatrudnienia od stopnia niepełnosprawno-

ści, jak również od rodzaju schorzenia pracownika niepełnosprawnego miało zna-

czący wpływ na zmiany i strukturę zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakła-

dach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy. Do 2008 roku refundację wyna-

grodzeń osób niepełnosprawnych, niemających prawa do emerytury (wypłacano raz 

na dwa miesiące) w kwocie: 130% najniższego wynagrodzenia za osoby niepełno-

sprawne znacznie, 110% najniższego wynagrodzenia za osoby niepełnosprawne 

umiarkowanie, 50% najniższego wynagrodzenia za osoby niepełnosprawne lekko 
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(tab. 2). W latach 2009–2011 zwiększono pułap dotacji do zatrudnienia w stopniu: 

znacznym do 160% najniższego wynagrodzenia, w stopniu umiarkowanym do 140% 

najniższego wynagrodzenia, natomiast obniżono poziom dotacji osobom z orzeczo-

nym lekkim stopniem niepełnosprawności do wysokości 60% najniższego wynagro-

dzenia. 

 

  

Rysunek 1. Średnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zpch i na otwartym rynku pracy 

w Polsce w latach 2008–2011 (stan w grudniu i w czerwcu 2012 roku). 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tab. 1. 

 

 

Tabela 2 

 

Zmiany stawek dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w zależności od 

stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zpch w Polsce w latach 2008–2011 i w pierw-

szym półroczu 2012 roku (w %) 

 

 

Stopień niepełnospraw-

ności 

Okres obowiązywania stawek 

rok 2008 lata 2009–2010 rok 2011 01–06.2012 

Wskaźnik Wskaźnik Wskaźnik Wskaźnik 

Znaczny 130 160 160 170 

Umiarkowany 110 140 140 125 

Lekki 50 60 60 50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU 1997, nr 123, poz. 

776, z późn. zm. 

 

Kwoty te mogły być zwiększone o 40% w przypadku osób niepełnosprawnych cho-

rych psychicznie, umysłowo lub z epilepsją oraz pracowników niewidomych. 

Wprowadzono zasadę wypłacania dofinansowania co miesiąc i objęcia nim osób 

niepełnosprawnych, z ustalonym prawem do emerytury. Jako podstawę do nalicza-

nia kwoty dotacji do zatrudnienia przyjęto kwotę minimalnego wynagrodze-
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nia za pracę ze stycznia roku bieżącego
5
, a nie jak w poprzednich latach publikowa-

ną z grudnia roku ubiegłego. Przy czym kwota dofinansowania obliczona zgodnie 

powyższymi z zasadami nie powinna przekroczyć 75% kosztów płacy pracownika 

niepełnosprawnego.  

Kolejną zmianę zasad dofinansowania wynagrodzeń wprowadzono od 2009 

roku. Od tego czasu uzależniono udzielenie dotacji od przyrostu netto miejsc pracy, 

w związku z koniecznością stosowania tzw. efektu zachęty narzuconego przez prze-

pisy unijne
6
. Zgodnie z taką ideą wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, 

zatrudnieni po 1 stycznia 2009 będą podlegać dofinansowaniu o ile ich zatrudnienie 

spowoduje ogólny wzrost zatrudnienia u pracodawcy oraz wzrost zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych.  

Głównym celem zmian w zasadach dotowania zatrudnienia w zpch było coraz 

większe zróżnicowanie kwot dotacji do zatrudnienia pomiędzy osobami zaliczanymi 

do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności a pracownikami niepeł-

nosprawnymi lekko, a także stymulowanie osób z najlżejszym kalectwem do przej-

ścia na otwarty rynek. Efekty tych działań widoczne były już w 2010 roku (tab. 3). 

W okresie od grudnia 2008 do końca czerwca 2012 roku zakłady pracy chro-

nionej systematycznie zwiększały liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności, co było zgodnie z ideą zmian zasad dofi-

nansowania zatrudnienia i wskazywało na systematyczny wzrost atrakcyjności osób 

najciężej dotkniętych niepełnosprawnością dla tych pracodawców. 

Pozostali pracodawcy także zwiększali systematycznie zainteresowanie zatrud-

nieniem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Należy wskazać na wzrost 

zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pomimo relatyw-

nie mniejszego finansowego wsparcia przysługującego pracodawcom w związku  

z ich zatrudnieniem. W przypadku osób najlżej kalekich zakłady pracy chronionej 

radykalnie zmniejszyły ich zatrudnienie. W latach 2009–2012 zredukowały prawie 

39 tys. etatów dla takich osób (w 2009 r. zpch zatrudniały w przeliczeniu na pełny 

etat 95 533 osób, natomiast w czerwcu 2012 r. 56 818 osób). Pozostali pracodawcy 

przejęli znaczną część z tych pracowników, co widać w latach 2008–2010.  

W 2011 roku i w pierwszym półroczu 2012 roku zauważane było zmniejszenie 

zainteresowania zatrudnianiem osób niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stop-

niem niepełnosprawności. W ciągu półtora roku pracodawcy z otwartego rynku 

pracy zlikwidowali ponad 1300 etatów dla takich osób. Należy również dodać, że 

część zakładów pracy chronionej, wobec nieosiągnięcia zwiększonego limitu za-

trudnienia osób niepełnosprawnych do końca czerwca przeszła na otwarty rynek 

pracy, co wpłynęło na wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

 

 

                                                 
5 Od 2010 r. powrócono do zasady stosowania podstawy wymiaru dotacji do wynagrodzenia 

minimalnego za pracę z grudnia poprzedniego roku, co oznacza zamrożenie wypłat na pozio-

mie z 2009 r. 
6 Definicja efektu zachęty wynika z przepisów rozporządzenia Komisji Wspólnot Europej-

skich nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 

wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych). 
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Tabela 3 
 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat z podziałem na stopnie 

niepełnosprawności w zpch i na otwartym rynku pracy w Polsce w latach 2008–2011* i na 

koniec czerwca 2012 roku. 
 

Lata 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat 

ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 

z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności 

z lekkim stopniem niepeł-

nosprawności 

zpch 

2008 6202 60 332 87 972 

2009 6575 75 516 95 533 

2010 7016 87 280 91 833 

2011 8805 86 543 68 589 

2012** 9075 94 037 56 818 

otwarty rynek pracy 

2008 1902 12 896 22 092 

2009 3011 22 099 29 321 

2010 3656 27 078 30 770 

2011 4648 31 671 30 713 

2012** 4870 31 975 29 458 

* Stan w grudniu danego roku. 

** Stan w czerwcu. 

 

Źródło: dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Systemu 

Obsługi Dofinansowań i Refundacji. 
 

 

Podsumowanie 
 

Osoby niepełnosprawne, jako pracownicy mają różnego rodzaju ograniczenia 

w pracy związane ze swoim kalectwem. Często są to dysfunkcje związane z narzą-

dami ruchu, wzroku, słuchu, psychiczne, zdarzają się także schorzenia wewnętrzne, 

niewidoczne na pierwszy rzut oka. Zwiększone wymagania co do warunków pracy, 

w szczególności w zakresie wyposażenia stanowiska pracy, zmniejszenia czasu 

pracy oraz ustawowo zagwarantowanych innych przywilejów stawiają osoby nie-

pełnosprawne w gorszej sytuacji na rynku pracy. Aby zwiększyć atrakcyjność takich 

osób na rynku pracy wprowadzono w 1991 roku przepisy ustawowe
7
, które miały 

pomóc osobom niepełnosprawnym znaleźć pracę odpowiednią do swoich możliwo-

ści zdrowotnych. Wprowadzony w tym czasie system rehabilitacji zawodowej opar-

to głównie na zakładach pracy chronionej a finansowo na środkach stworzonego  

w tym celu PFRON. Dynamiczny rozwój sektora pracodawców działających  

w warunkach chronionych wynikał głównie z przywilejów fiskalnych, jakie miały 

tego typu przedsiębiorstwa oraz dofinansowania z funduszu i budżetu państwa.  

W zakresie przywilejów podatkowych dotyczyło to ulg i preferencji w podatkach 

dochodowych, jak również w niezwykle korzystnym sposobie rozliczania podatku 

od towarów i usług, a także preferencji w podatkach lokalnych i różnego typu opła-

tach. Drugą grupę instrumentów finansowych, wspierających takich pracodawców

                                                 
7 Na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepeł-

nosprawnych; DzU 1991, nr 46, poz. 201, z późn. zm. 
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wnosiły osoby niepełnosprawne, na zatrudnienie których pracodawca mający status 

zakładu pracy chronionej otrzymywał dofinansowanie z PFRON i budżetu państwa. 

O ile pierwsza grupa wsparcia finansowego zpch należała się wraz z nabyciem sta-

tusu zakładu pracy chronionej, o tyle druga grupa instrumentów pomocy finansowej 

uzależniona została od liczby osób niepełnosprawnych oraz rodzaju i stopnia ich 

kalectwa. W przypadku zatem zbyt małego wsparcia państwa zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych (PFRON i środki budżetowe) w stosunku do kosztów i nakła-

dów koniecznych do ponoszenia przez pracodawców, zpch reagowały na to zmniej-

szeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, albo w ogóle rezygnowały ze statusu 

zakładu pracy chronionej. Wobec stopniowej zmiany koncepcji rehabilitacji zatrud-

nieniowej osób niepełnosprawnych, wdrażanej systematycznie od początku XXI 

wieku i ukierunkowanej na zwiększanie roli w zakresie zatrudnienia osób niepełno-

sprawnych przez pracodawców, działających na niechronionym rynku pracy, zary-

sował się wyraźny podział ról pomiędzy pracodawcami działającymi na rynku pracy 

osób niepełnosprawnych. Pracodawcy działający w warunkach chronionych mieli, 

co do zasady, zwiększać zatrudnienie osób ciężej kalekich, natomiast pozostali – 

mieli przejąć część pracowników, których lekki stopień upośledzenia nie wymagał 

szczególnych warunków pracy i tym samym nakładów finansowych.  

Wprowadzanie systematycznego ograniczania dotowania zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, zwłaszcza tych najlżej, spowodowało w latach 2008–2012 duże 

zmiany w rozmiarach i strukturze zatrudnienia. Zobligowanie zakładów pracy chro-

nionej do podwyższenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwłasz-

cza z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniami niepełnosprawności,  

a także systematyczne zmniejszanie kwot możliwej do otrzymania dotacji do za-

trudnienia w odniesieniu do osób z umiarkowanym i lekkim stopniami niepełno-

sprawności, zmusiło tych pracodawców do zmian struktury zatrudnienia. W czerwcu 

2012 roku pracodawcy ci zatrudniali 9075 osób ze znacznym stopniem niepełno-

sprawności, tj. o 2873 osoby więcej (w przeliczeniu na pełny etat) niż w grudniu 

2008 roku. W tym samym okresie ubyło 31 154 etaty dla osób z lekkim stopniem 

kalectwa. Pracodawcy z otwartego rynku pracy również dostrzegli relatywnie zbyt 

małą atrakcyjność finansową zatrudniania osób z lekkim kalectwem. W grudniu 

2009 roku wykazywali ponad 95,5 tys. etatów dla takich osób, natomiast w czerwcu 

2012 roku mieli przewidzianych o 38,7 tys. etatów mniej. Podobnie jak w przypad-

ku zpch, dostrzegli znaczne kwoty przysługujące na zatrudnienie osób z najcięższym 

kalectwem. W okresie objętym analizą pracodawcy zwiększyli ponad dwu i półkrot-

nie zatrudnienie, nie zważając na konieczność poniesienia istotnych nakładów na 

przystosowanie stanowisk pracy do szczególnych wymagań takich osób. 

Biorąc powyższe pod uwagę można wskazać, że pozycja zakładów pracy chro-

nionej na rynku pracy osób niepełnosprawnych ulega zmianie wraz z wprowadza-

nymi zmianami zasad dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

Z jednej strony nałożenie obowiązku zwiększenia zatrudnienia osób niepełnospraw-

nych zwłaszcza z umiarkowanym i znacznym kalectwem, z drugiej – coraz większe 

zróżnicowanie kwot dotacji do zatrudnienia przysługujące na poszczególne subpo-

pulacje osób niepełnosprawnych wymusiło zmiany w rozmiarach i strukturze za-

trudnienia, co wydaje się być celem wprowadzanych zmian. Osoby niepełnosprawne 

lżej straciły na swej atrakcyjności na rynku pracy. Brak ofert pracy na otwartym 
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rynku dla takich osób powoduje wzrost bezrobocia wśród tej subpopulacji osób 

niepełnosprawnych. Być może część z nich, chcąc uniknąć bezrobocia, podejmie 

trudy założenia i prowadzenia własnej firmy, zwłaszcza, że może otrzymać na ten 

cel znaczną pomoc finansową z PFRON.  
 

 

SHELTERED WORKSHOP AS A MAJOR EMPLOYERS OF PEOPLE WITH DIS-

ABILITIES 

Summary 

The handicapped persons are not attractive workers due his disability. In order to im-

prove their attractiveness in the labor market state subsidies their employment. In years 2008-

2012 changed the regulations of subsidizing the employment of disabled people in Poland. 

This resulted in a change in the employment of people with disabilities. Sheltered workshops 

and other employers have increased the employment of heavy disabled people above 5800 

people. Above 31000 lightly disabled people lost their jobs in the sheltered workshops be-

cause of this changes. Other employers have decreased employment of lightly disabled people 

by almost 7400 people.  

Translated by Andrzej Koza 
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STRATEGIA BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ MAŁYCH  

I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z FIRMĄ 

GLOBALNĄ 

 

 

Wprowadzenie 

 

Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju poszczególnych go-

spodarek, w tym Unii Europejskiej, jest istotne, co znalazło wyraz między innymi  

w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw. W dokumencie tym podkreśla się, 

że przedsiębiorstwa tej wielkości są nośnikiem innowacji, integracji społecznej  

i lokalnej w gospodarce europejskiej. W polskiej literaturze przedmiotu i praktyce 

gospodarczej zwraca się szczególną uwagę na niską innowacyjność małych i śred-

nich przedsiębiorstw, stanowiącą jedną z istotnych barier ich rozwoju i budowy 

pozycji konkurencyjnej
1
. Ograniczeniami w dostępie do innowacji są między inny-

mi: brak nowoczesnej koncepcji innowacyjnej polityki państwa promującej szeroko 

pojęte innowacje i transfer technologii, niewielkie zainteresowanie przedsiębiorstw 

wynikami prac B + R, słabość mechanizmów transferu technologii, niewielkie od-

działywanie sfery instytucji przedsiębiorczości i innowacji oraz mechanizmów  

finansowo-kapitałowych
2
. Spektakularnym przykładem może być problem płynno-

ści finansowej małych i średnich przedsiębiorstw związany między innymi z regula-

cjami VAT, co w znaczący sposób hamuje strategiczne myślenie MŚP o rozwoju  

i innowacyjności
3
. 

Stopniowo małe i średnie przedsiębiorstwa i firmy zaczynają doceniać rolę in-

nowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej, ale mają też  świadomość, że wiąże 

się to ze wzrostem kosztów badań i dostępu do zaawansowanych technologii, dostę-

                                                 
1Por. T. Łuczka, S. Lachiewicz, E. Stawasz, Rozwój badań w zakresie zarządzania małymi  

i średnimi przedsiębiorstwami w polskich ośrodkach akademickich, w: Osiągnięcia i perspek-

tywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Oficyna Wolter Kluwer Business, 

Warszawa 2010; S. Lachiewicz, T. Łuczka, E. Stawasz, Znaczenie i obszary badań nad inno-

wacyjnością i konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2010, Zeszyty 

Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 46. 
2 K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom 

Wydawniczy ABC, Warszawa 1998. 
3 P. Przepióra, Podatek VAT w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dyskusja o neutralności 

i kształcie regulacji podatkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.  
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pu do odpowiednich informacji, koniecznością powiązań i aktywnego uczestnictwa 

przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku, dostępem do wysokokwalifikowa-

nych pracowników i specjalistów, a także uzyskaniem dodatkowych środków finan-

sowych. W ostatnich latach w Polsce pojawia się istotny element wspierający roz-

wój małych i średnich przedsiębiorstw, zasadzający się na ich współpracy z dużymi 

firmami globalnymi – zagranicznymi lub krajowymi – funkcjonującymi według 

standardów stosowanych w wysoko rozwiniętych gospodarkach, zwłaszcza w go-

spodarce unijnej.  

 

 

1. Powiązania przedsiębiorstw różnej wielkości jako czynnik budowy prze-

 wagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym 

 

W literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej występuje wiele powiązań  

i form współdziałania między przedsiębiorstwami różnej wielkości. Związki te mo-

gą być zewnętrzne i wewnętrzne, mogą mieć charakter pionowy i poziomy. Powią-

zania te mogą różnić się zasięgiem terytorialnym i rodzajem działalności gospodar-

czej, okresem trwania, stopniem sformalizowania. Związki przedsiębiorstw różnej 

wielkości mogą istotnie różnić się liczbą i strukturą współpracujących przedsię-

biorstw, realizowanymi celami, prowadzoną strategią rozwoju, a przede wszystkim 

poziomem i intensywnością innowacyjną.  

Najbardziej charakterystyczne typy powiązań przedsiębiorstw różnej wielko-

ści, w tym małych i średnich przedsiębiorstw obejmują: 1) powiązania sieciowe;  

2) klastry – głównie jako przykład regionalnych poziomych powiązań małych  

i średnich przedsiębiorstw skupionych wokół dużego przedsiębiorstwa, jednostki 

naukowo-badawczej lub zorganizowanych we wspólnej przestrzeni; 3) keiretsu 

stanowiące przykład ścisłej współpracy, najczęściej dużej firmy z małymi i  średni-

mi przedsiębiorstwami. 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w klastrach wiąże się z wieloma skutkami. 

Generalnie zapewniają one małym i średnim przedsiębiorstwom wyższe tempo 

wzrostu, produktywności i zyskowności, wyższy poziom innowacji i wzrost konku-

rencyjności, rośnie liczba nowo powstających przedsiębiorstw i poprawiają się wa-

runki na lokalnym rynku pracy. Z kolei spośród najistotniejszych wad wymienia się: 

technologiczny izomorfizm, zbyt wąską specjalizację, rosnące koszty pracy, ziemi  

i nieruchomości, rosnące zróżnicowanie dochodów oraz naciski otoczenia
4
. 

Szczególnie interesujące z punktu widzenia rozważań prowadzonych w niniej-

szym artykule są wyniki badań przeprowadzonych w zakresie związków między 

przedsiębiorstwem wielonarodowym a przedsiębiorstwami małymi i średnimi
5
. Na 

tym tle wyłania się wiele problemów, takich jak na przykład granice kooperacji, 

podległości, przekazywania wiedzy, podziału zysku czy podejmowania wspólnych 

przedsięwzięć. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że przedsiębiorstwo 

                                                 
4 R. Martin, P. Surley, Deconstructing Clasters: Chaotic Koncept or Policy Panacea?, „Jour-

nal of Economic Geografphy”, vol. 3, s. 5–35, za: B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, 

Klastry na świecie, Difin, Warszawa 2009. 
5 H. Etemad, A Typology, w: Handbook of Research on International Entrepreneurship, red. 

L.P. Dana, Edward Elgar Publishing Inc. 2004, s 94–125. 
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wielononarodowe i powiązane z nim małe i średnie przedsiębiorstwa mogą – po 

pierwsze – skutecznie konkurować zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym. Po 

drugie, małe i średnie firmy w warunkach globalizacji rynku zmuszone są konkuro-

wać z dużymi firmami wielonarodowymi i związanymi z nimi małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami. Po trzecie, szeroka kooperacja i współpraca między badanymi 

przedsiębiorstwami związana jest z kosztami, a po czwarte – korzyści z przekazanej 

wiedzy mogą wystąpić dopiero po pewnym czasie. 

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na fenomen rozwoju gospodarek 

azjatyckich, czerpiących korzyści z modelu powiązań sieciowych występujących  

w produkcji, wzorem rozwoju mniej rozwiniętych regionów w Japonii w latach 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dzięki sieciom keiretsu
6
. Młode firmy azjatyckie, 

które dołączyły do japońskich keiretsu i korzystając z dostępu do japońskiego kapi-

tału, technologii i zarządzania, stały się zdolne do zaoferowania atrakcyjnych towa-

rów i stały się konkurencyjne na rynku pracy, oferując atrakcyjne możliwości za-

trudnienia. Generalnie, powiązania sieciowe przedsiębiorstw współpracujących  

w ramach keiretsu przyczyniają się do rozszerzania kooperacyjnej specjalizacji 

między nimi oraz – co zrozumiałe – do obniżki kosztów transakcyjnych. R. Parker 

również podkreśla, że sukces małych i średnich przedsiębiorstw w budowie przewa-

gi konkurencyjnej polega na powiązaniu ich z dużymi przedsiębiorstwami masowej 

produkcji lub z innymi małymi firmami, ponieważ mniej niż 5% firm do 200 za-

trudnionych podejmuje  badania i ponosi nakłady na rozwój, zwłaszcza na innowa-

cje. Generalnie podkreśla się, że duże przedsiębiorstwa kładą nacisk na podstawowe 

innowacje, podczas gdy małe i średnie adaptują je do warunków rynkowych w ra-

mach schematu technology-product-market combinations
7
.  

Z kolei, R.Z. Lawrence
8
 oraz K. Yamamura i W. Hatch

9
  badając omawiane 

zjawisko zwracają uwagę, że bliska współpraca przedsiębiorstw w ramach powiązań 

sieciowych  firm azjatyckich, poza licznymi zaletami, niesie ze sobą również istotne 

ograniczenia. Po pierwsze, liczne i silne powiązania firm pracujących w sieci utrud-

niają wejście nowo utworzonych krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw na 

rynek oraz wprowadzanie nowych produktów, po drugie, powiązania te zamykają 

przedsiębiorstwa sieciowe – zwłaszcza w takich gałęziach przemysłu, jak samocho-

dowy, elektroniczny i maszynowy – na współpracę z firmami spoza sieci, a po trze-

cie, utrudniają zagranicznym firmom wejście na rynek krajowy. Oznacza to, że 

wiele małych i średnich przedsiębiorstw musi dostosowywać swoje technologiczne 

zdolności nie tylko do programu dostaw dużych odbiorców i ich sieci, ale również 

do ich długoterminowych planów i przyjętej strategii rozwoju. Co więcej, w sytuacji 

recesji i spadku popytu czy wyczerpania się cyklu życia produktu przedsiębiorstwa 

                                                 
6 M.W. Peng, S.-H. Lee, J.J. Tan, The Keiretsu in Asia: Implications for Multilevel Theories 

of Competitive Advantage, „Journal of International Management” 2001, nr 7, s. 253–276.  
7R. Parker, The Myth of the Entrepreneurial Economy: Employment and Innovation in Small 

Firms, „Work, Employment & Society” 2001, vol. 15, nr 2, s. 239–253. 
8 R. Lawrence, Japan’s Different Trade Regime: An Analysis with Particular References to 

Keiretsu, „Journal of Economic Perspectives” 1993, vol. 7. nr 3, s. 3–19. 
9 K. Yamamura, W. Hatch, A Looming Entry Barrier: Japan’s Production Networks in Asia, 

The National Bureau of Asian Research Analysis, Papers, Seattle, 1997, vol. 8. nr 1.  
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tej wielkości są zmuszone zredukować swoje dostawy
10

. 

W literaturze przedmiotu, już od latach dziewięćdziesiątych, rozpatrywany jest 

problem wpływu strategicznego partnerstwa technologicznego na zmiany, a zwłasz-

cza na zyskowność, biorących udział w nim, przedsiębiorstw różnej wielkości
11

.  

W badaniach przeprowadzonych w 346 przedsiębiorstwach przemysłu mechanicz-

nego, elektronicznego i technologii informatycznych  zlokalizowanych w Europie, 

Stanach Zjednoczonych i Japonii, brano pod uwagę pięć następujących czynników: 

cechy sektorowe, warunki krajowe, struktura firmy, poziom innowacyjności oraz 

powiązania przedsiębiorstwa z otoczeniem. Wykazano w nich, że najbardziej zainte-

resowane strategicznym partnerstwem są firmy o wysokiej intensywności patento-

wej, przedsiębiorstwa technologii informatycznych wyprzedzały znacznie pozostałe 

sektory. Obok rodzaju działalności gospodarczej, mniejszą otwartość na podejmo-

wanie współpracy wykazywały firmy amerykańskie w porównaniu z europejskimi  

i japońskimi. Badania wykazały również, że gotowość do strategicznego partnerstwa 

rośnie proporcjonalnie do wielkości przedsiębiorstwa, nie doszukano się natomiast 

większego wpływu na zyskowność  przedsiębiorstw.  

Obok uwarunkowań zewnętrznych strategii budowania przewagi konkurencyj-

nej opartej na innowacjach w małych i średnich przedsiębiorstwach wskazać można 

wiele uwarunkowań wewnętrznych, które, aczkolwiek odmiennie niż w przypadku 

większych przedsiębiorstw, wywierają mniejszy wpływ na poszukiwanie możliwo-

ści pozyskania innowacji, to jednak ich znaczenie dla  ich podejmowania i realizacji 

przez przedsiębiorstwa tej wielkości jest równie istotne. 

 

 

2. Strategia budowy pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsię-

 biorstw w Polsce poprzez współpracę z globalną firmą Skanska SA  

 

Na tle przeprowadzonych rozważań, interesującym przykładem współpracy 

dużego globalnego przedsiębiorstwa z małymi i średnimi przedsiębiorstwami  

w Polsce i jej wpływu na rozwój i wzrost konkurencyjności na rynku krajowym  

i międzynarodowym jest firma Skanska SA. Firma ta charakteryzuje się wieloletnim 

doświadczeniem – została założona w Szwecji w 1887 roku, a już dziesięć lat póź-

niej zaczęła uczestniczyć w wymianie międzynarodowej. Przedsiębiorstwo jest 

spółką giełdową i zajmuje się budownictwem mieszkalnym, komercyjną działalno-

ścią deweloperską oraz infrastrukturalną. Firma zatrudniała w 2010 roku 52 tys. 

pracowników, jej przychód wyniósł 51 mld zł.  

Współpracując z małymi i średnim przedsiębiorstwami w wielu krajach, firma 

Skanska SA zapoznaje je z najnowszą wiedzą gwarantującą realizację kontraktów 

budowlanych zgodnie z najnowocześniejszymi standardami. Angażując bowiem 

kooperantów do budowy realizowanych obiektów, trudno znaleźć małe i średnie 

przedsiębiorstwa, które dysponowałyby najnowocześniejszą wiedzą i do-

                                                 
10 M.W. Peng, S.-H. Lee, J.J. Tan, The  keiretsu… 
11J. Hagedoorn, J. Schkenraad, The Effect of Strategic Technology Alliances on Company 

Performance, „Strategic Management Journal” 1994, vol. 15, nr 4, s. 291–309. 



 Strategia budowy przewagi konkurencyjnej... 83 

 

świadczeniem. Z kolei, MŚP są świadome, że współpracując z uznaną firmą na 

rynku światowym, zapewniają sobie dostęp do innowacji i poprawiają w ten sposób 

pozycję konkurencyjną. Skanska SA zapewnia współpracującym MŚP dostęp do 

innowacji i, w przypadku realizacji inwestycji, ustala ściśle określone zasady współ-

pracy w poszczególnych obszarach, prowadzi działalność edukacyjną i finansową. 

Należy podkreślić szczególną filozofię globalnej firmy: z uwagi na fakt, że kooperu-

jące małe i średnie przedsiębiorstwa nie są ściśle z nią powiązane i z różnych powo-

dów mogą nie być już angażowane do kolejnych kontraktów budowlanych, dla fir-

my Skanska SA wartość dodaną stanowi sama satysfakcja z transferu innowacji, 

która poprawi konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na krajowym  

i międzynarodowym rynku budowlanym. Współpraca i certyfikat tej globalnej firmy 

daje każdemu klientowi gwarancje realizacji projektu zgodnie z najnowszą techniką 

i technologią oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.  

Strategia dopływu innowacji z firmy globalnej i budowa przewagi konkuren-

cyjnej małych i średnich przedsiębiorstw polega najczęściej na: 

 dostarczaniu wiedzy dotyczącej najnowszych technologii, nowych technik  

i narzędzi pracy w budownictwie, 

 ochrona środowiska naturalnego zarówno jeśli chodzi o produkt, jak i proces 

budowlany, 

 wprowadzaniu bezpiecznych metod pracy i innych rozwiązań z zakresu inży-

nierii bezpieczeństwa – Skanska SA jest polskim i jednym ze światowych lide-

rów w programie „Zero wypadków”,  

 wprowadzaniu  standardów zarządzania i etyki pracy, 

 szczegółowych procedurach badania relacji z klientami. 

Badana firma globalna charakteryzuje się aktywnym podejściem do zarządza-

nia kwestiami związanymi ze środowiskiem naturalnym na wszystkich poziomach – 

od lokalnego po globalne, poprzez planowanie i działanie w taki sposób, aby wywie-

rać pozytywny wpływ na środowisko, w którym pracuje i w którym angażuje do 

współpracy małe i średnie przedsiębiorstwa. Aby być liderem ochrony środowiska 

we współczesnych gospodarkach, należy śledzić i stosować standardy w projektach, 

produktach i usługach oraz aktywnie poszukiwać sposobów redukowania negatyw-

nego wpływu na środowisko naturalne, tak w trakcie realizacji cyklu inwestycyjne-

go, jak i w okresie eksploatacji. Firma Skanska SA angażuje się we współpracę  

z MŚP oraz z innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak grupy społeczne i or-

ganizacje pozarządowe (przykładem takich inicjatyw jest udział firmy w Krakow-

skim Festiwalu Recyklingu). Zainteresowanie działaniami środowiskowymi otwiera 

wiele dodatkowych obszarów współpracy i dopływu innowacji, poprawia image 

oraz gwarantuje zaangażowanym MŚP poprawę konkurencyjnej pozycji na rynku – 

zwłaszcza w perspektywie przygotowywanych przez Unię Europejską rozwiązań 

legislacyjnych.  

Innym przykładem dzielenia się przedsiębiorstwa Skanska SA innowacjami  

z MŚP jest eliminowanie stosowania materiałów, które wywierają negatywny 

wpływ na środowisko, charakteryzują się wysokim wskaźnikiem emisji związków 

węgla w procesie ich wytwarzania, energochłonnych materiałów, instalacji, elemen-

tów, komponentów i technologii. W związku z tym, globalna firma wraz z zaanga-

żowanymi MŚP oraz klientami, bada z odpowiednim wyprzedzeniem stosowane 
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materiały – przyjazne dla środowiska naturalnego – i konfrontuje je z najnowszym 

stanem wiedzy śledzonym przez odpowiednich ekspertów. Należy podkreślić, że 

przygotowanie przedsiębiorstw małej i średniej wielkości do wymogów stosowane-

go przez firmę Skanska SA systemu zarządzania środowiskowego – certyfikowane-

go według ISO 14001, jest procesem długotrwałym i – jak wynika z dotychczaso-

wych doświadczeń – trwa do dwóch lat. Absorpcja innowacji podnosi bezpośrednio 

ich konkurencyjność na rynku i, co istotne, nie wiąże się z kosztami. 

Transfer innowacji i wiedzy do MŚP związanej z ochroną naturalnego środo-

wiska znalazł też  wyraz w stosowaniu Certyfikatów LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design), zawierających zestaw kryteriów niezbędnych do reali-

zacji projektów powstających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co już 

samo w sobie poprawia pozycję konkurencyjną małych i średnich przedsiębiorstw 

na rynku budowlanym. Jednostki wyróżnione certyfikatem LEED projektują i budu-

ją budynki o zmniejszonym wpływie na środowisko naturalne, zapewniające przy-

szłym użytkownikom zdrowe warunki pracy, przy mniejszych kosztach eksploatacji.  

Transfer nowoczesnej wiedzy do małych i średnich przedsiębiorstw w Skanska 

SA obejmuje również problemy inżynierii bezpieczeństwa, w tym wdrożenie  

w kooperujących małych i średnich przedsiębiorstwach etosu dobrej i bezpiecznej 

pracy. Rygorystyczne i konsekwentne egzekwowanie procedur bezpieczeństwa  

i higieny pracy znalazło wyraz w spadku liczby wypadków w pracy w ostatnich 

pięciu latach oraz znaczącej poprawie świadomości właścicieli i pracowników  

w tym zakresie. W rezultacie, przedsiębiorstwo Skanska SA stało się liderem  

w zakresie bezpieczeństwa pracy w Polsce i jednym z głównych liderów na świecie.  

Kolejnym elementem umożliwiającym budowę przewagi konkurencyjnej MŚP 

jest wprowadzanie w nich nowych lub nadal mało upowszechnionych – w polskich 

realiach – zasad etyki pracy czy regulacji prawnych, takich jak między innymi pra-

widłowe ewidencjonowanie wszystkich transakcji finansowych przez ich księgowa-

nie zgodnie z Zasadami Rachunkowości oraz przeprowadzanie dwa razy w roku 

audytu zewnętrznego. Firma Skanska SA stosuje i upowszechnia procedury kom-

pletnych, dokładnych i terminowych zapisów ewidencjonujących wszystkie transak-

cje gospodarcze oraz finansowe, takie jak: raporty dotyczące czasu i kosztów, faktu-

ry, zapisy w księgach oraz w sprawozdawczości projektowej. Małe i średnie przed-

siębiorstwa współpracujące z dużą firmą zobowiązane są zapoznać się ze stosowa-

nymi procedurami i ściśle je stosować. W opinii Skanska SA, świadomość wysokich 

standardów i innowacyjnego podejścia w realizacji wspólnych projektów rośnie 

wśród MŚP w miarę realizacji kontraktu. 

Jedną z bardziej wiarygodnych ocen, które określają czy podjęta współpraca 

firmy Skanska SA z MŚP jest innowacyjna i efektywna jest badanie satysfakcji 

klienta. Badania te są również wyrazem istotnych innowacji w zakresie stosunków 

między partnerami na rynku i  zostały przeprowadzone wśród 200 klientów związa-

nych  z 122 projektami, z czego 78 projektów zbadanych zostało przez dwóch eks-

pertów. Należy dodać, że badaniom poddawani byli również mali i średni przedsię-

biorcy, w zakresie ich opinii co do współpracy i poziomu satysfakcji z firmą global-

ną. Łącznie badaniami objęto 1200 przedsiębiorców, w tym 1130 małych. Sporzą-
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dzane okresowo audyty pracowników Skanska SA jak i jej firm podwykonawczych 

są przedmiotem analiz oraz stanowią punkt wyjścia wprowadzanych zmian. 

 

 

Podsumowanie 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w tworzeniu podsta-

wowych wielkości makroekonomicznych we współczesnych gospodarkach. Ich 

rozwój często ograniczony jest wieloma przeszkodami. Niedostatek kapitału i niska 

jakość kapitału społecznego i specyficzne uwarunkowania gospodarcze wywierają 

określony wpływ na poziom innowacyjności  małych i średnich przedsiębiorstw. 

Budowanie w takich realiach gospodarczych i społecznych przewagi konkurencyjnej 

jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. W związku z tym małe i średnie przed-

siębiorstwa stosują różne strategie rynkowe i różne formy powiązań z podmiotami 

funkcjonującymi na rynku. Powiązania te są zróżnicowane pod wieloma względami, 

mogą opierać się na powiązaniach kooperacyjnych, sieciowych, klastrowych, a więc 

mogą być pionowe, poziome, bardziej lub mniej sformalizowane, mogą różnić się 

zasięgiem terytorialnym. Jednym z typowych powiązań przedsiębiorstw, będących 

przedmiotem zainteresowania w literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej jest 

współpraca dużej firmy globalnej  z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w wyni-

ku której realizowane są określone cele. Zaprezentowana w artykule globalna firma 

Skanska SA opiera współpracę z lokalnymi i regionalnymi, małymi i średnimi fir-

mami na transferze wiedzy i zasad nowoczesnego zarządzania, stawiając im, z jed-

nej strony, wysokie wymagania co do szeroko rozumianej jakości procesów wy-

twórczych, a drugiej strony, umożliwiając im dostęp i dyfuzję wiedzy i innowacji  

w wielu obszarach. Wyniki wstępnych badań wskazują, że taka współpraca może 

posłużyć jako model powiązań firm różnej wielkości i strategia budowy przewagi 

konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Większość MŚP, które realizo-

wały strategię budowy przewagi konkurencyjnej poprzez zapewnienie sobie dostępu 

do innowacji, odniosły sukces na rynku. Sukces ten polega na tym, że doświadcze-

nie ze współpracy z globalną firmą są najlepszą ich rekomendacją – wiele z nich 

wzmocniło przewagę konkurencyjną nie tylko krajowym, ale i zagranicznym rynku, 

wygrywając między innymi przetargi w Niemczech. 

 

 
DESIGN STRATEGY OF SMEs’ COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH CO-

OPERATION WITH A GLOBAL ENTERPRISE 

Summary 

There are many commonly known ways and forms of cooperation between different 

size enterprises. Such relationships may be both external an internal or be of horizontal and 

vertical character. They may also vary depending on territory and/or size of economic activi-

ty, branch, formalization and scale of adopted innovations. Presented in the paper cooperation 

of global company Skanska with local SMEs bases on  the knowledge and management rules 

transfer. Such relationship requires adoption of strict corporate process management schemes, 

but on the other hand allows to adapt best practices by SMEs. Initial results suggests that such 

cooperation may be treated as model solution.  

Translated by Leszek Kaszuba 
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ZNACZENIE MARKI JAKO INSTRUMENTU ODDZIAŁYWANIA  

RYNKOWEGO W SEKTORZE MŚP 

 

 

Wprowadzenie 

 

Wartości niematerialne nie występują w postaci fizycznej ani też finansowej, 

tak jak budynki, akcje czy obligacje, niemniej jednak przynoszą firmom korzyści, 

które mają wymiar pieniężny. Wśród korzyści niematerialnych najważniejsze miej-

sce  z punktu widzenia zdolności do tworzenia wartości firmy zajmuje właśnie mar-

ka. Ma ona wyjątkowo istotne znaczenie dla wartości całego przedsiębiorstwa, 

ze względu na fakt, że może samodzielnie tworzyć dodatkowe dochody.   

W okresie bezprecedensowego konsumpcjonizmu i szybkiej globalizacji rośnie 

znaczenie marki, która jest w stanie zapewnić przedsiębiorstwu trwałą przewagę 

konkurencyjną. Oferowanie w swoim portfolio silnej marki oraz skuteczne nią za-

rządzanie dostarcza przedsiębiorstwom znaczącego instrumentu konkurowania.  

W uznanej marce klienci zauważają istotne korzyści emocjonalne mające bezpo-

średnie przełożenie na wzrost wartości produktu dla klienta. Mając do wyboru pro-

dukt bezmarkowy  i markowy klienci najczęściej wybierają produkt markowy, do-

strzegając w nim wyższą jakość, za którą skłonni są nawet więcej zapłacić.  

MŚP mają unikalne cechy, przez co ich działania marketingowe znacząco się 

różnią od tradycyjnego marketingu w dużych organizacjach. Ograniczenia zasobów 

są niewątpliwie głównym problemem MŚP, ponieważ nie mogą stosować, jak duże 

firmy, konwencjonalnego marketingu. Ograniczenia te dotyczą zasobów (finanse, 

czas, wiedza marketingowa), brak wiedzy fachowej oraz ograniczony wpływ na 

rynek. W tej sytuacji  skuteczne budowanie i zarządzanie marką zapewnia przedsię-

biorstwu przewagę konkurencyjną. Wynika to z faktu, że uznana marka,  w której 

konsumenci dostrzegają inne korzyści niż tylko jej podstawowa funkcjonalność, 

powiększa wartość produktu dla klienta. 

Celem głównym artykułu jest analiza znaczenia marki jako instrumentu od-

działywania rynkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa ku-

jawsko-pomorskiego. 

 

 

1. Marka jako instrument konkurowania 

 

Ostatnie lata przyniosły istotną zmianę podejścia w rozumieniu zarządzania 

wartością dla akcjonariuszy. Wcześniej uważano, że wartość przedsiębiorstwa gene-
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rują wyłącznie aktywa materialne, takie jak aktywa produkcyjne, nieruchomości czy 

aktywa finansowe. Aktywa niematerialne w tej kwestii pomijano, nie były wycenia-

ne i analizowane pod względem finansowym. Od niedawna zaczęto dostrzegać  

i mierzyć wpływ niematerialnych zasobów firmy na jej wartość, w tym marki, tech-

nologii, patentów czy pracowników. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach marka jest 

najważniejszym aktywem. Wartość marki jest generowana przez wiele wielowymia-

rowych aktywów, które współdziałają w sposób kompleksowy: lojalność wobec 

marki, rozpoznawalność, postrzeganą jakość, tożsamość marki i innych aktywów 

należących do marki (patenty, dostęp do kanałów dystrybucji)
1
.  

Bieżąca sytuacja gospodarcza, rynek nasycony ogromem produktów rywalizu-

jących ze sobą w każdym niemal sektorze, zmusza przedsiębiorstwa do tworzenia  

i korzystania z coraz to nowszych sposobów konkurowania i metod nawiązywania 

komunikacji z konsumentem. Rozwój technologii produkcji oraz obniżenie kosztów 

transportu, przyczyniły się do zwiększenia liczby produktów zaspokajających te 

same potrzeby. Tylko niewielki odsetek wchodzących na rynek produktów ma szan-

sę zaistnieć i utrzymać się na rynku, dlatego tak ważne jest znalezienie punktów 

przewagi nad konkurentami. 

Skuteczne zarządzanie marką ma kluczowe znaczenie w osiąganiu celów fir-

my, zapewnienia satysfakcji i lojalności konsumenckiej a tym samym rentowności
2
. 

Pełniąca strategiczną funkcję w firmie marka, ogniskuje w sobie całość działań 

marketingowych, ustala cele, strategie cenowe, promocyjne oraz zakres dystrybucji 

dla konkretnej marki w taki sposób, aby uczynić ją wyjątkową i odmienną od pozo-

stałych ofert dostępnych na rynku. Jeśli proces ten się powiedzie, powstała w jego 

wyniku silna marka jest jednym z najcenniejszych aktywów, jakimi dysponuje 

przedsiębiorstwo
3
. 

Powszechnie mówi się o towarach markowych i niemarkowych. Markowe to 

te, związane od lat ze znanymi producentami, cieszące się zaufaniem konsumentów, 

chętnie nabywane, pomimo zazwyczaj wyższych cen od analogicznych towarów 

niemarkowych. Markowymi produktami mogą być nie tylko standardowe, a nawet 

popularne, nie tylko produkty wybieralne, lecz także produkty powszednie
4
. 

Marka zajmuje znaczące miejsce wśród instrumentów marketingu. Pozwala 

odróżnić produkty i usługi od oferty konkurencyjnej,  jest nazwą, symbolem wpro-

wadzanym w celu różnicowania konkretnego kształtu. Jej zadanie nie kończy się na 

nadaniu oznaczenia graficznego czy nazwy, odpowiada głównie za psychologiczne 

zróżnicowanie produktu. Zapewnia wartości dodane, które są cenione przez konsu-

mentów, oddziałuje na uczucia, wyobrażenia i oczekiwania. Grzegorczyk zaznacza, 

że nie powinna być ona utożsamiana  z produktem, ponieważ ten może być modyfi-

kowany, natomiast wizerunek samej marki powinien pozostać stały
5
. Marka indywi-

                                                 
1 H. Calderon, A. Cervera, A. Molla, Brand Assessment: a Key Element of Marketing Strate-

gy, „Journal of Product & Brand Management” 1997, vol. 6, t. 5, s. 293–304. 
2 Rajagopal, Brand Excellence: Measuring the Impact of Advertising and Brand Personality 

on Buying Decisions, „Measuring Business Excellence” 2006, vol. 10, t. 3, s. 56–65. 
3 J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 60. 
4 Marketingowe testowanie produktów, red. S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer, Polskie Wy-

dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 65. 
5 A. Grzegorczyk, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 65. 
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dualizuje i klasyfikuje produkt wśród nabywców, nawet pomimo podobnych cech 

funkcjonalnych, ukazuje emocjonalne korzyści produktu, wykorzystując ich atrybu-

ty w celu tworzenia zachęt dla konsumentów. Silna marka sprawia, że klienci lojalni 

wobec niej są mniej wrażliwi na podwyżki cenowe. 

Analizując dwa produkty, które niemal niczym się nie różnią, mają taką samą 

wagę, składniki, zapach, jednak w oczach konsumenta są różnie postrzegane, po-

nieważ wyróżnia je marka, która niesie za sobą różne wartości i skojarzenia, stając 

się czymś w rodzaju nośnika fizycznych i psychologicznych czynników, formułują-

cych postawy konsumentów
6
. Marka funkcjonuje w umysłach odbiorców, jest su-

biektywnym i niepowtarzalnym wrażeniem konsumenta, w kontakcie z oznaczonym 

nią produktem lub usługą.  

Ze wszystkich przytoczonych definicji nasuwa się wspólny wniosek, pozwala-

jący zauważyć, że w efekcie marka nie istnieje na rynku. Widać jedynie jej fizyczną 

część w postaci produktu, natomiast ona sama jest w głowie człowieka, w jego 

świadomości. 

 

 

2. Znaczenie marki dla konsumenta 

 

W obliczu wszechobecnej konkurencji, marka przestała w powszechnej świa-

domości funkcjonować wyłącznie jako określenie znaczka firmowego czy logo 

producenta. Stała się czymś więcej niż tylko symbolem, odróżniającym  jeden wy-

rób od drugiego. Produkt markowy postrzegany jest jako produkt dobry, wysokiej 

jakości i taki być powinien
7
. Do jego wyznaczników należą: wysoka jakość, inno-

wacyjność, ochrona interesów konsumenta i wytwórcy oraz dodawanie prestiżu. 

Marka daje konsumentowi gwarancję, że produkt, gdziekolwiek zakupiony, jest 

zawsze identyczny. Właściciel marki powinien zadbać o to, aby smak, wygląd  

i kształt produktu były takie same wszędzie tam, gdzie jest on dostępny, by był roz-

poznawalny, zaspakajał potrzeby konsumentów, nadążał za modą. Silne marki za-

pewniają produktom przewagę konkurencyjną, podczas gdy produkty o niskiej roz-

poznawalności znikają w codziennym natłoku informacji. 

Markę można traktować jako rodzaj obietnicy, a wręcz zobowiązania właści-

ciela, do konsekwentnego i ciągłego dostarczania korzystnych cech dla nabywcy  

w akcie zakupu produktu markowego. Dzięki wykreowaniu silnych marek, zmniej-

sza się rola czynnika przypadkowości zakupu. Odpowiednie budowanie skojarzeń  

z marką, odzwierciedlających nadane jej wartości, jest podstawą zaistnienia marki 

na rynku oraz sukcesu produktu. 

Każdy potencjalny konsument, przed dokonaniem decyzji o zakupie, podejmu-

je wiele działań porównawczych produktów tej samej kategorii w celu wyłonienia 

propozycji marki najbardziej odpowiadającej jego potrzebom i oczekiwaniom. Klu-

czową determinantą decyzji konsumenckich jest zapewnienie satysfakcji a nie wy-

                                                 
6 J. Altkorn, Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 89. 
7 K. Liczmańska, Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu, 

Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo 

Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, nr 1/2010, s. 98. 
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łącznie fizyczne cechy produktu
8
. Klient nie sięga w sklepie po produkt, nie wkłada 

go do koszyka, nie chce kupić produktu, kupuje emocje, pozytywne doznania. Za-

pewnia mu to uznana marka, oferująca obietnicę sprzedawcy do ciągłego dostarcza-

nia nabywcy konkretnego zbioru cech, korzyści i usług
9
. Można pokusić się  

o stwierdzenie, że marka jest jednym z atrybutów cywilizacji, bowiem wraz z jej 

rozwojem budzą się nowe potrzeby wśród konsumentów. Pojęcie marki rozpatrywać 

można w kategoriach kulturowych jako składnik obowiązujących trendów a często 

nawet ich wyznacznik. Wzrastające potrzeby poczucia wyróżnienia, przynależności 

do grup postrzeganych jako prestiżowe, perfekcjonizmu oraz wysokiej jakości, za-

spakaja właśnie silna, uznana marka produktu. 

Korzyści i znaczenie marki można rozpatrywać zarówno z punktu widzenia 

konsumenta, jak i producenta. Dla konsumenta to głównie
10

: 

 niezmienny poziom jakości produktu, 

 łatwość identyfikacji produktu, 

 ułatwienie poszukiwania informacji, 

 minimalizowanie ryzyka w procesie zakupu, 

 ułatwianie zakupu niezależnie od miejsca jego dokonywania, 

 gwarancja satysfakcji z zakupu, 

 zapewnienie przynależności do grupy społecznej, 

 podwyższanie prestiżu w otoczeniu. 

W literaturze przedmiotu można spotkać podział atrybutów marki na dwie ka-

tegorie: atrybuty bezpośrednio związane z produktem, rzeczywiste i funkcjonalne. 

Druga kategoria to atrybuty pośrednio związane z produktem, ewaluatywne, zwią-

zane z wyobrażeniem użytkownika. Atrybuty bezpośrednio związane z produktem 

przedstawiają właściwości fizyczne, przez konsumentów łączone z funkcjami, jakim 

służy produkt. Cechy fizyczne nabierają znaczenia dla konsumenta w momencie 

kiedy potrafią zaspokoić jego potrzeby, cele zakupu. Atrybuty pośrednio związane  

z produktem  odnoszą się do skojarzeń z użytkownikiem lub sytuacją jego użycia
11

. 

Skojarzenia te związane są z przenoszeniem wyjątkowych cech użytkownika na 

markę produktu. Atrybuty pośrednio związane z produktem uzewnętrzniają osobo-

wość marki. Silna marka, w znaczeniu zbioru atrybutów związanych z produktem, 

determinuje wartość produktu oznaczonego daną marką dla nabywcy. Poprzez an-

tropomorfizację marki, marketerzy zapewniają jej pozycjonowanie, symboliczne 

znaczenie jak również wartość emocjonalną, które mogą się przyczynić do preferen-

cji konsumentów trwalszej niż atrybuty funkcjonalne. 

                                                 
8D.I. Hawkins, R.J. Best, K.A. Money, Consumer Behavior. Building Marketing Strategy, 

McGraw-Hill Higher Education, New York 2011, s. 19. 
9 K. Liczmańska, Marki polskich alkoholi inspirowane historią narodową, w: Nauka i Go-

spodarka w dobie destabilizacji, red. J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, R. Oczkowska, Biuro 

Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2011, s. 341–345. 
10K. Liczmańska, Silna marka jako kluczowy instrument budowania przewagi konkurencyjnej 

w sektorze alkoholi wysokoprocentowych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. In-

strumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin 2012, s. 328–330; K. Liczmańska, Marki polskich alkoholi..., s. 343–345. 
11 A.M. Zawadzka, Dlaczego przywiązujemy się do marki?, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-

logiczne, Gdańsk 2006, s. 8–9. 
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Dzięki uznanej marce, konsument w sposób subiektywny postrzega produkt ja-

ko dużo lepszy od podobnych, które jednak nie są opatrzone znaną marką. Obiekty-

wizm zatraca się nawet wobec takich kryteriów, jakimi są jakość czy trwałość. Jeśli 

marka zapewnia konsumentom pożądane korzyści użytkowe, ekonomiczne, psycho-

logiczne, trudno mówić o objawach przemawiających za jej przemijaniem. Tenden-

cje nabywców do zakupu znanych, cieszących się zaufaniem marek są znacznie 

większe niż do kupna produktów nieznanych. 

 

 

3. Charakterystyka sektora MŚP 

 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest nieodzownym elementem wła-

ściwie funkcjonującego systemu gospodarczego. O sile rozwiniętych gospodarek 

świata decydują zarówno wielkie koncerny, jak i małe oraz średnie przedsiębior-

stwa, potrafiące błyskawicznie przystosować się do stale zmieniających się potrzeb 

konsumentów. Sektor MŚP składa się z podmiotów gospodarczych, których wiel-

kość z reguły określona jest przez niewielką liczbę zatrudnionych, stosunkowo mały 

kapitał, niewysoką sprzedaż oraz mały udział w rynku
12

. Pełni on ważne funkcje  

w gospodarce każdego kraju. Sektor MŚP stanowi źródło dochodów dla budżetu 

państwa i budżetów samorządów lokalnych, ma znaczący wpływ na PKB oraz two-

rzy nowe miejsca pracy
13

. Sektor ten cechuje się elastycznością i adaptacyjnością do 

zmiennych uwarunkowań rynkowych, niezwykle istotną – szczególnie w warunkach 

spowolnienia gospodarczego.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają szczególne cechy, które w dużym stopniu 

determinują sposób ich funkcjonowania
14

. Unikalne cechy MŚP, odróżniające je od 

dużych przedsiębiorstw mogą być określone przez charakter i zachowania właścicie-

la bądź wielkość czy etap rozwoju przedsiębiorstwa
15

. Mała firma, posiadająca 

mniejszy kapitał i słabszą pozycję na rynku, musi szczególnie uważnie podejmować 

wszelkie działania marketingowe, gdyż w wyniku niewłaściwych decyzji może 

szczególnie dotkliwie odczuć porażkę
16

. 

Przejawem przedsiębiorczości niezbędnym dla przetrwania i rozwoju MŚP jest 

innowacyjność. Na tworzenie innowacji w tych przedsiębiorstwach wpływ mogą 

mieć zarówno uwarunkowania zewnętrzne związane z otoczeniem, w jakim funk-

                                                 
12 P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005, s. 7–9. 
13 Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, 

red. A. Zakrzewska-Bielawska, Difin SA, Warszawa 2011, s. 7. 
14 D. Carson, S. Cromie, Marketing Planning in Small Enterprises: A Model and Some Empir-

ical Evidence, Journal of Consumer Marketing1990, vol. 7, t. 3, s. 5–18. 
15 A. Glimore, D. Carson, K. Grant, SME Marketing in Practice, Marketing Intelligence  

& Planning 2001, vol. 19, t. 1, s. 7. 
16 B. Lunden, U. Svensson, Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, BL Info Polska 

Sp. z o.o., Gdańsk 2011, s. 13–14. 
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cjonują, jak i uwarunkowania wewnętrzne związane z zasobami, będącymi w posia-

daniu przedsiębiorstwa
17

. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa to 99,8% ogólnej liczby firm działających  

w Polsce. Sektor ten zdominowany jest przez firmy mikro, które stanowią 96% całej 

populacji MŚP. Ponad 30% stanowią firmy handlowe, przedsiębiorstwa przemysło-

we to 11% populacji, budowlane – ponad 13%, pozostałe ponad 45% MŚP to firmy 

działające w różnych obszarach sektora usług
18

. 

 

 

4. Marka w sektorze MŚP 

 

Obecnie dla większości wielkich korporacji marketing, budowanie silnych ma-

rek stanowią podstawę sukcesu. Podejście MŚP do marketingu jest bardzo przypad-

kowe, nieformalne, bierne i spontaniczne
19

, z reguły decyzje podejmuje właściciel, 

według osobistych priorytetów
20

. Dodatkowo, firmy te najczęściej dysponują mały-

mi budżetami i mogą niewielkie środki przeznaczyć na działania promocyjne
21

. 

Tworzenie silnych marek jest szczególnie ważne dla MŚP
22

, gdzie marka jest po-

strzegana jako zasób niematerialny niezbędny do konkurowania na lokalnych ryn-

kach
23

.  

Badanie mające na celu szczegółową analizę znaczenia marki jako instrumentu 

oddziaływania rynkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, przeprowadzone 

zostało przez autorkę w 2012 roku, wśród 92 małych i średnich przedsiębiorstw  

z województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

                                                 
17 M. Zastempowski, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych  

i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 118–119. 
18 Wyniki badania przeprowadzonego w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MŚP 

w latach 2010–2012” przez PKPP Lewiatan. 
19 V. Gabrielli, B. Balboni, SME Practice Towards Integrated Marketing Communications, 

Marketing Intelligence & Planning 2010, vol. 28, t. 3, s. 275–290. 
20 A. Glimore, D. Carson, K. Grant, op.cit., s. 7–8. 
21 Gilmore A.,  Entrepreneurial and SME Marketing, „Journal of Research in Marketing and 

Entrepreneurship” 2011, vol. 13, t. 2, s. 137–145. 
22 I. Inskip, Corporate Branding for Small to Medium-sized Businesses: a Missed Opportunity 

or an Indulgence?, „Brand Management” 2004, vol. 11, nr 5, s.358–365. 
23 T. Abimbola, A. Kocak, Brand, Organisational Identity and Reputation: SMEs as Expres-

sive Organizations: a Resource Based Perspective, „Qualitative Market Research: An Interna-

tional Journal” 2007, vol. 10, nr 4, s. 88–89; R. Mittchel, K. Hutchinson, S. Bishop, Interpre-

tation of the retail brand: an SME perspective, International Journal of Retail & Distribution 

Management, vol. 40, nr 2/2012, s. 158. 
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Rysunek 1. Znaczenie marki jako instrumentu oddziaływania rynkowego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 

Dla przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim mar-

ka jest istotnym instrumentem oddziaływania rynkowego, wskazuje tak aż 52% 

respondentów, w tym 23% twierdzi, że ma kluczowe znaczenie. Żadna z firm za-

trudniających 100–250 pracowników nie przypisała marce znaczenia marginalnego 

bądź też braku znaczenia. Nawet firmy usługowe, w których kluczowe znaczenie ma 

poziom obsługi klientów, mają świadomość ogromnego znaczenia marki jako in-

strumentu oddziaływania rynkowego. 

Analizowane przedsiębiorstwa głównie stosują strategię budowania marki fir-

my, z pewnością uzasadnione jest to specyfiką małych i średnich przedsiębiorstw,  

w szczególności dużym udziałem firm usługowych. Na kolejnych pozycjach wska-

zywane są: strategia marki firmy i marki produktu, strategia marki produktu oraz 

strategia marki mieszanej. Jedynie 9%  nie stosuje żadnej strategii marki, są to  

z reguły najmniejsze firmy biorące udział w badaniu, wśród nich połowa to firmy 

usługowe. 

 
Rysunek 2. Częstotliwość prowadzenia badań satysfakcji klienta 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Zauważyć można, że niewielki odsetek analizowanych przedsiębiorstw prowa-

dzi badania satysfakcji klienta, można przypuszczać, że wynika to z braku środków 

finansowych, które można przeznaczyć na takie badania. Bardzo wyraźna jest ten-

dencja, że im większa firma, tym chętniej korzysta z badań satysfakcji klientów. 

Największe z badanych przedsiębiorstw wskazują, że prowadzą je regularnie, 
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co może potwierdzać, że wszystkie zauważają potrzebę, jednak nie mają odpowied-

nich środków finansowych na prowadzenie badań satysfakcji klientów. 

 
Rysunek 3. Działania stosowane w celu kreowania silnej marki 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 

Wśród badanych przedsiębiorstw istnieje świadomość, że uznana marka jest 

istotnym instrumentem konkurowania. Jak jednak wynika z rysunku 3, nie prowadzą 

badań wizerunku marki, co jak można przypuszczać, wynika z ograniczonych środ-

ków finansowych. Część, szczególnie tych większych przedsiębiorstw, znajduje 

finansowanie dla badań satysfakcji, jednak analiza postrzegania przez klientów 

wizerunku marki ma dla nich zdecydowanie mniejsze znaczenie i rezygnują z niej 

wobec ograniczonych budżetów. 

 
 

Rysunek 4. Znaczenie marki jako instrumentu budowania i utrzymania relacji z klientami 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 

Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu dostrzegają znaczenie marki w bu-

dowaniu i utrzymaniu relacji z klientem, wprawdzie tylko 27% wskazuje markę jako 

kluczowy instrument, jednak aż 52% twierdzi, że jest jednym z podstawowych in-

strumentów budowania relacji  z klientami, a marginalne znaczenie ma jedynie dla 

14% badanych. 

 

 

Podsumowanie 

Pozycję produktu markowego wypracowuje się przez dziesiątki lat, utrzymując 

wysoką jakość wyrobu, pozwalając ewaluować produktowi, dbając o jego dystrybu-
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cję, promocję, o zaspokojenie potrzeb konsumenta. Marka to niejako most łączący 

oczekiwania konsumentów z możliwościami producentów. Fenomenem marki jest 

jej niematerialna postać, która ma przemożny wpływ na wymierne – materialne 

efekty. Dlatego też o marce często mówi się, że jest filozofią produktu, gdy tymcza-

sem on sam jest tylko bazą. 

Konsekwentna, świadoma i długofalowa praca nad budowaniem i utrwalaniem 

marki, jest gwarantem dominacji jej wizerunku w umyśle wytypowanego odbiorcy  

a zarazem sukcesu produktu. Coraz więcej firm zaczyna walczyć o grupę stałych 

klientów, mając świadomość, że lojalny klient przynosi zysk. Firmy biorące udział 

w badaniu mają taką świadomość, jednak najczęściej dysponują zbyt małymi środ-

kami finansowymi, by profesjonalnie budować swoje marki oraz nimi zarządzać. 

Badania satysfakcji konsumentów prowadzone są sporadycznie, natomiast badania 

wizerunku marki w zasadzie wcale.  

Analizując zebrany materiał można stwierdzić, że większość małych i średnich 

przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego dostrzega potrzebę budo-

wania silnych marek, zauważając, że jest ona jednym z kluczowych instrumentów 

oddziaływania rynkowego. Warto podkreślić fakt, że przedsiębiorstwa biorące 

udział w badaniu wykazują się świadomością znaczenia zarówno siły marki, jak  

i budowanych relacji z klientami dla budowania swojej pozycji konkurencyjnej. 

Największą przeszkodą wydają się być jednak ich ograniczone budżety. 

Marka nabiera coraz większego znaczenia w całym ogromnym marketingu-

mix. Ten sukces uświadomił producentom, że aby skutecznie konkurować na rynku, 

muszą mieć silną, sprawdzoną i uznaną przez konsumenta markę, która jest dla 

lojalnych klientów zapewnieniem jakości produktu, a dla producenta stanowi gwa-

rancję zysku i rentowności. Większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z prze-

wagi jakie daje silna marka, co ma odzwierciedlenie w strategiach działania zarów-

no wielkich korporacji, jak i małych firm. 

 

 
THE IMPORTANCE OF BRANDS AS INSTRUMENT IN THE MARKET 

IMPACT SMEs 

Summary 
In an unprecedented period of rapid globalization, consumerism and the growing impor-

tance of the brand, which is able to provide the company a sustainable competitive advantage. 

Offering a portfolio of strong brands and effective management it provides businesses a sig-

nificant competitive instrument. As a recognized brand, customers realize substantial emo-

tional benefits that impact on the increase in value of the product to the customer. Choose 

between brand and brand less product most customers opt for a branded product, seeing in it  

a higher quality for which they are willing to pay more. 

SMEs have unique features that distinguish it from traditional marketing in large organ-

izations. These restrictions apply to resources (such as finance, time, knowledge, marketing), 

lack of expertise and limited impact on the market. Resource constraints are undoubtedly  

a major concern of SMEs that can not be used as a conventional large companies marketing. 

In this situation, an effective brand building and management provides the company a com-

petitive advantage. This is due to the fact that a recognized brand that consumers recognize 

other benefits than just its basic functionality, increases the value of the product to the cus-

tomer. 
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The main objective of this article is a detailed analysis of the importance of the brand, 

as an instrument of market impacts for small and medium-sized enterprises of the  kujawsko-

pomorskie province. 

 

Translated by Katarzyna Liczmańska 
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WPŁYW PROCEU SUBURBANIZACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘ-

BIORSTW SEKTORA MŚP W POLSCE 

 

 

Wprowadzenie 

 

Zrównoważone tempo urbanizacji nowych terenów prowadzące do powstania 

funkcjonalnie, przestrzennie i społecznie wyważonych przedmieść uznaje się za 

naturalny rozwój przestrzenny miast. Za historyczne początki procesu suburbaniza-

cji, zjawiska od początku uznawanego za niekorzystne, uznać należy brytyjskie 

państwowe decyzje polityczno-ekonomiczne, które doprowadziły w pierwszej po-

łowie XX wieku do rozrostu przedmieść miast Wielkiej Brytanii, a przede wszyst-

kim Londynu. Znaczące pogłębienie negatywnego wymiaru procesu suburbanizacji 

nastąpiło w rozwoju miast amerykańskich, gdy mit o „darmowej ziemi” połączył się 

z wprowadzeniem w latach trzydziestych XX wieku zasad masowej produkcji dla 

budownictwa mieszkaniowego
1
. Jak wynika z obserwacji tego zjawiska, procesy 

suburbanizacji zachodzące w różnych krajach Europy i świata nie są jednorodne.  

W Polsce charakterystyczne jest, że dopiero po roku 1989 ponownie zaczęła rozwi-

jać się dynamicznie strefa podmiejska
2
 wskutek zmian ustroju politycznego oraz 

przejścia z gospodarki planowej do gospodarki rynkowej. Reakcją na te zmiany  

w sferze ekonomii był dynamiczny rozwój sektora mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw. Obserwacje wskazują, że powstałe w ostatnich 30 latach polskie strefy 

podmiejskie są obszarami intensywnej aktywności gospodarczej mikro i małych 

przedsiębiorstw. Ta cecha odróżnia polskie suburbia od ich europejskich i amery-

kańskich odpowiedników. Jest to zatem wyjątkowo ważna strefa warunkująca roz-

wój gospodarczy miasta i regionu – obszar funkcjonalny łączący intensywnie działa-

jącą strefę pracy z umacniającą się strefą  zamieszkania. 

Wspólna przyczyna rozwoju tych dwóch zjawisk skłoniła autorów do podjęcia 

badań dotyczących wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy nimi. Przeprowa-

dzone badania wstępne obejmują analizę danych statystycznych dotyczących przed-

siębiorstw sektora MŚP w Gdańsku (miasto centralne) i dwóch strefach podmiej-

                                                 
1 J. Martyniuk-Pęczek, American Dream a sprawa polska: amerykański i polski kontekst 

suburbanizacji, w: Problem suburbanizacji, red. P. Lorens,  Warszawa 2005, Urbanista,  

s. 103–112. 
2 P. Lorens, Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego, w: Problem 

suburbanizacji..., s. 33–44. 
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skich Gdańska – Straszyna i Chwaszczyna oraz analizy przestrzenne wybranych 

stref podmiejskich. 

 

 

1. Istota procesu suburbanizacji 

 

Tradycyjnie, terminem suburbanizacji określa się proces przenoszenia form 

przestrzennych miasta oraz form życia miejskiego poza miasto centralne, na tereny 

w jego sąsiedztwie oraz proces zespalania funkcjonalnego obszarów podlegających 

suburbanizacji z miastem centralnym
3
. Pojęcie „przenoszenia” rozpatrywać należy 

w kontekście migracji ludności i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego do 

strefy podmiejskiej, powodujące wyraźną decentralizację, a nawet kurczenie się 

struktur miast centralnych przy nieograniczonym nacisku na rozrost stref podmiej-

skich. Samo pojęcie suburbanizacji ma jednak charakter wieloznaczny. W dobie 

globalizacji, proces ten w sposób szczególny poddany został dynamizacji przeradza-

jąc się w zjawisko urban sprawl, przejawiające się powstaniem amorficznej struktu-

ry peryferii miejskiej, w której relikty działalności rolniczej i ogniska intensywnej 

aktywności gospodarczej przenikają się z ułomnymi strukturami  mieszkaniowymi  

i ekstensywnymi strefami nieużytków. Brak ścisłych regulacji przestrzennych, 

umożliwiający we wstępnej fazie intensywny rozwój gospodarczy strefy podmiej-

skiej, kształtuje podstawy późniejszych konfliktów i barier rozwojowych, decydują-

cych o osłabieniu potencjału funkcjonalnego strefy w jej dojrzałej fazie rozwojowej.  

W obszarach metropolitarnych, w których obserwuje się wzmożony trend roz-

rastania i rozlewania się terenów podmiejskich, dochodzi często do powstania „no-

wej formy miasta w postaci międzymiasta, miasta rozproszonego, miasta sieciowe-

go, układu rozmytego, funkcjonalnie silnie powiązanego, ale pozbawionego trady-

cyjnej zwartości przestrzennej i niespełniającego tradycyjnych kanonów ładu prze-

strzennego”
4
. Negatywne doświadczenia krajów europejskich w tym wymiarze 

doprowadziły w ramach polityki Unii Europejskiej do wzmożonych prac ogranicze-

nia dynamiki tego procesu. Obok dokumentów politycznych, takich jak deklaracja 

Karta Lipska 2007, prowadzone są na szeroką skalę badania naukowe nad metodami 

sterowania i kontroli dynamiki procesu suburbanizacji (np. niemieckie badania  

w ramach projektu REFINA). W Polsce, w przeciwieństwie do krajów wysokoro-

zwiniętych Europy, a szczególnie Stanów Zjednoczonych, doświadczenie skutków 

procesu suburbanizacji jest zjawiskiem nowym dla obecnych włodarzy miejskich, 

stąd też często mylony jest on z naturalnym rozwojem miejskim. Brak odpowiedniej 

podbudowy teoretycznej powoduje, że w dobrej wierze sektor publiczny uchyla się 

od wspierania procesu urbanizacji, wynikającego z korzystnych impulsów gospo-

darczych poprzez adekwatne regulacje przestrzenne. Powoduje to przerodzenie się 

procesu suburbanizacji w zjawisko urban sprawl (rozlanie przestrzeni). 

Rozlanie przestrzeni jest silnie związane z brakiem spójności przestrzeni pod 

względem morfologicznym. Charakteryzuje się tym, że lokalizacja obiektów jest 

                                                 
3 A. Lisowski, M. Grochowski, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy, konsekwen-

cje, Biuletyn KPZK nr 240/2009, t. 1, s. 216–280. 
4 Ibidem, s. 221. 
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rozproszona i niepowiązana przestrzennie
5
. Ponadto forma ta zaczyna przejmować 

funkcje miasta centralnego, gdyż coraz częściej pojawiają się tu centra handlowe, 

nowe przestrzenie publiczne i tak zwane parki biznesowe
6
. Brakuje tradycyjnej 

zwartej strefy zabudowy, a powiązania między poszczególnymi elementami są dość 

przypadkowe. Nadmiernie rozbudowana i nieefektywnie powiązana staje się sieć 

transportowa i układ sieci infrastruktury technicznej mediów. W dobie globalizacji, 

proces niekontrolowanej suburbanizacji uznany został za jedno z największych 

zagrożeń równowagi gospodarczo-społecznej miast, podważających bezpieczeństwo 

ich rozwoju ekonomicznego.  

 

 

2. Rozwój sektora MŚP w Polsce 

 

Z rozwojem przedsiębiorstw sektora MŚP wiąże się nierozerwalnie klimat i at-

mosfera sprzyjająca przedsiębiorczości. Jednak polscy przedsiębiorcy w okresie 

gospodarki planowej, zdominowanej przez sektor państwowy, napotykali wiele 

trudności w prowadzeniu własnych przedsiębiorstw. Nie wynikały one jednak  

z ograniczonego popytu na oferowane przez nich wyroby i usługi, ale z działań 

państwa zniechęcających do prowadzenia działalności gospodarczej. Na rysunku  

1 zaprezentowano okresy rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w latach 

1939–1988. 
 

 
 

Rysunek 1. Rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w latach 1939–1988 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Krajewski, Kreowanie miejsc pracy w małych  

i średnich przedsiębiorstwach, Wynagrodzenia nr 19/199, dodatek miesięczny nr 9. 

                                                 
5 Por. A. Duany, E. Plater-Zyberk, J. Speck, Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the 

Decline of the American Dream, North Point Press, New York 2001. 
6 M. Czerny,  Przestrzenna ekspansja miasta – przegląd współczesnej tematyki badawczej,  

w: Współczesne problemy i koncepcje  teoretyczne bada przestrzenno-ekonomicznych, red.  

H. Rogacki,  Biuletyn KPZK nr 219/2005, s. 156–172. 
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światowej 

Reaktywowanie przedsiębiorstw przez przedwojennych właścicieli 

Nacjonalizacja przemysłu i przedsiębiorstw sektora MŚP 

Piętnowanie prywatnych przedsiębiorców i rolników 

Restrykcje podatkowe prywatnych przedsiębiorstw 

Złagodzenie restrykcji wobec prywatnych przedsiębiorstw 

Wzrost liczby prywatnych przedsiębiorstw, często ze względów politycznych 
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Wstępna faza 
rozwoju 
przedsiębiorczości

Faza eksplozji 
przedsiebiorczości

Faza 
samoregulacji 
rynkowej

Przełomowym okresem dla działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

w Polsce był 1989 rok. Właśnie wtedy rozpoczęła się transformacja, polegająca na 

odejściu od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej.  

W tym okresie można wyróżnić trzy fazy rozwoju sektora mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, co przedstawiono na rysunku 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 2. Fazy ekspansji sektora MŚP w Polsce 1989–1995 

 

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–

2008, red. A. Żołnierski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB,  

s. 23. 

 

 

Faza pierwsza rozpoczęła się zanim wprowadzono gospodarkę wolnorynkową  

i została nazwana fazą wstępnego rozwoju przedsiębiorczości. Wprowadzono wtedy 

korzystne dla rozwoju przedsiębiorczości ustawy. Druga faza to okres od roku 1989 

do 1994 roku, który charakteryzuje się dynamicznym wzrostem liczby przedsię-

biorstw sektora MŚP. W tych latach nastąpił ponad dwukrotny wzrost liczby małych 

podmiotów, co w dużej mierze było spowodowane recesją gospodarczą. Sektor ten 

stał się miejscem pracy dla osób, które straciły zatrudnienie w dużych państwowych 

przedsiębiorstwach. Innymi przyczynami zakładania przedsiębiorstw było zapew-

nienie bytu rodzinie, potrzeba samorealizacji, wyzwolenie podstaw przedsiębior-

czych czy chęć uniezależnienia się. Faza samoregulacji rynkowej rozpoczęła się po 

1995 roku. Wówczas liczba podmiotów nadal rosła, ale tempo wzrostu zaczęło się 

stabilizować. Było to wynikiem eliminacji najsłabszych ekonomicznie przedsię-

biorstw, które nie zdołały przetrwać na coraz bardziej dojrzałym  

i konkurencyjnym rynku
7
 (rys. 3). 

Obecnie gospodarka wolnorynkowa jest już dojrzała istnieją więc inne powo-

dy, dla których przedsiębiorcy zaczynają pracować na własny rachunek. Często 

pracownicy rezygnują z pracy etatowej na rzecz samozatrudnienia (najczęściej za 

namową swojego pracodawcy).  

MŚP pełnią nie tylko wiele funkcji gospodarczych, ale także społecznych. Pod-

stawową funkcją społeczną jest formowanie samodzielnej ekonomicznie klasy śred-

                                                 
7 G. Sobczyk, Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 19–21. 

od 1995 r. 

1989–1994 

do 1989 r. 
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niej. Powszechnie uważa się, że dobrobyt państwa oraz sprawne funkcjonowanie 

mechanizmu rynkowego zależy od stopnia rozwoju klasy średniej w danym społe-

czeństwie
8
. Dzięki skłonności przedsiębiorstw sektora MŚP do wykorzystania lokal-

nych  zasobów oraz łatwości,  z jaką  z tych zasobów umieją skorzystać, powstają 

efektywne procesy gospodarcze, wzrasta zamożność społeczeństwa w regionie, 

zmienia się styl życia właścicieli i pracowników oparty na swobodzie wyborów 

rynkowych, wolności gospodarczej i efektywnej przedsiębiorczości. Wspomniana 

funkcja społeczna polega również na zmniejszeniu wysokich kosztów społecznych 

oraz złagodzeniu napięć społecznych związanych z transformacją gospodarczą. 
 

 

Rysunek 3. Rozwój sektora MŚP w Polsce w latach 1995–2010 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARP. 

 

 

3. Charakterystyka wybranego miasta centralnego i stref podmiejskich 

 

Trójmiejski Obszar Metropolitalny (TOM) stanowi istotny element struktury 

funkcjonalno-przestrzennej województwa pomorskiego, a także jeden z najważniej-

szych ośrodków gospodarczych i społecznych południowego Bałtyku. Gdańsk, obok 

Gdyni i Sopotu, stanowi  centrum aglomeracji.  Obszar funkcjonalny aglomeracji 

tworzą miasta – Pruszcz Gdański, Rumia, Reda, Wejherowo, Tczew, gmina miej-

sko-wiejska Żukowo oraz gminy wiejskie – Pruszcz Gdański, Kolbudy, Szemud, 

Wejherowo, Kosakowo. Badane strefy podmiejskie należą do: 

 Chwaszczyno – gmina miejsko–wiejska Żukowo (powiat kartuski), 

 Straszyn – gmina wiejska Pruszcz Gdański (powiat gdański). 

Jak wynika z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, 

centrum aglomeracji (Gdańsk, Gdynia, Sopot) to obszar m.in. o największej koncen-

tracji ludności rynku pracy. Nie zapewnia jednocześnie przystępnej lub atrakcyjnej 

(głównie cenowo) oferty terenów inwestycyjnych i nowych zasobów mieszkanio-

wych. Miasta te, w tym Gdańsk, wykazują zróżnicowaną dynamikę wzrostu ludno-

ści i zasobów mieszkaniowych, ale jako całość Trójmiasto traci ludność. Liczba 

ludności w Gdańsku obecnie wynosi 460,5 tys. (w roku 2000 i 1990 liczba  

ludności wynosiła odpowiednio 463 tys., 465,1 tys.
9
). Spadku ludności nie hamuje

                                                 
8 M. Oliński, Pomoc publiczna a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w: B. Kożuch, 

Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, UJ, Kraków 2006, s. 134. 
9 www.stat.gov.pl (16.11.2012). 
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rozwój nowych osiedli na wielkich obszarach (Gdańsk Południe). Gdańsk zmniejsza 

liczbę ludności, tracąc często najzamożniejszą i najaktywniejszą grupę mieszkań-

ców, którzy w poszukiwaniu wyższego standardu zamieszkania przenoszą się do 

gmin podmiejskich. Z kolei obszar funkcjonalny aglomeracji (pierścień gmin) wy-

kazuje zarówno dynamikę demograficzną, jak i inwestycyjną. Wskaźnik migracji  

w roku 2010 wynosił odpowiednio: 

 dla powiatu kartuskiego, w którym znajduje się Chwaszczyno + 1017 (ludność 

Chwaszczyna – 2678), 

 dla powiatu gdańskiego, w którym znajduje się Straszyn + 1873 (ludność Stra-

szyna – 1782), 

 dla porównania dla miasta Gdańsk wynosił – 112 (ludność Gdańska – 

460 517)
10

. 

W obszarze funkcjonalnym aglomeracji rośnie powierzchnia terenów zainwe-

stowanych zarówno na cele mieszkaniowe, jak i na potrzeby komercyjnych usług  

i produkcji. Poprawa wskaźników jakości zamieszkania idzie w parze z żywioło-

wym procesem rozwoju nowych zasobów mieszkaniowych. Dynamiczne procesy 

suburbanizacji w TOM mają w większości charakter „spontaniczny” lub wręcz 

„chaotyczny”, nie kształtując pełnowartościowej struktury przestrzennej
11

. Wynika 

to z: 

 kierowania się przy wyborze lokalizacji swoich przedsięwzięć inwestycyjnych 

głównie dostępnością komunikacyjną i ceną gruntów, 

 podaży terenów budowlanych w odpowiedzi na popyt – właściciele gruntów 

próbują zbyć wszystkie tereny, które mogą znaleźć potencjalnych nabywców. 

 Rozwój przestrzenny w niewielkim stopniu jest efektem działań samorządów, przy-

gotowujących z wyprzedzeniem tereny inwestycyjne (planistycznie i infrastruktu-

ralnie). 

Wyjaławianie tkanki miejskiej polega na przenoszeniu działalności gospodar-

czej poza obszary miejskie lub na ich peryferia oraz na odpływie zakładów usługo-

wych i produkcyjnych razem z ich siedzibami, bez kompensacji lokalizacji miasto-

twórczych usług wyższego rzędu. 

W wszystkich badanych obszarach przeważają mikro i małe przedsiębiorstwa, 

stanowiąc blisko 90% wszystkich podmiotów gospodarczych. W Gdańsku  w od-

różnieniu do Chwaszczyna i Straszyna udział firm mikro w strukturze przedsię-

biorstw znacznie przewyższa pozostałe klasy przedsiębiorstw. Należy jednak 

stwierdzić, że rozkład przedsiębiorstw według klas wielkości we wszystkich trzech 

obszarach jest zbliżony. W tabeli 1 przedstawiono strukturę przedsiębiorstw według 

klas wielkości zarejestrowanych w Gdańsku, Chwaszczynie, Straszynie
12

.  

                                                 
10 Ibidem. W latach 1995–2007 saldo migracji w Trójmieście systematycznie spadało i w roku 

2007 wyniosło –3,5‰, z tego w Gdańsku –1,8‰. W tym samym okresie powiaty otaczające 

Trójmiasto odnotowały wartości dodatnie: gdański (+24,6‰), wejherowski (+10,0‰), kartu-

ski (+10,0‰) i pucki (+7,4‰). Por.  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Pomorskiego, Gdańsk 2009, s. 70. 
11 Ibidem, s. 65–66. 
12 Do ustalenia liczby przedsiębiorstw w Gdańsku, Chwaszczynie, Straszynie w podziale na 

klasy, wielkości i rok założenia wykorzystano bazę danych Solidet, zawierającą wszystkie 

podmioty zarejestrowane w systemie REGON; www.solidet.pl (16.11.2012).  
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Tabela 1 

. Struktura przedsiębiorstw według klas wielkości – stan na 15.11.2012 

 

Wielkość przedsiębiorstwa 

(wielkość zatrudnienia  

w osobach) 

Gdańsk 

(%) 

Chwaszczyno 

(%) 

Straszyn 

(%) 

mikro (2–9) 55 49 46 

małe (10–49) 35 40 41 

średnie (50–249) 8 10 9 

duże (powyżej 250) 2 1 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych13. 

 

Okres rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP w badanych obszarach przedstawiono 

w tabeli 2. Dane wskazują na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP  

w latach 1989–1995 i 2002–2007 w Chwaszczynie i Gdańsku, natomiast w przy-

padku Straszyna liczba zakładanych przedsiębiorstw rosła w całym okresie od 1989 

roku do 2007 roku. Jest to związane z rozwojem południowych dzielnic Gdańska 

(Gdańsk Południe), z którymi Straszyn sąsiaduje oraz intensywną rozbudową infra-

struktury drogowej w jego okolicach.  
Tabela 2 

Termin rozpoczęcia działalności przedsiębiorstw w Gdańsku, Chwaszczynie, Straszynie (%) 

 

Rok założenia przed 1989 1989–1995 1996–2001 2002–2007 po 2008 

Gdańsk 6 31 25 28 10 

Chwaszczyno 7 38 15 27 13 

Straszyn 6 22 25 35 13 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Po roku 2008 liczba nowo zakładanych przedsiębiorstw w badanych obszarach 

znacznie się zmniejszyła. Jest to okres, w którym nastąpił gwałtowny wzrost liczby 

przedsiębiorstw jednoosobowych (tzw. samozatrudnienie). Szczególnie zmiana ta 

dotyczyła stref podmiejskich, w których liczba jednoosobowych działalności wzro-

sła w porównaniu do lat 2002–2007 odpowiednio: 

 w Chwaszczynie ponad sześciokrotnie, 

 w Straszynie ponad ośmiokrotnie. 

                                                 
13 Z grupy mikroprzedsiębiorstw wyeliminowano firmy jednoosobowe, których dynamiczny 

przyrost nastąpił po 2008 r. w związku z nową tendencją na polskim rynku pracy – tzw. sa-

mozatrudnieniem.  
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Może to oznaczać, że migracja ludności z Gdańska dotyczyła osób bardziej aktyw-

nych, chętniej podejmujących ryzyko. Były to prawdopodobnie w dużej części oso-

by wykonujące wolne zawody, zajmujące stanowiska kierownicze lub specjaliści  

w swoich dziedzinach, ponieważ takie osoby najczęściej zamieniały umowę o pracę 

na samozatrudnienie (jednoosobowa działalność gospodarcza). 

 Analizując rodzaj prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze  

w Gdańsku, Chwaszczynie i Straszynie należy stwierdzić, że najwięcej firm działa  

w branży budownictwo (Gdańsk – 18%, Chwaszczyno – 28%, Straszyn – 25%).  

W strefach podmiejskich drugą dominującą grupę przedsiębiorstw stanowią podmio-

ty zajmujące się przemysłem i produkcją (Chwaszczyno – 16%, Straszyn – 13%, 

Gdańsk – 7%). Są to często działalności wymagające powierzchni produkcyjnych, 

których posiadanie lub wynajem jest znacznie tańszy w strefach podmiejskich niż  

w Gdańsku. Ponadto w Chwaszczynie znajduje się stosunkowo dużo przedsię-

biorstw działających w branży motoryzacja (11%). W przypadku usług wyższego 

rzędu (medycyna i zdrowie, prawo, edukacja i szkolnictwo) przedsiębiorstwa tych 

branż w Gdańsku stanowią 20% ogółu, natomiast w przypadku Chwaszczyna i Stra-

szyna odpowiednio 9% i 11%. Wynika to prawdopodobnie z tego, że mieszkańcy 

Gdańska i różnych stref podmiejskich korzystają z tych usług w Gdańsku. Często 

usługi tego rodzaju są postrzegane jako wyższej jakości, jeśli są świadczone w mie-

ście centralnym ze względu na bliskość uczelni wyższych, specjalistycznej publicz-

nej służby zdrowia, sądów. Potwierdzeniem tego jest brak w Chwaszczynie i Stra-

szynie przedsiębiorstw świadczących usługi prawnicze.  
 

 

4. Aktywność gospodarcza mieszkańców stref podmiejskich i miast central-

nych  
 

Porównując dane statystyczne dotyczące liczby ludności oraz zarejestrowanych 

przedsiębiorstw w mieście centralnym (Gdańsku) i strefach podmiejskich (Chwasz-

czyno i Straszyn) można określić aktywność gospodarczą mieszkańców. W ten 

sposób ustaloną aktywność gospodarczą dla badanych obszarów przedstawiono  

w tabeli 3. 

 

Tabela 3 

Aktywność gospodarcza mieszkańców Gdańska, Chwaszczyna, Straszyna 

 
 

Liczba 

ludności 

(os.) 

Liczba MŚP14 (przed-

siębiorstwo) 

Aktywność 

mieszkańców 

(os./ MŚP) 

rodzin15 

(rodzina/ 

MŚP) 

Gdańsk 460 517 8 019 57 14,2 

Chwaszczyno 2678 149 18 4,5 

Straszyn 1782 206 9 2,25 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
14 Bez przedsiębiorstw jednoosobowych. 
15 Zakłada się, że przeciętna rodzina to 4 osoby. 
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Zaprezentowane dane wskazują znacznie większą aktywność gospodarczą 

mieszkańców stref podmiejskich w porównaniu do mieszkańców miasta centralne-

go. Głównymi przyczynami lokalizacji przedsiębiorstw MŚP w wybranych strefach 

podmiejskich są: 

 renta lokalizacyjna (niższe koszty gruntów, wynajmu), 

 bliskość węzłów komunikacyjnych, np. Straszyn i Chwaszczyno zlokalizowane 

są blisko Obwodnicy Trójmiejskiej oraz szlaków komunikacyjnych na Kaszu-

by – Chwaszczyno droga 20, Straszyn droga 222, 

 tańsza siła robocza – bezpośrednie połączenie z Kaszubami umożliwia pracę 

ludności wiejskiej, łatwiejszy dojazd niż do Gdańska, znacznie krótszy czas 

(koszty utraconego czasu) i tańszy (koszty paliwa, biletów). 

Wydaje się jednak, że nie determinują tego jedynie czynniki ekonomiczne. Przyczy-

niają się do tego także uwarunkowania społeczne, które wynikają z cech ludności 

zamieszkującej strefy podmiejskie. Rodowici mieszkańcy, dawni właściciele grun-

tów zajmujący się w przeszłości rolnictwem, po sprzedaży części gruntów uzyskane 

środki finansowe inwestują w nowe przedsiębiorstwa zakładane osobiście lub przez 

dzieci. Kolejnym motywatorem zakładania przedsiębiorstwa w strefie podmiejskiej 

są względy rodzinne (ograniczenie czasu i kosztów dojazdu do miasta), a także 

nowe potrzeby ludności wynikające z napływu mieszkańców. Można zatem stwier-

dzić, że wykształceni, aktywni i kreatywni mieszkańcy stref podmiejskich sprzyjają 

rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości. 

 

 

Podsumowanie 

 

W strefach podmiejskich aktywność gospodarcza jest intensywniejsza. Do-

świadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że o ich sile gospodarczej de-

cydują właśnie przedsiębiorstwa sektora MŚP. Powinniśmy więc skorzystać z tej 

sytuacji i wypracować własny (polski) model godzący aspekty ekonomiczno-

społeczno-przestrzenne, polski model „Edge City” bazujący na rozwoju mikro  

i małych przedsiębiorstw. Władze lokalne stref podmiejskich zmienić powinny więc 

swoją często bierną postawę w kontekście kreowania rozwoju przestrzennego na 

potrzeby małych i mikro przedsiębiorstw. Rozwój przedsiębiorstw tego sektora, 

których cechą charakterystyczną są silne związki z lokalną społecznością i otocze-

niem powodują, że ich właściciele często osobiście zabiegają o rozwój infrastruktu-

ry lokalnej, wiedząc że będzie ona wykorzystywana nie tylko przez ich przedsię-

biorstwo, ale i rodzinę. Są więc bardziej chętni do partycypacji w kosztach jej roz-

budowy i aktywnie uczestniczą w procesie zagospodarowania przestrzennego miej-

sca prowadzenia działalności. Ponadto forma prawna najpopularniejsza w tym sek-

torze, czyli jednoosobowa działalność osoby fizycznej powoduje, że podatki zwią-

zane z prowadzeniem działalności gospodarczej są odprowadzane do lokalnych 

gmin. Tym samym nie występuje transfer środków finansowych z miejsca prowa-

dzenia działalności do miejsca siedziby przedsiębiorstwa ponieważ są one tożsame. 

Oznacza to, że rozwój sektora MŚP powoduje rozwój stref podmiejskich i może się 

przyczynić do sfinansowania działań na rzecz poprawienia ładu przestrzennego, 

zniwelowania negatywnych skutków suburbanizacji. Podsumowując, polskie strefy 
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podmiejskie to inkubatory przedsiębiorczości, co wyróżnia je od stref podmiejskich 

Stanów Zjednoczonych czy krajów Europy Zachodniej. 

 

 
SUBURBANIZATION PROCESS INFLUENCE ON DEVELOPMENT OF 

SME IN POLAND 

Summary 

Suburbanisation processes taking place in various countries are not homogenous.  This is due 

to the fact that suburban areas in different countries are shaped by different socio-economic-

spatial factors. In Poland the dynamic development of  the suburban zone started again only 

after 1989 due to changes in the political system and the transition from planned to market 

economy. In the reaction to the changes in the economic sphere there has been a rapid 

development of SME sector. A common cause of development of these two phenomena in 

Poland inclines authors to take up a multi-disciplinary research on the interactions occurring 

between them. The article presents preliminary study results concerning Gdansk (main city) 

and two suburbs (Chwaszczyno, Straszyn).  

Translated by Olga Martyniuk 
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Wprowadzenie 

 

Procesy rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw zachodzą w złożonych, 

niepewnych i turbulentnych warunkach zewnętrznych, w których szczególnego 

znaczenia nabierają działania antycypacyjne i proaktywne, a jednocześnie na tyle 

kompleksowe, aby stać się źródłem korzystnych zmian prowadzących do postępu 

organizacji. Specyfika rozwoju podmiotów gospodarczych wyraża się przy tym: 

 selektywnością, co oznacza, że nie wszystkie przedsiębiorstwa są nastawione na 

rozwój,  

 przebiegiem w warunkach ograniczonych, a wręcz niedostatecznych zasobów, 

co oznacza często konieczność korzystania z zewnętrznego wsparcia w proce-

sach rozwojowych. 

Uwarunkowania te są szczególnie charakterystyczne dla małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP). Podmioty takie dominują w większości rozwiniętych i roz-

wijających się gospodarczo państw świata, wpływając istotnie na poziom zatrudnie-

nia oraz wielkość produktu krajowego brutto w poszczególnych krajach. Dodatkowo 

są uznawane za główny czynnik wzrostu gospodarczego i walki z ubóstwem
1
. Pozy-

tywna ocena potencjału firm sektora MŚP
2
 powoduje, że środowiska gospodarcze, 

polityczne i społeczne formułują określone postulaty wsparcia tej kategorii przed-

siębiorstw. Ich konkretyzacja następuje poprzez wdrażanie różnorodnych progra-

mów i instrumentów wsparcia, które mogą być rozpatrywane na różnych poziomach 

i z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów podziału. Zdolność do pozyskania  

i skutecznego wykorzystania tych instrumentów staje się dla firm sektora MŚP jed-

nym z kluczowych czynników, determinujących rozwój tej kategorii podmiotów  

                                                 
1 Zob. szerzej: M. Ayyagari, T. Beck, A. Demirguc-Kunt, Small and Medium Enterprises 

Across the Globe, „Small Business Economics” 2007, vol. 29, nr 4, s. 415–434. 
2 Krytyczną dyskusję na temat korzyści i makroekonomicznych efektów wynikających  

z funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw podejmuje m.in. P. Dominiak zwracając 

uwagę na niedostatek wiarygodnych danych statystycznych oraz wiele pułapek metodolo-

gicznych w sferze pomiaru i interpretacji wyników; zob. szerzej: P. Dominiak, Sektor MSP 

we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 65–182. 
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gospodarczych. 

Biorąc to pod uwagę, jako cel artykułu wyznaczono identyfikację i ocenę 

możliwości wykorzystania różnorodnych form wsparcia w zarządzaniu rozwojem 

małych i średnich firm. Realizacji celu pracy poświęcono badania empiryczne prze-

prowadzone z wykorzystaniem metody studium indywidualnego przypadku firmy 

Centrum Badań DNA sp. z o.o. z Poznania, zaliczanej do kategorii małych przedsię-

biorstw i prowadzącej działalność w sektorze life science. 

 

 

1. Zakres i uwarunkowania absorpcji instrumentów wsparcia w zarządzaniu 

rozwojem firm sektora MŚP 

 

Zbiorowość małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się wysoce hete-

rogeniczną strukturą, co podkreślane jest m.in. w koncepcjach zróżnicowania i dena-

turacji
3
. Różnorodność ta w znacznym stopniu dotyczy również podejść do rozwoju 

oraz do wzrostu firmy
4
 i wiąże się z wyodrębnieniem pewnych kategorii firm sekto-

ra MŚP
5
: 

1. Przedsiębiorstw o wysokiej orientacji rozwojowej, nastawionych na przy-

szłość i działania antycypacyjne, koncentrujących zasoby na wyznaczonych ce-

lach. Do tej kategorii można zaliczyć firmy przedsiębiorcze, szybko rosnące, 

innowacyjne, działające w obszarach zaawansowanych technologii czy interna-

cjonalizujące działalność. 

2. Firm o orientacji zachowawczej, nastawionych raczej na teraźniejszość i dzia-

łania krótkoterminowe, koncentrujących swoją działalność na zysku i szybkich 

efektach, możliwych do konsumpcji przez właścicieli i ich rodziny. W tej gru-

pie można wymienić przedsiębiorstwa substytucji dochodów, przedsięwzięcia 

stabilne, firmy martwo urodzone i firmy meteory, inicjatywy zastępujące pracę 

czy przedsięwzięcia stylu życia. 

3. Firm zakładanych z myślą o szybkim rozwiązaniu, o wybitnie konsumpcyj-

nym charakterze lub działających na pograniczu legalizmu i szarej strefy. 

Zbiorowość MŚP w gospodarce rynkowej charakteryzuje się przy tym znaczną 

polaryzacją i dominacją podmiotów zaliczanych do drugiej kategorii. Na przykład  

w gospodarce amerykańskiej małe przedsiębiorstwa o niskim potencjale wzrostu 

                                                 
3 Zob. szerzej: O. Torrès, P.A. Julien, Specificity and Denaturing of Small Business, „Interna-

tional Small Business Journal” 2005, vol. 23, nr 4, s. 355–377; O. Torrès, Thirty Years of 

Research into SMEs: A Field of Trends and Counter-trends, „Cahiers de Recherché”, EM 

Lyon, 2003, nr 6, s. 1–43. 
4 W literaturze dokonywane są rozróżnienia pojęcia wzrostu i rozwoju firmy, pierwsze łączy 

się głównie ze zmianami ilościowymi, natomiast w drugim przypadku podkreśla się jako-

ściowy charakter rozwoju lub akcentuje podejście oparte na komplementarnych przemianach 

jakościowych i ilościowych; zob. szerzej: M. Matejun, Barriers to Development of High-

Technology Small and Medium-Sized Enterprises, Technical University of Lodz Press, Lodz 

2008, s. 21–26. 
5 B. Piasecki, Mała firma w teoriach ekonomicznych, w: Ekonomika i zarządzanie małą firmą, 

red. B. Piasecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001, s. 75–76; S. Lachie-

wicz, H. Zdrajkowska, Cykl życia małej firmy, w: Małe firmy w regionie łódzkim, red.  

S. Lachiewicz, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2003, s. 106–108. 
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pod koniec XX wieku stanowiły ok. 80–90% firm, zatrudniając ok. 57% siły robo-

czej, wytwarzając ok. 45% PKB oraz tworząc ok. 67% nowych miejsc pracy. Ich 

podstawowym celem było jednak generowanie dochodów, a nie realizacja procesów 

rozwojowych czy wzrostowych
6
.  

Z drugiej strony to przedsiębiorstwa zaliczane do pierwszej kategorii stanowią 

podstawową siłę gospodarki rynkowej, pozytywnie wpływając na poziom innowa-

cyjności, inwestycji i konkurencyjności, a także generując w największym stopniu 

pozytywne efekty makroekonomiczne, gospodarcze i społeczne. Nieodłącznym 

komponentem modelu biznesu takich podmiotów jest rozwój który, jak zauważa  

M. Wyrwicka, powinien transformować firmę w kierunku organizacji inteligentnej, 

opartej na wiedzy, skupionej na właściwym kształtowaniu procesów wewnętrznych  

i organizacyjnym uczeniu się w celu wykształcenia strategicznej tożsamości przed-

siębiorstwa i uzyskania pozytywnych efektów synergii
7
. 

W tych warunkach istotną barierą procesów rozwojowych stają się immanent-

ne ograniczenia zasobowe małych i średnich przedsiębiorstw, które zmuszone są 

często do korzystania z zewnętrznych instrumentów wspierania rozwoju. Mają 

one charakter oferty rynkowej różnorodnych instytucji otoczenia małego biznesu  

i mogą być zdefiniowane (z perspektywy firm sektora MŚP) jako zewnętrzne, skon-

kretyzowane i sformalizowane strumienie wartości o charakterze zasobowym lub 

pozycyjnym, stymulujące zmiany ilościowe oraz jakościowe prowadzące do rozwo-

ju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem pożądanych zmian w otoczeniu
8
. Do instru-

mentów najbardziej istotnych z punktu widzenia oddziaływania na procesy rozwo-

jowe małych i średnich przedsiębiorstw można zaliczyć: 

 instrumenty finansowe obejmujące różnorodne źródła finansowania o charak-

terze obcym, np.: kredyty, pożyczki, leasing, faktoring, dotacje UE, granty  

finansowe, poręczenia, czy gwarancje
9
, 

 instrumenty kapitałowe, np. zaangażowanie funduszy venture capital, anio-

łów biznesu lub innych kategorii inwestorów
10

, 

                                                 
6 S.W. Kunkel, Toward a Typology of Entrepreneurial Activities, „Academy of Entrepreneur-

ship Journal” 2001, vol. 7, nr 1, s. 84. 
7 M. Wyrwicka, Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnic-

two Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003, s. 11–155. 
8 M. Matejun, Strategiczna orientacja firm sektora MŚP w procesie wykorzystania zewnętrz-

nych instrumentów wspierania rozwoju, w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach – 

ujęcie sektorowe, red. E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Poznaniu 2011, nr 171, s. 287–288. 
9 O. Lissowski, Instrumenty finansowe wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w UE  

i w Polsce, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998; 

T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2001; A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie 

przedsiębiorstwa: źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003. 
10 B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007; 

J. Warma, Venture Capital Investment on SME: Potential of SME, VDM Publishing 2011. 
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 instrumenty prawne, które obejmują specjalistyczne porady prawne, a także 

wiele rozwiązań podatkowych, np. ulgi, zwolnienia podatkowe, czy ulgi inwe-

stycyjne
11

, 

 instrumenty doradcze/szkoleniowe/informacyjne – np. szkolenia, kursy  

i inne, których celem jest wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowni-

ków przedsiębiorstwa
12

, 

 instrumenty o charakterze proinnowacyjnym, związane z audytem techno-

logicznym, czy transferem technologii
13

, 

 instrumenty ogólnobiznesowe, np. oferta inkubatorów przedsiębiorczości, 

usługi związane z pomocą lokalową oraz dostępem do infrastruktury wykorzy-

stywanej w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Znaczna część tych instrumentów ma charakter komercyjny, a ich podsta-

wowa rola w procesach rozwojowych sprowadza się do uzupełniania niedoborów 

zasobowych lub kompetencyjnych firm sektora MŚP i ograniczenia luki rozwojo-

wej. Inne są oferowane przez ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, z których wiele 

działa na zasadach non-profit świadcząc usługi na zasadach niekomercyjnych
14

. 

Jeszcze inne mają charakter niekomercyjny oraz systemowy (np. ulgi podatkowe)  

i skorzystać z nich mogą wszystkie firmy, które znalazły się w określonej sytuacji. 

W warunkach integracji europejskiej istotną rolę odgrywają również różnorod-

ne instrumenty o charakterze preferencyjnym, z których wiele jest udzielanych na 

zasadach pomocy publicznej i łączonych z realizacją założeń polityki wspierania 

MŚP
15

. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabiera umiejętność realizacji 

projektów europejskich
16

, co pozwala na uzyskanie wsparcia w takich prioryteto-

wych obszarach rozwoju, jak: działalność innowacyjna i inwestycje, informatyzacja, 

                                                 
11 P. Smith, R. Langston, S. Vangas, Corporation Tax Reform: The Taxation of Innovation 

and Intellectual Property, Grant Thornton 2011; P. Przepióra, Income Taxes and their Influ-

ence on the Finance of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland, Publishing House of 

Poznan University of Technology, Poznan 2010, s. 51–54; P. Przepióra, Proinnowacyjne 

rozwiązania fiskalne dla małych firm w Wielkiej Brytanii. Strategie zarządzania mikro, mały-

mi i średnimi przedsiębiorstwami, Mikrofirma 2012, Zeszyty Naukowe nr 696, Ekonomiczne 

Problemy Usług nr 81, Wydawnictwo Naukowe Uniwerstytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2012.  
12 S. Cyganek, Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwo WSB  

w Poznaniu, Poznań 2004; A. Jaśniewicz, Rola podstawowego doradztwa w systemie wspie-

rania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa wielkopolskiego, Zeszy-

ty Studiów Doktoranckich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004. 
13 L. Kwieciński, Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce  

i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005; 

M. Seruga, Zasady korzystania z usług proinnowacyjnych KSU świadczonych przez Krajową 

Sieć Innowacji KSU, w: Przedsiębiorco skorzystaj, red. A. Forin i in., Polska Agencja Rozwo-

ju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 16–26. 
14 Zob. szerzej Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkow-

ski, M. Mażewska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012. 
15 M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodar-

cza, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 125–138. 
16 P. Kubera, Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, CeDeWu.pl, 

Warszawa 2010, s. 123–144. 
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aktywność proekologiczna, rozwój kadr czy działalność badawczo-rozwojowa
17

. 

Wspólną cechą wszystkich tych instrumentów jest konieczność ich pozyskania, 

co poprzedza możliwość ich skutecznego wykorzystania w procesach rozwojowych 

małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym, z punktu widzenia firm sekto-

ra MŚP, można tu mówić o absorpcji wsparcia
18

, które obejmuje następujące dzia-

łania: 

 przyjęcie określonej orientacji rozwojowej, zakładającej wykorzystanie ze-

wnętrznego wsparcia,  

 identyfikację i selekcję instrumentów wsparcia, zapewniające dostosowanie ich 

do orientacji rozwojowej firmy, 

 pozyskanie dostępu do instrumentów wspierania rozwoju, 

 wykorzystanie wsparcia nakierowane na osiągnięcie założonych celów, 

 powiązanie efektów wykorzystania wsparcia z procesami rozwojowymi firmy. 

Tak określony proces absorpcji wsparcia pozwala na wykorzystanie instrumen-

tów pomocowych w różnorodnych kierunkach i przejawach rozwoju małych i śred-

nich przedsiębiorstw. Do ważniejszych można zaliczyć: działania inwestycyjne 

(zarówno w obszarze rzeczowym, jak i w sferze technologii czy zasobów ludzkich), 

poprawę zdolności wytwórczych, wskaźników ekonomiczno-finansowych, wzrost 

zatrudnienia i przekształcenia struktury organizacyjnej firmy, ekspansję rynkową, 

zarówno w sferze geograficznej, jak i produktowej, wdrażanie innowacji, rozwój 

systemów zarządzania, przejście do bardziej złożonej formy prawnej, wprowadzenie 

firmy na giełdę kapitałową i wiele innych.  

Perspektywy rozwoju instrumentarium nakierowanego na wspieranie małych  

i średnich przedsiębiorstw wskazują na wzrost znaczenia działań związanych  

z wdrażaniem i finansowaniem projektów innowacyjnych o podwyższonym ryzyku, 

rozwiązań w zakresie mentoringu i coachingu, a także potrzebę wykreowania przy-

jaznych przedsiębiorcom zasad i procedur opartych na transparentności, niskich 

barierach wejścia i łatwej procedurze aplikowania o środki pomocowe
19

. Wydaje 

się, że zdolność absorpcji, obejmująca również orkiestrację instrumentów wsparcia, 

będzie jednym z kluczowych czynników sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw 

o wysokiej orientacji prorozwojowej.  

 
 

                                                 
17 M. Gajewska, A. Sokół, A. Staśkiewicz, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 

2007–2013. Dotacje i środki pomocowe, CeDeWu.pl, Warszawa 2012, s. 171–258. 
18 Pojęcie absorpcji wsparcia występuje w literaturze zarządzania, przy czym odnosi się do 

rozważań na różnych poziomach: makro-, mezo-, i mikroekonomicznym; zob. szerzej:  

D. Kopiński, Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2011, s. 186–189; Moż-

liwości absorpcji instrumentów pomocowych Unii Europejskiej przez samorządy lokalne  

i podmioty gospodarcze województwa kujawsko-pomorskiego, red. M. Stefański, Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2004.  
19 Workshop "New Approach to SME Support in Horizon 2020: Implementation Challenges 

and Good Practices" Summary Report, Brussels, 2012, s. 2–3. 
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2. Metodyka prowadzonych badań i charakterystyka analizowanego podmiotu 
 

Realizacji celu pracy poświęcono badania empiryczne przeprowadzone w paź-

dzierniku 2012 roku z wykorzystaniem metody studium indywidualnego przypad-

ku
20

. Celem zastosowania tego podejścia badawczego było wstępne rozeznanie 

rzeczywistości, sformułowanie pytań i hipotez badawczych do dalszych badań,  

a także przedstawienie przykładów dobrego zarządzania w praktyce gospodarczej
21

. 

Jako podmiot badań wybrano firmę Centrum Badań DNA sp. z o.o. z siedzibą  

w Poznaniu. Wyboru tego przedsiębiorstwa dokonano w sposób celowy na podsta-

wie trzech zasadniczych kryteriów: 

 przynależności do zbiorowości MŚP na podstawie jednolitej, formalnej definicji 

małych i średnich przedsiębiorstw, obowiązującej na terenie Unii Europej-

skiej
22

, 

 technologicznej i wysoce innowacyjnej specyfice działalności, co wskazuje na 

konieczność przyjęcia orientacji prorozwojowej przez ten podmiot gospodarczy, 

 znacznego doświadczenia w zakresie absorpcji instrumentów pomocowych, co 

było udokumentowane udziałem firmy w wielu projektach finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej. 

Jako szczegółową metodę badawczą wykorzystano metodę wywiadu kwestio-

nariuszowego z prezesem zarządu firmy oraz analizę wybranej dokumentacji. Proces 

badawczy nakierowany został przy tym na opis wycinka rzeczywistości organiza-

cyjnej, związanego z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów wsparcia w za-

rządzaniu rozwojem badanego podmiotu. Przeprowadzono go na podstawie ogólne-

go modelu procedury badawczej właściwej dla podejścia monograficznego w na-

ukach o zarządzaniu
23

, z uwzględnieniem wad i zalet metody studium przypadku
24

 

oraz z zachowaniem postulowanego, wysokiego poziomu rygoru metodologiczne-

go
25

.  

Centrum Badań DNA powstało w 2006 roku i jest typowym przykładem fir-

my odpryskowej (ang. spin-off). Założyli ją dwaj naukowcy, zajmujący się biotech-

nologią w instytutach Polskiej Akademii Nauk, którzy dostrzegając niszę rynkową 

postanowili  zbudować własny ośrodek badawczo-diagnostyczny. Kapitał na rozpo-

                                                 
20 Projekt badawczy został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyzna-

nych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05894. 
21 Por. S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2012, s. 142. 
22 Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 Concerning the Definition of 

Small and Medium-Sized Enterprises, „Official Journal of the European Union”, L 124, 

20.5.2003, s. 36; Definicja małych i średnich przedsiębiorstw, załącznik nr 1 do 

Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. 
23 Zob. szerzej: W. Czakon, Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarzą-

dzaniu, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Oficyna 

Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 54–59. 
24 M. Matejun, Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu, „Ekonomika i Organi-

zacja Przedsiębiorstwa” 2011,  nr 10, s. 98–99. 
25 Zob. szerzej: T. Vissak, Recommendations for Using the Case Study Method in Interna-

tional Business Research, „The Qualitative Report” 2010, vol. 15, nr 2, s. 383; B. Hunt, Pub-

lishing Qualitative Research in Counseling Journals, „Journal of Counseling & Develop-

ment” 2011, vol. 89, nr 3, s. 299–300. 
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częcie działalności pochodził z pożyczki zaciągniętej przez jednego ze wspólników 

(instrument komercyjny). Fundusze te pozwoliły na zorganizowanie pierwszego, 

niewielkiego laboratorium na terenie Poznańskiego Parku Naukowo Technologicz-

nego oraz na zatrudnienie jednego pracownika.  

Jednym z ważniejszych wydarzeń z życia firmy było opracowanie własnych te-

stów genetycznych wykrywających zakażenia przenoszone przez kleszcze. Testy te 

przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firmy i pozwoliły jej na dalszy rozwój. 

Obecna oferta testów genetycznych jest najbogatsza w Polsce (ponad 140 testów  

w zakresie: diagnostyki mikrobiologicznej, predyspozycji do chorób nowotworo-

wych i genetycznych oraz identyfikacji pokrewieństwa). Większość testów oparta 

jest na innowacyjnych metodach,  stosowanych jedynie w badanym przedsiębior-

stwie (np. DPO-PCR, Real-Time PCR, mikromacierze DNA). Obecnie właścicielem 

Centrum Badań DNA sp. z o.o. jest INNO-GENE SA (100% udziałów). Spółka 

INNO-GENE jest notowana na New Connect, ale cały czas większościowy pakiet 

akcji posiadają założyciele Centrum Badań DNA. Mimo że badana firma jest przed-

siębiorstwem związanym kapitałowo z innym podmiotem, to spełnia kryteria przy-

należności do kategorii małych firm według jednolitej definicji europejskiej. 
 

 

3. Praktyka wykorzystania różnorodnych form wsparcia w rozwoju badane-

go przedsiębiorstwa 

 

Centrum Badań DNA jest organizacją nastawianą na permanentny rozwój  

i wzrost. Co ciekawe, mimo turbulentnych warunków i wysoce innowacyjnej bran-

ży, w której firma operuje, nie spisano strategii jej działania. Zdaniem kierownictwa 

w przedsiębiorstwie „za dużo się dzieje” żeby opracowywać sformalizowaną strate-

gię. Firma ma raczej charakter projektowy, a plany długookresowe powstają przy 

okazji opracowywania założeń do nowych zakresów działalności, czyli w trakcie 

przygotowywania biznesplanów. Zatem w Centrum Badań DNA myśli się raczej 

kategoriami projektów, choć zaznaczyć należy, że pewne kroki strategiczne są 

podejmowane. Obecnie trwają pracę nad dywersyfikacją oferty i rozpoczęciem dzia-

łalności komercyjnej w genetyce weterynaryjnej.  

Fundamentem rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa jest kapitał ludzki. 

Kierownictwo zdaje sobie sprawę, że jedynie duże zaangażowanie personelu oraz 

zbieżność celów organizacji i pracowników może zapewnić stały rozwój (ciągłe 

poszukiwanie okazji) i pozwoli firmie być o krok przed konkurencją. W branży 

takiej jak genetyka medyczna tego rodzaju podejście jest niezbędne, dlatego też 

Centrum Badań DNA współpracuje dodatkowo z naukowcami z Uniwersytetu Przy-

rodniczego i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Biorąc pod uwagę komplet-

ność zasobów ludzkich badanej firmy, zdaniem Prezesa, w niedalekiej przyszłości 

trzeba będzie zatrudnić zawodowych menedżerów. Przedsiębiorstwo świetnie sobie 

radzi, ale powoli widać, że niezbędne jest, np. bardziej profesjonalne zajęcie się 

sprzedażą, promocją sprzedaży czy choćby budowaniem marki. 

Brak formalnej (spisanej) strategii nie jest jednak przeszkodą dla prezesa za-

rządu w określeniu głównych kierunków rozwoju (rys. 1). Przedsiębiorstwo będzie 

się koncentrowało na rozwijaniu know-how, zakupie nowych technologii jak rów-

nież wzmacnianiu relacji formalnych i nieformalnych. Zdaniem respondenta 



 Absorpcja wsparcia w procesach rozwojowych przedsiębiorstw... 113 

 

w branży w jakiej działa omawiane przedsiębiorstwo, równie ważne jak relacje 

formalne są te nieformalne. Zarządzający przedsiębiorstwem zdają sobie również 

sprawę z tego, że szybki rozwój nie jest możliwy bez wsparcia kapitałowego, dlate-

go koniecznością jest pozyskiwanie inwestorów i zdobywania grantów oraz dotacji 

unijnych. Firma przetarła już wiele szlaków w tym zakresie, łącznie z pozyskaniem 

inwestorów na regulowanym rynku publicznym (od 2011 r. akcje Inno-Gene SA są 

notowane na rynku New Connect). To doświadczenie z pewnością ułatwi dalszy 

rozwój przedsiębiorstwa i uwiarygodni firmę w oczach innych inwestorów. Centrum 

Badań DNA planowało także ekspansje na rynki zagraniczne, ale na razie plany te 

nie będą realizowane. Rozwój przedsiębiorstwa w najbliższej przyszłości należy 

zatem wiązać z poszerzeniem oferty produktów lub usług, a nie z ekspansją na rynki 

zagraniczne. W odleglejszej przyszłości niewykluczone, że może zostać utworzony 

oddział czy filia przedsiębiorstwa w kraju bądź za granicą. Na razie jednak penetra-

cja rynku realizowana jest na podstawie współpracy kontraktowej z istniejącymi 

podmiotami (sieć punktów partnerskich oraz punktów pobrań). Firma nie zamierza 

natomiast współpracować z konkurentami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1. Główne kierunki rozwoju badanego przedsiębiorstwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu. 

 

W strategii rozwoju przedsiębiorstwa, o czym wcześniej już wspomniano, 

istotne jest wsparcie finansowe z zewnątrz. W tym zakresie Centrum Badań DNA 

wykorzystuje w znacznym stopniu różnorodne instrumenty pomocowe. W zakresie 

instrumentów finansowych przedsiębiorstwo korzysta głównie z dotacji unijnych. 

Ich lista i wartość jest znacząca. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowano lub 
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realizuje się jedenaście projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Łączna 

wartość tych projektów wyniosła ponad 20 mln zł, z czego wartość dotacji przekro-

czyła kwotę 14 mln zł (tab. 1). Zdecydowana większość realizowanych projektów 

wsparta została z Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka (POIG). Poza 

tym firma zdobyła „Bon na innowacje” oraz zrealizowała jeden projekt w ramach 

Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (POKL). 
 

Tabela 1 

Wartość projektów realizowanych w Centrum Badań DNA 

dofinansowanych ze środków UE (w tys. zł) 

 

Rok 2009 2010 2011 2012 2009–2012 

Całkowita wartość projektu 2627 747 4938 12 107 20 419 

Kwota kwalifikowana 2379 713 4938 12 107 20 137 

Kwota dofinansowania 1369 458 3705 8827 14 359 

Źródło: informacje uzyskane z Centrum Badań DNA. 

 
 

Obecnie firma stara się o wsparcie z POIG, a projekt ma dotyczyć „Opracowa-

nia i wdrożenia do oferty innowacyjnych i kompleksowych testów z zakresu gene-

tyki medycznej”. 

Centrum Badań DNA od początku korzystało i cały czas korzysta również  

z oferty parku technologicznego (instrumenty ogólnobiznesowe). Współpraca  

z parkiem technologicznym znacząco ułatwiła przedsiębiorstwu start, bowiem na 

jego terenie znajdują się laboratoria firmy. Prezes zarządu zwraca uwagę na ko-

rzystną cenę wynajmu pomieszczeń spełniających wszelkie wymogi, a także wypo-

sażonych w niezbędne meble laboratoryjne. Nie bez znaczenia w początkowym 

okresie działalności było także wsparcie w zakresie rozwiązań prawno-

podatkowych, z których korzystano dzięki lokalizacji przedsiębiorstwa w parku 

technologicznym 

Wśród instrumentów wsparcia, z których korzysta Centrum Badań DNA nale-

ży także wymienić szkolenia i kursy. Kierownictwo zdając sobie sprawę z faktu, że 

know-how to podstawa działalności firmy, zezwala pracownikom na uczestnictwo  

w nich, również w czasie pracy. Pracownicy firmy nie wyjeżdżają na razie na szko-

lenia zagraniczne i korzystają z tych dostępnych w Polsce. Z czasem pewnie sytu-

acja ta się zmieni. Wiele szkoleń i kursów organizowanych w kraju reprezentuje 

światowy poziom, ale poziom części z nich jest niesatysfakcjonujący. Niewykluczo-

ne, że w przyszłości w tych właśnie obszarach pracownicy będą pozyskiwać wiedzę 

za granicą. 

Badane przedsiębiorstwo korzystało również z instrumentów kapitałowych.  

W firmę zainwestowały fundusze inwestycyjne, a akcjonariuszami Inno-Gene SA są 

również aniołowie biznesu. Biorąc pod uwagę całe spektrum możliwości wsparcia 

dostępnych w Polsce warto wspomnieć, że Centrum Badań DNA nie korzystało do-

tychczas z instrumentów podatkowych, a także tych związanych z transferem techno-

logii czy audytem technologicznym. 
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Podsumowanie 

 

Procesy rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw przebiegają w dynamicz-

nym otoczeniu, w którym oferowanych jest wiele instrumentów wsparcia. Zdolność 

do ich absorpcji i orkiestracji staje się istotnym czynnikiem determinującym sukces 

firm, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw o wysokiej orientacji prorozwo-

jowej. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena możliwości wykorzystania różno-

rodnych form wsparcia w zarządzaniu rozwojem MŚP. Realizacji celu pracy po-

święcono badania empiryczne przeprowadzone w formie studium przypadku  

w firmie Centrum Badań DNA. 

 

 
ABSORPTION OF SUPPORT IN THE PROCESS OF COMPANIES DEVELOP-

MENT – A CASE STUDY OF SMALL FIRM 

Summary 
Process of present companies development takes place in dynamic business environment where 

a range of support instruments are offered. The ability to absorb and orchestration these in-

strument becomes an important factor determining the success of companies, especially de-

velopment and growth-oriented small and medium-sized enterprises. The aim of this article is 

to identify and evaluate the possibility of using various forms of support in managing the 

development of SMEs. In order to achieve the aim set, empirical research has been conducted 

at Centrum Badań DNA, with the application of the case study method. 
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WSPÓŁPRACA PUBLICZNO-PRYWATNA A POZIOM  

ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ REGIONÓW  

 

 

Wprowadzenie  

 

Odpowiedzialna polityka władz lokalnych polega na podejmowaniu działań 

zmierzających do pobudzania wzrostu gospodarczego w regionie, poprawiania jego 

atrakcyjności inwestycyjnej oraz pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości i przycią-

ganie inwestorów zewnętrznych. W tym celu konieczne jest podejmowanie  

skoordynowanych kroków, mających na celu: 

 przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnej siły oddziaływania różnorodnych 

barier i problemów napotykanych przez przedsiębiorców; 

 promowanie mocnych stron regionu i jego pozytywnych aspektów lokalizacyj-

nych oraz stymulowanie prawdopodobieństwa pojawiania się szans i okazji 

inwestycyjnych.  

Nieocenionym mechanizmem wykorzystywanym w praktyce partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego między władzami lokalnymi a przedsiębiorcami jest realizacja 

projektów współfinansowanych z unijnych środków finansowych przeznaczanych  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dlatego celem artykułu 

jest analiza wpływu partnerstwa publiczno-prywatnego podejmowanego przez jed-

nostki samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorców sektora MŚP. Teza 

artykułu brzmi, że owa współpraca w istotny sposób określa potencjał rozwojowy 

regionu, a zwłaszcza jego atrakcyjność innowacyjną i inwestycyjną. Współcześnie 

obserwuje się bowiem liczne dowody, wskazujące na współpracę, jako na kryzyso-

we remedium oraz efektywny sposób poszukiwania nowych rozwiązań, zapewniają-

cych szanse poszerzania perspektyw rozwojowych oraz szybkiej reakcji na zmiany 

zachodzące w dynamicznym (burzliwym wręcz) otoczeniu. 

 

 

1. Współpraca i partnerstwo PPP w ramach EFRR, region, rozwój  

regionalny – podstawowe aspekty teoretyczne 

 

We współczesnych realiach rynkowych, umiejętność tworzenia i przystępowa-

nia do powiązań kooperacyjnych nieustannie zyskuje na znaczeniu, stanowiąc jeden 

z kluczowych elementów osiągania przewagi konkurencyjnej przez indywidualne 

przedsiębiorstwa oraz postępu rozwoju regionalnego w poszczególnych jednostki 

terytorialnych (regionach). 



 Współpraca publiczno-prywatna a poziom atrakcyjności... 117 

 

Dla potrzeb artykułu, aby zachować możliwie wysoką klarowność tematyczną, 

przyjęto że przez współpracę rozumie się sytuację oznaczającą ,,wspólne osiąganie 

wzajemnie niesprzecznych celów, motywowane zwiększonym prawdopodobień-

stwem osiągnięcia korzyści dla obu stron, większych niż w przypadku działania 

osobno”
1
 podczas której spełnione są następujące kryteria

2
: 

 wszystkie strony relacji odnoszą z niej korzyści, 

 podmioty uczestniczące w relacji są od siebie wzajemnie uzależnione, 

 pomiędzy przedsiębiorstwami występują różnego rodzaju powiązania, 

 podmioty uczestniczące w relacji inwestują w nią, czyli zachodzi wzajemna 

„wymiana informacyjna, materialna lub energetyczna, przy czym strony wy-

miany przejawiają rosnące zaangażowanie, a postawa ta jest wzajemna”
3
.  

Zdefiniowania wymaga również pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego 

(PPP), gdyż jest to relacja specyficzna, znacznie węziej rozumiana niż przytoczona 

powyżej współpraca. W zależności od przyjętego źródła terminologii przedmiotem 

partnerstwa publiczno-prywatnego: 

 ,,są wszelkie formy współpracy władz publicznych i sektora prywatnego zmie-

rzające do modernizacji tworzenia infrastruktury i świadczenia strategicznych 

usług publicznych”
4
; 

 „jest wspólna realizacja przedsięwzięcia, oparta na podziale zadań i ryzyk mię-

dzy podmiotem publicznym i prywatnym”
5
. 

Niezwykle istotne jest również zagadnienie organizacji współpracy PPP w ra-

mach realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFRR. Można scharak-

teryzować ją jako „wzajemnie uwikłaną”, co oznacza, że warunkiem koniecznym 

dla efektywnej i sprawnej realizacji przedmiotu partnerstwa, każdorazowo jest na-

stąpienie interakcji pomiędzy stronami związku kooperacji i wymiana informacji. 

Przykładowo, aby zaplanować konkursy i dziedzinę podlegającą wsparciu ze środ-

ków EFRR, samorządy najpierw muszą rozpoznać potrzeby regionu i przedsię-

biorstw (pytając o opinię między innymi przedsiębiorców), przedsiębiorcy zaś przy-

gotowując wnioski i projekty zwykle potrzebują skorzystać z informacji i pomocy 

                                                 
1 A. Tidstrom, Conflicts When Competitors Cooperate Exploring Elements of Conflicts from  

a Business Network Perspective, Swedish School of Economics and Business Administration, 

Helsingfors, 2006, s. 13. 
2 S. Flaszewska, M. Kłos, Ryzyko kooperacji w relacjach dostawca – odbiorca na przykładzie 

Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Wifama – Prexer Sp. z o.o., w: Studia Eko-

nomiczne Regionu Łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospo-

darce,  red. S. Lachiewicz,  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Łodzi, Łódź, 2012,  

s. 123. 
3 W. Czakon, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Akademia Ekono-

miczna, Katowice, 2007, s. 35.  
4 Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions. Mobilizing Private and Public Investments for Recovery and Long 

Term Structural Change: Developing Public-Private Partnerships, Brussels, 19.11.2009 

COM(2009) 615 final. 
5 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, 

poz. 100, art. 1. ust. 2, s. 2110, http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/ DU/2009/ 

19/DU20090190100.pdf (7.11.2012). 
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doradczej świadczonej przez JST i jednostki otoczenia biznesu. Podobne współza-

leżności obowiązują również w dalszych fazach współpracy – podczas indywidual-

nych negocjacji i podpisywaniu umów, przy realizacji, monitorowaniu i sprawoz-

dawczości z wykonania projektu/programu, aż po fazę definitywnego zakończenia 

realizacji i końcowego rozliczenia projektu/programu. 

Kolejnym pojęciem wymagającym semantycznego przybliżenia jest region.  

W artykule wyrażeniem tym oznaczono „wyodrębnioną jednostkę terytorialną  

o relatywnie dużej powierzchni i liczbie ludności, będącą obszarem jednolitym, na 

którym prowadzona jest odmienna polityka, w tym gospodarcza i społeczna”
6
. Zde-

cydowano się zastosować kryterium NUTS-2, które pozwala w gospodarczo-

demograficznych realiach Polski na utożsamianie regionów z województwami. 

Możliwość użycia takiego kryterium delimitacji uznać należy za niezwykle fortunną 

okoliczność, bowiem cechami specyficznymi województw są:  

 posiadanie osobowości prawnej umożliwiającej samodzielne decydowanie  

o prowadzonej polityce, 

 funkcjonowanie odrębnych i niezależnych organów samorządowych, 

 funkcjonowanie autonomicznego systemu finansowania umożliwiającego dys-

ponowaniem przewidzianymi ustawowo budżetem i dochodami. 

W konsekwencji, województwa cechują się autonomią w wykorzystaniu przy-

znanych im środków z EFRR
7
 oraz indywidualnymi możliwościami w zakresie 

tworzenia wewnętrznego (regionalnego) potencjału rozwojowego danego regionu, 

na który składają się „potencjał ekonomiczny, kulturalny, intelektualny, innowacyj-

ny, instytucjonalny i środowiskowy”
8
. Potencjał ten w znacznym stopniu rzutuje na 

istnienie ograniczeń i możliwości rozwoju zarówno samego regionu, jak i przedsię-

biorstw w nim funkcjonujących, czyli swoistej zdolności do osiągania „trwałego 

wzrostu potencjału gospodarczego regionów oraz systematyczną i trwałą poprawę 

ich konkurencyjności, a także poziomu życia mieszkańców”
9
. 

Wspomniane powyżej warunki funkcjonowania to uwarunkowania lokaliza-

cyjne, a więc „specyficzne cechy poszczególnych miejsc lokalizacji (regionów) 

mające bezpośredni wpływ na kształtowanie się nakładów inwestycyjnych”
10

 prze-

znaczanych na inwestycje realizowane w sferze działalności gospodarczej, determi- 

                                                 
6 D. Wyszkowska, Polityka regionalna, jako instrument podwyższania konkurencyjności 

polskich regionów, w: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja,  

K. Piech, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005, s. 352. 
7 Naturalnie, autonomia ta nie oznacza, że może dojść do pominięcia obowiązku respektowa-

nia i spełniania wszelkich formalnych wymagań i regulacji prawnych unormowanych zarów-

no przez stosowne organy Unii Europejskiej, jak i szczeble władzy krajowej. 
8 H. Zdrajkowska, Sytuacja gospodarczo-społeczna w regionie łódzkim, w: Małe firmy  

w regionie łódzkim – znaczenie, struktura, wyniki działania,  red. S. Lachiewicz, Wydawnic-

two Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003, s. 67. 
9 J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygocki, Region i jego rozwój w warunkach globali-

zacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007, s. 43–44. 
10 H. Godlewska, Lokalizacja działalności gospodarczej, Dom Wydawniczy ELIPSA, War-

szawa 2001, s. 14. 
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nujące atrakcyjność lokalizacyjną
11

 (inwestycyjną
12

) oraz zdolność regionu do roz-

woju, gdyż wiążące się z ,,zespołem cech decydujących o alokacji kapitału przez 

inwestorów i wyboru danej lokalizacji jako miejsca zamieszkania przez ludność oraz 

istnieniem bądź tworzeniem dla firm warunków otoczenia regionalnego, pozwalają-

cych na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, w elementach pozostających poza 

kontrolą ich działania”
13

.  

W konsekwencji, indywidualne regiony będą różnić się możliwościami kre-

owania świadomie stymulowanych zmian, prowadzących do wzrostu potencjału 

społeczno-gospodarczego i polepszania warunków życia ludności. Efektywność tych 

zmian wiązać należy ze stopniem rozwoju środowiska innowacyjnego, poziomem 

konkurencyjności regionu oraz stanem klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości
14

, 

czyli z poziomem atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów (tab. 1). 

Analiza zestawionych w tabeli uwarunkowań pozwala spostrzec, że czynniki 

rozwoju regionów i podmiotów gospodarczych często są od siebie wzajemnie zależ-

ne. Przykładowo, możliwość umiejętnego rozpoznania i wykorzystania nadarzają-

cych się szans przez przedsiębiorstwa, zwykle związana jest z nawiązywaniem 

współpracy i związków partnerstwa oraz często wymaga wsparcia udzielanego przez 

podmioty infrastruktury instytucjonalnej i otoczenia biznesu. Z drugiej strony, 

przedsiębiorstwa zlokalizowane w regionie o niskim poziomie urbanizacji, z domi-

nującymi rozwiązaniami przestarzałymi pod względem rodzajowym, technologicz-

nym i organizacyjnym, raczej rzadko będą dysponować odpowiednimi zasobami  

i umiejętnościami kreowania i wykorzystywania innowacji. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Patrz szczegółowe informacje: H. Godlewska-Majkowska, Atrakcyjność inwestycyjna 

polskich regionów 2010 – synteza, raport na bazie realizacji badania statutowego Kolegium 

Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, Wpływ atrakcyjności inwestycyjnej na 

przedsiębiorczość regionalną, pod kier. H. Godlewskiej-Majkowskiej. 
12 Patrz H. Godlewska- Majkowska, Atrakcyjność inwestycyjna regonów jako uwarunkowanie 

przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, Kolegium Szkoły Głównej Handlowej, War-

szawa 2011.   
13 M.A. Leśniewski, Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych, Stu-

dia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 113, SGH Warszawa, 2012, 

s. 123. 
14 Patrz D. Stawasz, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria  

i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 57–60. 
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Tabela. 1  

Wykaz najważniejszych czynników stymulujących 

 i hamujących możliwości rozwoju 

 

Uwarunkowania rozwoju 

Regionu Przedsiębiorstw 

Stymulujące Hamujące Hamujące Stymulujące 

● Wzrost gospodar- 

czy i zdolność 
tworzenia nowych 

miejsc pracy 

● Rozwój technolo-
giczny i innowacyj-

ny 

● Rozwój i pole-
pszenie jakości 

usług świadczonych 

przez podmioty 
infrstruktury insty-

tucjonalnej i jedno-

stki otoczenia biz-
nesu 

● Poprawa stanu  

i jakości środowiska 
naturalnego 

● Podejmowanie 

inicjatyw wzboga-
cających tożsamość 

regionalną i pro-

mujących procesy 

inte-gracyjne 

● Rozwój zasobów 

i usług społecznych 

● Niski poziom urba-

nizacji i wywołana tym 
nadmierna dominacja 

rolnictwa i/lub pro-

dukcji przemysłowej 
przestarzałymi pod 

względem rodzajowym 

i technologicznym 
● Niedorozwój infra-

struktury technicznej, 

utrudniający integrację 
z sieciami europejskimi 

● Brak lub ograniczone 

warunki do wyzwalania 
inicjatyw i przedsię-

biorczości sił lokalnych 

i regionalnych 
● Niesprzyjający klimat 

administracyjny i niska 

jakość zarządzania roz-
wojem regionu 

● Zaburzony ład prze-

strzenny i brak rezerw 

terenów inwestycyjnych 

● Brak możliwości dla 

następowania wzrostu 
mobilności zawodowej, 

społecznej i przestrzen-

nej 

● Niekorzystne i często 

zmieniające się regulacje 
podatkowe oraz prawne 

● Rosnące koszty np. 

pracy, ubezpieczeń społe-
cznych, etc. 

● Niewystarczające środ-

ki finansowe 
● Utrudniony dostęp do 

zewnętrznych źródeł fi-

nansowania 
● Brak możliwości lub 

trudności w dostępie do 

zasobów kluczowych dla 
tworzenia przewagi kon-

kurencyjnej, czyli zaso-

bów: finansowych, wie-
dzy, czynnika ludzkiego, 

fizyczno-materialnych, 

organizacyjnych, percep-
tualnych, politycznych 

● Ograniczenia struktu-

ralne, niesprecyzowane 

plany działalności przed-

siębiorstwa, nieodpwied-

ni dobór metod i technik 
zarządzania firmą 

● Posiadanie uprzy-

wilejowanych niesform-
alizowanych i sformali-

zowanych relacji z oto-

czeniem 
● Posiadanie zasobów  

i umiejętności zezwala-

jących na kreowanie  
i wykorzystywanie inno-

wacji 

● Możliwości nawiązy-
wania związków współ-

pracy i partnerstwa 

● Dogodna lokalizacja 
● Postawy i zachowania 

pracownicze oraz ich 

wiedza i umiejętności 
● Możliwość umiejętne-

go rozpoznania i wyko-

rzystania nadarzających 
się niespodziewanych 

szans i okazji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Krupski, Rozwój małych i średnich firm  

w świetle badań empirycznych. Kontekst strategiczny, w: Zarządzanie rozwojem małych  

i średnich przedsiębiorstw, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Oficyna Wolters Kluwer busi-

ness, Warszawa 2011, s. 15–21; A. Adamik, Przygotowanie i planowanie więzi współpracy 

małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, w: Współpraca małych i średnich przedsię-

biorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, red. A. Adamik, Difin, War-

szawa, 2012, s. 222–236; A. Skowronek-Mielczarek, Regionalne uwarunkowania rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i śred-

nich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011, s. 28–43; A. Adamik,  

M. Nowicki, Budowa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie 

małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2012, s. 92–

149; W. Kosiedlowski, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, w: Gospodarka re-

gionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008,  

s. 221–241; J. Kudełko, Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów, w: Uwarunkowania 

rozwoju i konkurencyjności regionów, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2005, s. 57–74. 
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2. Wpływ realizacji związków partnerstwa publiczno-prywatnego na przy-

kładzie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Deve-

lopment Fund – ERDF) został powołany w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze 

rozbieżności w rozwoju regionów państw zrzeszonych w strukturach Unii Europej-

skiej. Sens jego istnienia został określony jako ,,przyczynianie się do korygowania 

podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie przez udział w rozwoju  

i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształ-

caniu upadających regionów przemysłowych”
15

. Ze środków finansowych EFRR 

współfinansowane są różnorodne projekty, wpisujące się w jeden z czterech typów 

programów
16

: Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program 

Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowy Program Opera-

cyjny Transport, Program Operacyjny Pomoc Techniczna. 

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się 

na następujących dziedzinach: 

 podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też 

działalności średnich i małych przedsiębiorstw, 

 wspieranie rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie 

lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia, 

 rozwój infrastruktury, 

 wspieranie rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, 

 podejmowanie inicjatyw w celu ochrony i poprawy stanu środowiska, 

 wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Tak sformułowane cele i obszary interwencji jednoznacznie przesądzają o cha-

rakterze programu, jako o idealnym narzędziu do realizacji działań wspierających 

chęć zwiększania potencjału rozwojowego regionu poprzez poszukiwanie nowych 

dróg i rozwiązań w drodze kooperacji z przedsiębiorstwami, zwłaszcza z sektora 

MŚP. Głównym założeniem polityki współfinansowania ze środków EFRR można 

określić działanie na rzecz bilateralnej współzależności – poszczególnych (indywi-

dualnych) przedsiębiorstw oraz regionów jako całości. Słusznie zauważono, że jed-

ną z najbardziej efektywnych dróg do osiągnięcia rozwoju regionalnego jest rozwój 

przedsiębiorstw w nim funkcjonujących. Aby jednak przedsiębiorstwa chciały  

i mogły rozwijać się, czyli inwestować w danym regionie, muszą wpierw dostrzec 

jego (regionu) potencjał rozwojowy.  

Podkreślenia wymagają pewne istotne fakty, faworyzujące mikro, małe  

i średnie przedsiębiorstwa w ramach korzystania ze środków EFRR: 

 istnieje wiele programów skierowanych tylko i wyłącznie do przedsiębiorstw  

z sektora MŚP (przykładowo Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konku-

                                                 
15 Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o Rozwoju Regionalnym, http:/ 

/www.funduszestrukturalne.gov.pl /EUROPEJSKI+ FUNDUSZ+ ROZWOJU+ REGIO-

NALNEGO (6.11.2012). 
16 Patrz: http:// www.funduszestrukturalne.gov.pl/SPOT/; http:// www.fundusze struktural-

ne.gov.pl/POPT/; http://www.zporr.gov.pl/; http:// www.konkurencyjnosc.gov.pl/. 
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rencyjności Przedsiębiorstw, który wykorzystując zasoby sfery naukowo-

badawczej oraz korzyści związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, 

w tym technologii informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę 

środowiska, określa cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki  

w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnie-

niem sektora małych i średnich przedsiębiorstw), 

 w wielu konkursach przewidziane indywidualne maksymalne kwoty dofinan-

sowania są na tyle niskie, że dużym przedsiębiorstwom i/lub korporacjom 

zwyczajnie nie opłaca się startować w konkursach, zaś dla przedsiębiorstw 

MŚP są to kwoty istotne, 

 bardzo często okazuje się, że w przypadkach konkursów nie obciążonych po-

wyższymi ograniczeniami, choć beneficjentami bezpośrednimi „w dokumenta-

cji” są duże podmioty gospodarcze, to w praktyce podwykonawcami i zlece-

niobiorcami często są firmy z sektora MŚP. 

 
Tabela 2  

Stopień realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych wchodzących w skład 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO)  

 

Województwo 
Liczba 

projektów 

Dofinansowanie 

UE (zł) 

Poziom wyko-

rzystania 

alokacji na lata 

2007–2013  

 

Projekty realizowane na szczeblu krajowym (faktycznie podpisanych umów) 

POIG (Innowacyjna Gospodarka) 10 089 26 897 733 76,5% 

POIiŚ (Infrastruktura i Środowisko) 1763 89 634 635 76,3% 

POKL (Kapitał Ludzki) 34 808 31 262 985 76,0% 

POPT (Pomoc Techniczna) 306 1 495 921 70,2% 

PO RPW (Rozwój Polski Wschodniej) 172 7 230 979 73,3% 

POEWT (Europejska Wspólnota 

Terytorialna) 
288 1 593 276 57,4% 

Razem krajowe 47 426 158 115 527 75,8% 

Regionalne Projekty Operacyjne (RPO) realizowane na szczeblu regionalnym (faktycznie 

podpisanych umów) 

RPO woj. dolnośląskiego 1537 3 886 008 76,1% 

RPO woj. kujawsko-pomorskiego 1497 3 113 826 75,9% 

RPO woj. lubelskiego 2046 3 709 125 75,6% 
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RPO woj. lubuskiego 792 1 594 392 78,4% 

RPO woj. łódzkiego 2061 3 955 688 91,9% 

RPO woj. małopolskiego 2450 4 785 382 85,9% 

RPO woj. mazowieckiego 1301 5 748 706 74,6% 

RPO woj. opolskiego 1016 1 727 215 85,1% 

RPO woj. podkarpackiego 1825 3 838 539 77,8% 

RPO woj. podlaskiego 929 2 039 774 73,8% 

RPO woj. pomorskiego 1478 3 509 120 90,9% 

RPO woj. śląskiego 3459 6 018 271 83,2% 

RPO woj. świętokrzyskiego 1030 2 507 323 79,4% 

RPO woj. warmińsko-mazurskiego 1853 3 250 793 73,9% 

RPO woj. wielkopolskiego 1915 4 838 352 88,2% 

RPO woj. zachodniopomorskiego 1352 2 772 349 77,3% 

Razem regionalne 26 541 57 294 860 80,5% 

Razem  NSRO 73 967 215 410 388 77,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport Miesięczny Ministerstwa Rozwoju Regio-

nalnego, Wykorzystanie środków UE w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności 

na lata 2004–2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 – informa-

cja miesięczna za sierpień 2012, Warszawa, wrzesień 2012; http://www.mrr.gov.pl/ aktualno-

sci/ fundusze_europejskie _2004_2006/Documents/ NSRO_ miesieczna_sierpien_2012.pdf 

(6.11.2012). 
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Tabela 3 

 Wkład realizacji projektów EFRR w regionach w poziom  

ich innowacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej 

 

Województwo 

Liczba 

projek-

tów 

Całkowi-

ta wartość 

projektów 

(mln zł) 

Całkowi-

ta wartość 

projektów 

per capita 

(zł/os.) 

Lokata ze względu na PKB 

per capita 

Pozycja regionu w 

ranking innowacyjności 

Pozycja 

regionu  

w rankingu 

atrakcyjno-

ści inwesty-

cyjnej17 

Horyzont 

czasowy 
2007–2010 2006  2009  

Zmia-

na 
2006  2009  

Zmia

na 
2008 

Dolnośląskie 1193 9440,4 3 281,77 2 4 ↓ 3 4 ↓ 2 (3) 

Kujawsko -

pomorskie 
996 4606,9 2 226,53 9 8 ↑ 9 11 ↓ 11 (8) 

Lubelskie 1205 4867,2 2 256,25 16 10 ↑ 7 8 ↓ 4 (16) 

Lubuskie 689 2793,1 2 765,29 8 15 ↓ ↓ 16 16 --- 16 (12) 

Łódzkie 752 6637,6 2 611,34 6 6 --- 8 5 ↑ 9 (7) 

Małopolskie 1792 8426,8 2 554,91 10 5 ↑ ↑ 2 2 --- 12 (4) 

Mazowieckie 1680 13 210,0 2 529,60 1 1 --- 1 1 --- 3 (1) 

Opolskie 749 2943,3 2 854,54 11 16 ↓ 14 13 ↑ 5 (10) 

Podkarpackie 1133 6182,8 2 941,79 15 11 ↑ ↑ 10 9 ↑ 15 (11) 

Podlaskie 609 3326,3 2 795,83 14 14 --- 11 10 ↑ 14 (13) 

Pomorskie 1224 5919,6 2 654,43 5 7 ↓ 5 7 ↓ 10 (5) 

Śląskie 2129 8401,7 1 810,42 3 2 ↑ 4 3 ↑ 1 (2) 

Świętokrzyskie 623 4048,2 3 187,24 12 13 ↓ 13 12 ↑ 13 (15) 

Warmińsko – 

mazurskie 
1167 4881,7 3 420,69 13 12 ↑ 15 15 --- 8 (14) 

Wielkopolskie 1594 7852,5 2 303,94 4 3 ↑ 6 6 --- 7 (6) 

Zachodniopo-

morskie 
535 3528,2 2 083,73 7 9 ↓ 12 14 ↓ 6 (9) 

POLSKA 18 379 106 321,3 2 785,66 --- --- --- --- --- --- --- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Lipeta, B. Pawełek, R. Huptas, Analiza porów-

nawcza województw polski ze względu na wykorzystanie środków unijnych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnegow latach 2007–2010, w: Problemy rozwoju regionalnego. 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, red. E. Sobczak,  

A Raszkowski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 261–263; K. Widera, 

Analiza porównawcza poziomu innowacyjności regionów, Ibidem, s. 51; H. Godlewska-

Majkowska, Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów i przedsiębiorczość regionalna – 

ujęcie kompleksowe, w: Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce, 

                                                 
17 Wartość podana jako pierwsza to pozycja w rankingu rzeczywistej atrakcyjności woje-

wództw dla gospodarki narodowej w 2008 r., zaś wartość podana w nawiasie oznacza pozycję 

w rankingu potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej regionu; patrz H. Godlewska-

Majkowska, Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów i przedsiębiorczość regionalna – 

ujęcie kompleksowe, w: Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce, 

red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 25–41). 
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red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 25–41 oraz 

notatka informacyjna GUS – Produkt Krajowy Brutto – rachunki regionalne w 2009  

r.; http://www.stat.gov.pl/gus/5840_7114_PLK_HTML.htm (5.11.2012). 

 

Analizując dane zestawione w tabelach 2 i 3, uprawnione wydają się wnioski, że na 

końcowym etapie realizacji NSRO 2007–2013 występują następujące prawidłowo-

ści: 

1. Stopień zaawansowania realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego mierzo-

nego wartością przyznanego dofinansowania w ramach EFRR (faktycznie pod-

pisanych umów i wniosków będących w trakcie realizacji lub zrealizowanych) 

należy uznać za wysoki i zadowalający (tab. 2). Pula środków dostępna w ra-

mach programów ogólnokrajowych została wykorzystana w niemal 76%,  

a programów regionalnych średnio 80,5%, co podzielili również eksperci
18

, 

którzy wzięli udział w V Europejskim Forum Gospodarczym
19

 zorganizowa-

nym w Łodzi w dniach 7–8 listopada 2012 r. 

2. Regiony wysoko sklasyfikowane pod względem innowacyjności zwykle 

utrzymały lub polepszyły swą pozycję rankingową w stosunku do roku 2006, 

co można odczytywać jako prawidłowość stanowiącą, że raz wytworzony po-

tencjał innowacyjny nieustannie procentuje, po pierwsze „zarabiając na siebie” 

i umożliwiając wdrożenie kolejnych innowacyjnych pomysłów, po drugie 

przyciągając nowe innowacyjne inwestycje z zewnątrz. 

3. Regiony, w których zrealizowano największą liczbę projektów i/lub o najwięk-

szej wartości sumarycznej zwykle zajęły lokaty z pierwszej piątki, niezależnie 

od kryterium kategoryzacji: poziomu generowanego PKB per capita, poziomu 

innowacyjności czy potencjalnej i realnej atrakcyjności inwestycyjnej, co suge-

ruje występowanie istotnej współzależności pomiędzy potencjałem rozwojo-

wym regionu i firm w nim zrealizowanym, a stopniem i efektywnością realiza-

cji partnerstwa publiczno-prywatnego. 

4. Łatwo zaobserwować dysproporcje pomiędzy poszczególnymi województwa-

mi w wartości oraz liczbie zrealizowanych projektów (tab. 3). Wyraźną domi-

nację pod tym względem prezentują regiony powszechnie uważane za silne  

i dobrze rozwinięte, ze specyficznymi przewagami
20

 (Mazowieckie, Dolnoślą-

skie i Śląskie, Małopolskie). 

5. Mało istotne jest przełożenie całkowitej wartości projektów per capita  

w stosunku do pozostałych zmiennych przedstawionych w tabeli 3, brak tej za-

leżności tłumaczyć można wysokimi dysproporcjami w zagęszczeniu popula-

cyjnym pomiędzy regionami wysoko zurbanizowanymi (np. południe Polski, 

region katowicko-krakowski), a regionami o małej gęstości zaludnienia (np. 

                                                 
18Udział w V Forum Rozwoju Gospodarczego w Łodzi wzięli m.in.: dr Ryszard Petru (PwC, 

ekspert ds. gospodarki BCC), Przemysław Andrzejczak (Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego), Anna Brussa (przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-

biorczości), Agnieszka Dawydzik (przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).  
19http://www.forum.lodzkie.pl/pl/. 
20Mazowieckie – centralny, dobrze skomunikowany region, stolica kraju, Dolnośląskie  

i Śląskie – zaplecze przemysłu ciężkiego, wydobywczego i petrochemicznego, Małopolskie – 

obecność sektora wysokich technologii, znaczny potencjał badawczo-rozwojowy. 
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północno – wschodnia i północno zachodnia część Polski). 

 
 

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF 

REGIONS  

Summary 

The article aims analyze the Public Private Partnership influence on regions development 

potential, particularly at innovational and investment attractiveness. The main article thesis is 

that this form of cooperation, conducted with use of funds from European Regional 

Develment Fund, has significant impact. 
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UWARUNKOWANIA RYNKOWE FUNKCJONOWANIA RODZINNYCH 

GOSPODARSTW MLECZNYCH  

 

 

Wprowadzenie 

 

Gospodarstwa rolnicze, prowadzące sprzedaż wytworzonych produktów są 

przedsiębiorstwami (najczęściej rodzinnymi), a rolnicy – przedsiębiorcami. Taki 

pogląd funkcjonuje coraz częściej w literaturze przedmiotu i w praktyce gospodar-

czej
1
. Wśród przedsiębiorstw rolniczych ważną pozycję zajmują jednostki wyspecja-

lizowane w produkcji mleka. Ciągle się rozwijają i zwiększają skalę produkcji. 

Czynników wpływających na rozwój gospodarstw (przedsiębiorstw) ukierunkowa-

nych na produkcję mleka jest dużo. Do najważniejszych grup można zaliczyć: 1) 

„wartości nadrzędne”, wynikające z przyjętych i społecznie akceptowanych (przez 

większość obywateli) sposobów funkcjonowania społeczeństw, które są brane pod 

uwagę (w praktyce realizowane) w codziennym życiu przez pojedyncze osoby; mają 

one wpływ na tzw. normy społeczne, czyli przyjęty w danej grupie sposób zacho-

wania się i postępowania; 2) czynniki mikro i makroekonomiczne, wpływające na 

konkurencyjność ekonomiczną (w sensie ekonomii neoklasycznej) produkcji mleka 

w stosunku do innych działalności; 3) dostępność użytecznej (w tym aktualnej) 

informacji technologicznej, ekonomicznej i rynkowej.  

Bardzo ważną grupą czynników, wpływających na konkurencyjność produkcji 

mleka w stosunku do innych działalności, są tzw. regulacje natury politycznej. Ich 

początek bierze się z określonych priorytetów poszczególnych państw lub ich grupy 

(np. UE) i wynikają z założenia, że „niewidzialna ręka rynku” nie jest w stanie ich 

właściwie realizować. Są to regulacje: bardzo złożone, różnorodne i zmieniające się 

w czasie (ewolucyjne lub rewolucyjnie). Są też bardzo często analizowane, dysku-

towane i krytykowane
2
. Jedna z ostatnich fundamentalnych reform Wspólnej Polity-

                                                 
1 W. Ziętara, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, Wydawnictwo FAPA, 

Warszawa 1998, s. 45. Według W. Ziętary trzeba wyraźnie rozgraniczać gospodarstwa rolni-

cze i przedsiębiorstwa rolnicze. Za gospodarstwo rolnicze autor przyjmuje jednostkę produk-

cyjną wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, stanowiącą zespół trzech czynników 

produkcji: ziemi, pracy, kapitału (środków produkcji), nastawionych na wytwarzanie produk-

tów rolniczych. Przedsiębiorstwo rolnicze to natomiast jednostka gospodarcza wyodrębniona 

nie tylko pod względem organizacyjnym, lecz ekonomicznym i prawnym, nastawioną na 

wytwarzanie produktów i usług rolniczych w celu ich sprzedaży. W przedsiębiorstwach pro-

dukcja ma zatem charakter towarowy. 
2 Wydawane są rocznie setki publikacji, organizuje się wiele konferencji naukowych poświę-

conych tylko kwestiom polityki rolnej, a w konferencjach dotyczących problematyki rolnic-
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ki Rolnej Unii Europejskiej przyjęta została 23 czerwca 2003 roku. Kluczowe ele-

menty tej reformy obejmowały: 1) jednolitą płatność na gospodarstwo (JPG) lub 

jednolitą płatność regionalną (JPR) niezależną od wielkości produkcji; 2) powiąza-

nie JPG lub JPR i płatności specyficznych dla określonych kierunków produkcji  

z obowiązkiem spełnienia określonych standardów przez gospodarstwo – zasada 

współzależności (cross – compliaance); 3) redukcję płatności bezpośrednich i alo-

kację, uzyskanych w ten sposób środków na rozwój obszarów wiejskich; 4) mecha-

nizm dyscypliny finansowej polegający na redukcji płatności bezpośrednich w sytu-

acji przekroczonego limitu wydatków na WPR; 5) zmiany na rynkach mleka, zbóż, 

roślin wysokobiałkowych, ziemniaków skrobiowych, suszu paszowego, odnawial-

nych źródeł energii; 6) zwiększenie roli rozwoju obszarów wiejskich; celem wpro-

wadzenia zmian w WPR UE w 2003 roku była poprawa konkurencyjności produkcji 

rolniczej w UE, zwiększenie orientacji rynkowej producentów rolnych a jednocze-

śnie stabilizacja dochodów rolniczych.  

Celem artykułu jest przedstawienie: 1) funkcjonujących i proponowanych na 

kolejne lata rozwiązań polityki rolnej dotyczącej rynku mleka UE; 2) prognoz poda-

ży i popytu na mleka na świecie; 3) konkurencyjności polskich typowych gospo-

darstw mlecznych na arenie europejskiej. Artykuł stanowi element projektu ba-

dawczego Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania regionalnych zmian w produkcji 

i przetwórstwie mleka (0890/B/H03/2010/39) finansowanego przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

1. Funkcjonujące i proponowane na kolejne lata rozwiązania w zakresie poli-

tyki rolnej dotyczącej rynku mleka UE 

 

Przedstawione w maju 2008 roku przez Komisję Europejską zmiany wdrażają-

ce postawienia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z marca 2008 roku nie 

zmieniły w sposób znaczący przyjętych założeń w ramach reformy Wspólnej Poli-

tyki Rolnej (WPR) z 2003 roku. Unia Europejska w dalszym ciągu podtrzymała 

postanowienie o kontynuowaniu systemu kwot mlecznych do roku 2014/2015, jed-

nocześnie proponując wzrost kwot mlecznych dla wszystkich państw UE o 1%  

w latach kwotowych 2009/2010 do 2013/2014. Zniesienie kwotowania produkcji 

mleka zostało podtrzymane na rok 2015. W przepisach UE pojawił się zapis mówią-

cy o możliwości przeznaczenia części płatności bezpośrednich na płatności związa-

ne z produkcją mleka w regionach, gdzie na skutek głębszej liberalizacji produkcji 

mleka mogłoby nastąpić jej zaprzestanie
3
. Polska wprowadziła dofinansowanie do 

utrzymania krów w kilku województwach południowo-wschodnich. Dodatkowo 

Komisja Europejska zaproponowała ograniczenie zakresu interwencji na rynku 

mleka. Sprowadza się ono głównie do: 1) odejścia od obligatoryjnych dopłat do 

prywatnego przechowywania masła oraz stałych cen interwencyjnych zakupu masła 

                                                                                                                   
twa nie sposób uciec od polityki rolnej. Zdaniem autora, polityka rolna i związane z nią okre-

ślone regulacje i wydatki budżetowe, dają „pożywkę” dla nauki i praktyki. 
3 W. Guba, J. Dąbrowski, Deregulacje rynku mleka w Unii Europejskiej – skutki i zalecenia 

dla Polski, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 2012, t. 99, z. 1, s. 33.  
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i odtłuszczonego mleka w proszku; 2) likwidację dopłat do prywatnego przechowy-

wania serów, dopłat do przetwórstwa masła, jego sprzedaży dla organizacji niedo-

chodowych i armii, itp. Kierunek działań Unii Europejskiej przyjęty po 2003 roku 

przyczynia się do głębszej liberalizacji rynku mleka i uzależnienie od sytuacji glo-

balnej. Przyczyniać się to będzie do większej niestabilności na europejskim rynku 

mleka. Ceny mleka i produktów mlecznych w większym stopniu uzależnione będą 

od sytuacji na rynkach światowych, co niepokoi część ekspertów i polityków UE.  

W 2009 roku powołana została Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Mleka. 

Do jej zadań należało m.in. wypracowanie rozwiązań stabilizujących rynek mleka 

po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka i innych mechanizmów po 2015 

roku. W wyniku prac grupy wypracowane zostało stanowisko, które przyjęte zostało 

przez Radę UE i Parlament Europejski w lutym 2012 roku jako „pakiet mleczny”. 

Przepisy tego pakietu mają obowiązywać do 2020 roku. Obejmują one następujące 

obszary: 1) wzmocnienie siły przetargowej producentów mleka przez umożliwienie 

im zbiorowych negocjacji umów na dostawy mleka; 2) wprowadzenie formalnych 

umów na dostawy mleka, w których elementy takie jak: cena, długość trwania, 

wielkość dostaw, termin dostaw będą swobodnie negocjowane przez strony (rolni-

ków, przetwórców); 3) możliwość tworzenia organizacji międzybranżowych na 

rynku mleka; 4) poprawa przejrzystości produkcji mleka w UE przez obowiązek 

przesyłania przez podmioty skupowe informacji o ilości skupionego w każdym 

miesiącu mleka organom wyznaczonym przez państwa członkowskie; 5) możliwość 

zarządzania podażą serów oznaczonych Chronioną Nazwą Pochodzenia lub Chro-

nionym Oznaczeniem Geograficznym. Przedstawione w „pakiecie mlecznym” dzia-

łania – zdaniem autora – w bardzo niewielkim zakresie będą przyczyniać się do 

stabilizacji rynku mleka w Unii Europejskiej. Zaznaczyć należy, że zaproponowane 

działania, w większości krajów z gospodarką rynkową od dawna funkcjonują, np.: 

możliwość negocjacji cen, tworzenie grup producenckich czy innych organizacji 

branżowych, reprezentujących stanowisko (interesy) określonej grupy społecznej. 

Szczególnie w Polsce, gdzie dominującą formą prawną mleczarni są spółdzielnie, 

zaproponowane działania nic nie wnoszą. Autor podziela zdanie grupy ekspertów, 

którzy przewidują po 2015 roku: 1) dużą zmienność cen na mleko (już zaczęło to 

zjawisko funkcjonować w UE od 2007 roku – rys. 1); 2) wyraźne uzależnienie cen 

mleka w UE od cen światowych; 3) niższe ceny mleka w skupie w latach 2015–

2017 niż w 2010 roku w przypadku względnie stabilnych warunków pogodowych 

na świecie.  

Według prognoz Konsorcjum AGMEMOD, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

(LEI w Holandii), Centrum Badań Komisji Europejskiej – Instytut Technicznych 

Prognoz Badawczych (JRC-IPTS w Hiszpanii) przyjmowanych przez polskich eks-

pertów
4
, przeciętna cena mleka może ukształtować się w latach 2014–2020 na po-

ziomie 110–120 zł za 100 kg. Zaznaczyć należy, że mogą występować znaczne 

różnice w cenie mleka oferowane dostawcom przez różne mleczarnie. Wynikać to 

będzie przede wszystkim z siły ekonomicznej i polityki cenowej mleczarni wobec 

rolników.  

                                                 
4 M. Świtłyk, A. Wilczyński, Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji 

systemu kwotowania produkcji mleka, „Wieś i Rolnictwo” 2012, nr 1, s. 88. 
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Rysunek 1. Przeciętne ceny mleka w UE, USA i Nowej Zelandii proponowane przez najwięk-

sze mleczarnie (euro/100 kg FCM) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.milkprices.nl/. 

 

 

2. Popyt na mleko w latach 2013–2020 (szansa na przyszłość)  

 

Ważnym czynnikiem inspirującym wszelkie zmiany w realizowanej produkcji 

(w tzw. gospodarkach wolnorynkowych) jest popyt na wytwarzany produkt. Wiel-

kość popytu i kierunek jego zmian uzależniony jest od wielu różnorodnych i wza-

jemnie sprzężonych uwarunkowań i przyczyn. W przypadku produktów spożyw-

czych mają one charakter ekonomiczny, kulturowy, społeczny, socjologiczny, bio-

logiczny oraz długo-, średnio- i krótkookresowy, a także mierzalny i niewymierny
5
. 

Wśród uwarunkowań ekonomicznych, kluczowe znaczenie mają dochody konsu-

mentów i ceny artykułów w relacji do tych dochodów oraz w relacji do pozostałych 

cen. Teoretycznie im wyższy poziom dochodów osiąga konsument, tym większy 

popyt zgłasza na określone produkty lub usługi. W przypadku produktów spożyw-

czych obserwuje się, że wraz ze wzrostem dochodów do pewnego stopnia wzrasta 

też popyt na żywność. Jednak dalszy wzrost dochodów nie przyczynia się do zwięk-

szenia spożycia produktów żywnościowych. Reasumując można stwierdzić, że  

w społeczeństwach mniej zamożnych poprawa sytuacji dochodowej może przyczy-

nić się do zwiększenia popytu na produkty żywnościowe, natomiast w społeczeń-

stwach „zamożnych” wzrost dochodów niekoniecznie musi przełożyć się na zwięk-

szenie spożycia produktów żywnościowych (mogą występować przesunięcia popytu 

z produktów mniej przetworzonych na produkty bardziej przetworzone).  

 

 

 

 

                                                 
5W. Rembisz, Mikro i makroekonomiczne podstawy wzrostu w sektorze rolno-spożywczym, 

Wydawnictwo VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2008, s. 28. 
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Tabela 1 

 Prognozowane zmiany liczby ludności na poszczególnych kontynentach  

do roku 2050 (tys.) 

 

Lata Afryka Azja Europa 

Amery-

ka 

Środ-

kowa 

Ameryka 

Południo-

wa 

Ameryka 

Północna 

Oce-

ania 

Australia  

i Nowa 

Zelandia 

2005 911 120 3 944 992 730 736 145 384 371 477 329 231 33 532 24 538 

2010 1 022 234 4 164 252 738 199 155 881 392 555 344 529 36 593 26 637 

2015 1 145 316 4 375 482 742 067 166 487 412 909 359 638 39 355 28 394 

2020 1 278 199 4 565 520 744 177 176 389 431 471 374 394 42 056 30 065 

2025 1 417 057 4 730 130 743 890 185 492 447 830 388 472 44 651 31 607 

2030 1 562 047 4 867 741 741 233 193 747 461 496 401 657 47 096 32 982 

2035 1 713 090 4 978 236 736 922 200 966 472 331 413 945 49 367 34 185 

2040 1 869 561 5 060 964 731 826 207 037 480 325 425 467 51 475 35 252 

2045 2 029 824 5 115 457 726 029 211 906 485 537 436 348 53 435 36 213 

2050 2 191 599 5 142 220 719 257 215 569 488 073 446 862 55 233 37 063 

Prze-

ciętne 

średnio-

roczne 

zmiany 

28 455 26 605 –255 1560 2591 2614 482 278 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Department of Economic and Social Affa-

irs, Population Division, 2011; http://esa.un.org/wpp/unpp/p2k0data.asp. 

 

 
Obok dochodu konsumentów, z punktu widzenia globalnego, popyt na pro-

dukty żywnościowe zależy od liczby ludności i jej zmiany w następnych latach. 

Formuła zaproponowana przez Halleta i Yotopoulosa, że popyt na żywność w ujęciu 

makroekonomicznym, jest wypadkową liczby ludności i popytu w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca jest oczywista i aktualna
6
. 

Jak wynika z różnych prognoz demograficznych, przedstawionych m.in.  

w tabeli 1 przewiduje się, że liczba ludności na świecie będzie się zwiększać.  

W roku 2050 zwiększy się w stosunku do roku 2005 o 43%. Tempo zmian na po-

szczególnych kontynentach będzie bardzo zróżnicowane. Szacuje się, że największy 

przyrost ludności wystąpi na kontynencie afrykańskim (zwiększenie ponad dwu-

krotne w stosunku do roku 2005). W Ameryce i Azji szacuje się około 30% przyrost 

ludności, natomiast w Australii i Nowej Zelandii na poziomie 51%. Jedynie na kon-

tynencie europejskim szacuje się zmniejszenie ludności w 2050 roku w stosunku do 

roku 2005 (1,6%). Można wyraźnie stwierdzić, że popyt globalny na produkty żyw-

nościowy w kolejnych latach będzie się zwiększał. 

Analiza globalnego popytu na mleko wskazuje, że produkcja mleka na świe-

cie nie osiągnęła jeszcze potencjalnego poziomu pokrywającego zapotrzebowanie. 

Światowa roczna produkcja mleka krowiego w 2010 roku wyniosła 699 591,29 mln 

ton, co pozwalało na spożycie około 101 kg mleka przez statystycznego mieszkańca 

ziemi
7
. Szacuje się, że racjonalnie odżywiająca się ludzkość powinna spożywać 

                                                 
6 G. Hallet, The Economics of Agricultural Policy, Wydawnictwo Basil Blackwell, Oxford 

1968, s. 115–125; P. Yotopoulos, Middle-Income Classes and Food Crises, The „NEW” 

Food-Feed Competition, Economic Development and Cultural Change, vol. 33, nr 3/1988. 
7 OECD-FAO Agricultural Outlook 2011–2020, lipiec 2011. 
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zdecydowanie więcej mleka i przetworów mlecznych. Jak podaje M. Sznajder „glo-

balna produkcja mleka w wysokości 1000 mln ton może być skonsumowana przez 

ludzkość, nie wywołując napięć wynikających z nadmiaru tego produktu”
8
.  

 
Tabela 2 

Przeciętna roczna zmiana produkcji i spożycia mleka na świecie w latach 2010–2020 (%) 

 

Wyszczególnienie Produkcja Konsumpcja 

 Ogółem OECD Spoza OECD Ogółem OECD Spoza OECD 

Mleko 2,0 0,9 2,9    

Galanteria mleczna 2,4 0,8 2,9 2,4 0,8 2,9 

Masło 2,2 0,9 3,0 2,1 0,7 2,8 

Sery 1,6 1,3 2,4 1,6 1,3 2,3 

OMP 1,3 0,7 3,6 1,4 0,7 2,0 

PMP 2,3 1,3 3,2 2,1 0,6 2,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD-FAO Agricultural Outlook 

2011–2020, lipiec 2012. 

 

Jak wynika z badań w ramach Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porów-

nawczych (IFCN), większość krajów na świecie odczuwa niedobory mleka. Tylko  

w krajach UE, USA, Nowej Zelandii, Australii i Argentyny odnotowano wyraźne 

nadwyżki produkowanego mleka. Eksperci z Organizacji Współpracy Gospodarczej 

i Rozwoju (OECD) przewidują, że do roku 2020 zapotrzebowanie na produkty kon-

sumpcyjne (mleczne) przewyższać będzie produkcję. Sytuacja ta spowodowana 

będzie dalszym wzrostem popytu na mleko i przetwory mleczne, szczególnie w Azji 

Południowo-Wschodniej oraz Ameryce Łacińskiej. Szacuje się, że produkcja mleka 

też wyraźnie wzrośnie w tych regionach. Tempo wzrostu produkcji mleka w krajach 

rozwijających się będzie trzykrotnie wyższe niż w krajach rozwiniętych, a udział 

tych ostatnich zdecydowanie zmaleje, podtrzymywany tylko niewielkim wzrostem 

w Oceanii i USA (tab. 2). Szacuje się, że w Ameryce Łacińskiej produkcja mleka 

ma wzrastać o 2,1% rocznie, co pozwoli na uzyskanie w 2020 roku produkcji na 

poziomie 93 848 mln ton (w Argentynie szacuje się, że zwiększenie to może wyno-

sić nawet ponad 34%). W Azji, w analogicznym okresie, zwiększenie produkcji 

mleka przekroczy 33% (w tym w Chinach 38%). Szacuje się, że największy global-

ny przyrost produkcji mleka wystąpi w Indiach. W roku 2020 produkcja mleka  

w tym kraju wg prognoz OECD może wynosić 153 020 mln ton, co stanowić będzie 

18% produkcji globalnej mleka (w 2010 roku produkcja mleka w Indiach wynosiła 

114 400 mln ton). 

Eksperci OECD przewidują, że najwyraźniej zwiększy się produkcja i spożycie 

świeżych produktów mlecznych, pełnego mleka w proszku oraz masła. W latach 

2010–2020 wzrost ten szacowany jest przeciętnie powyżej 26%. Nieco niższe przy-

rosty szacuje się w produkcji i spożyciu sera i odtłuszczonego mleka w proszku.  

 

                                                 
8 M. Sznajder, Ekonomia Mleczarstwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 

Poznań 1999, s. 56. 



 Uwarunkowania rynkowe funkcjonowania rodzinnych... 133 

 

3. Konkurencyjność kosztowa polskich typowych gospodarstw mlecznych na 

 arenie europejskiej 

 

Konkurencja jest wszechobecna w życiu gospodarczym i społecznym. Dotyka 

ona gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolnicze, kiedy dwa podmioty współzawodni-

czą o możliwie najlepszą pozycję dla siebie (np. cena sprzedaży produktów) lub gdy 

poszczególne podmioty (gospodarstwa rolnicze) nie są stroną na rynku realnym, ale 

ich koszty produkcji mają zasadniczy wpływ na zdolność konkurencyjną produktów 

finalnych na danym rynku. W drugiej wymienionej sytuacji mówimy o zdolności 

konkurencyjnej krajowego rolnictwa w całości lub odpowiedniego segmentu tego 

sektora
9
. Rolnictwo jest wówczas ogniwem, które w znacznym stopniu wpływa na 

konkurencyjność produktów gotowych wytwarzanych przez jednostki przetwórstwa 

spożywczego. Znaczna część kosztów ponoszonych przez przetwórstwo spożywcze 

to koszty surowca. Analizując koszty wytwarzania surowców rolniczych (zużycie  

i ceny czynników produkcji) przeznaczonych do dalszej obróbki, oceniamy poten-

cjalną konkurencyjność tego ogniwa w łańcuchu marketingowym w stosunku do 

sytuacji w innych np. krajach. Możemy porównywać przyczyny zróżnicowania 

kosztów produkcji – efektywność techniczną i ekonomiczną. Pojawia się pytanie: 

czy polskie gospodarstwa, zajmujące się produkcją mleka mają przewagi kosztowe 

w stosunku do swoich konkurentów z UE? Odpowiedź (dość ogólną) można oprzeć 

na wynikach badań w ramach International Farm Comparison Network (IFCN) oraz  

European Dairy Farmers (EDF). Trzeba zaznaczyć, że sytuacja się zmienia.  

W latach 2004–2008 polskie gospodarstwa, na tle analizowanych typowych 

gospodarstw z UE, charakteryzowały się zdecydowanie mniejszymi kosztami pro-

dukowanego mleka. Szczególnie koszty pracy, kapitału i zaangażowanej ziemi były 

mniejsze
10

. Od roku 2009 sytuacja zaczęła się zmieniać i typowe polskie gospodar-

stwo mleczne utraciło przewagę konkurencyjną – niższe koszty wytwarzania (tab. 

3). Wynikało to głównie z rosnących cen pracy, ziemi i innych środków do produk-

cji w Polsce (zjawisko wyrównywania się cen środków produkcji w UE). Brak kon-

kurencyjności kosztowej, typowych polskich gospodarstw mlecznych, na arenie UE 

wynika też z niskiej efektywności technicznej produkcji mleka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 A. Woś, Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa, Wydawnictwo IERiGŻ, War-

szawa 2001, s. 7. 
10 A. Parzonko, Strategie rozwoju gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka  

w kontekście WPR, Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 35. 
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Tabela 3 

Koszty produkcji mleka w krajach Europy Zachodniej w 2009 roku  

(zł/100 kg mleka ECM***) 

 

                Koszty* 
 

Cena 

Wyszczególnienie 1 2 3 
Razem 

(1+2+3) 

mleka 

 

Typowe gospodarstwa z wybranych krajów Europy Zachodniej 

Szwajcaria 22** 115,1 205,3 0,0 320,4 186,6 

Szwajcaria 64 177,3 70,0 0,0 247,3 191,3 

Niemcy 31 110,4 115,1 3,1 228,6 112,0 

Niemcy 55 110,4 48,2 3,1 161,7 113,5 

Niemcy 90 112,0 34,2 4,7 150,8 105,7 

Niemcy 650 144,6 3,1 1,6 149,3 110,4 

Holandia 70 116,6 51,3 9,3 177,3 107,3 

Holandia 182 113,5 42,0 9,3 164,8 105,7 

Francja 50 87,1 59,1 3,1 149,3 121,3 

Francja 120 127,5 29,5 3,1 160,2 119,7 

Wielka Bryt.149 96,4 10,9 0,0 107,3 121,3 

Wielka Bryt. 232 88,6 17,1 0,0 105,7 112,0 

Dania 125 133,7 34,2 3,1 171,1 116,6 

Dania 240 146,2 21,8 3,1 171,1 118,2 

Typowe gospodarstwa z wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej 

Polska 15 118,2 73,9 0,8 192,8 118,2 

Polska 65 115,1 24,1 0,8 140,0 119,7 

Polska 147 114,5 18,5 0,8 133,5 121,0 

Czechy 80 133,7 15,6 0,0 149,3 91,7 

Czechy 452 140,0 7,8 0,0 147,7 102,6 

Czechy 702 142,0 5,5 0,0 147,5 102,6 

Ukraina 1 45,1 34,2 0,0 79,3 59,1 

Ukraina 121 46,7 4,7 0,0 51,3 71,5 

Ukraina 535 43,5 1,6 0,0 45,1 80,9 

* Koszty: 1) bezpośrednie, 2) zaangażowania własnych czynników produkcji, 3) koszty kwo-

ty mlecznej. 

**Liczba występująca przy nazwie danego kraju informuje o liczbie krów mlecznych utrzy-

mywanych w gospodarstwie, np.: Szwajcaria 22 – 22 krów mlecznych w typowym gospodar-

stwie szwajcarskim. 

*** Średni kurs wg NBP: 1 USD – 3,11 zł. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dairy Report, International Farm Comparison 

Network, 2010. 

 

 

Podsumowanie 

 

1. Głębsza liberalizacja polityki rolnej UE w sektorze mlecznym, przejawiająca się: 

1) odejściem od systemu kwotowania produkcji mleka po 2015 roku, 2) obligatoryj-

nych dopłat do prywatnego przechowywania masła oraz stałych cen interwencyj-

nych zakupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku; 3) likwidacją dopłat do pry-
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watnego przechowywania serów, dopłat do przetwórstwa masła, jego sprzedaży dla 

organizacji niedochodowych i armii, itp., przyczyniać się będzie do niestabilności na 

rynku mleka w UE i wyraźnego uzależnienia od sytuacji światowej. Przedstawione 

w „pakiecie mlecznym” działania w bardzo niewielkim zakresie będą przyczyniać 

się do stabilizacji rynku mleka w Unii Europejskiej. 

2. Analiza globalnego popytu na mleko wskazuje, że produkcja na świecie nie osią-

gnęła jeszcze potencjalnego poziomu pokrywającego zapotrzebowanie. Światowa 

roczna produkcja mleka krowiego w 2010 roku wyniosła 699 591,29 mln ton, co 

pozwoliło na spożycie około 101 kg mleka przez statystycznego mieszkańca ziemi. 

Prognozy dalszego zwiększenia liczby ludności na świecie pozwalają na przewidy-

wanie dalszego zwiększenia zapotrzebowania na produkty żywnościowe, w tym na 

produkty mleczne.  

3. Produkcja mleka na świecie w kolejnych latach będzie rosła, głównie w krajach 

rozwijających się. Szacuje się, że będzie trzykrotnie wyższa niż w krajach rozwi-

niętych, a udział tych ostatnich zdecydowanie zmaleje. 

4. Gospodarstwa mleczne w Europie są wyraźnie zróżnicowane pod względem roz-

miarów prowadzonej działalności. Do krajów, charakteryzujących się gospodar-

stwami o niewielkim pogłowiu krów mlecznych, zaliczyć można: Bułgarię, Ukrainę, 

Austrię, Polskę, Norwegię oraz Szwajcarię. Pogłowie krów przypadające na gospo-

darstwo największe jest w: Danii, Wielkiej Brytanii, Węgrzech i Holandii. 

5. Koszty produkcji mleka (o parametrach standardowych), kalkowane wg jednolitej 

metodyki zaproponowanej w ramach Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porów-

nawczych (IFCN), najwyższe były w gospodarstwach szwajcarskich, najniższe zaś 

w gospodarstwach ukraińskich. W 2009 roku polskie typowe gospodarstwa 

mleczne, na tle analizowanych jednostek nie wykazywały przewag kosztowych. 

Sytuacja wyraźnie zmieniła się stosunku do 2005 roku.  

 

 
MARKET FACTORS IN FAMILY DAIRY FARMS 

Sumary 
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MIKRO I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  

W PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK 

 
 

Wprowadzenie 

 

Jak potwierdzają dane statystyczne, w ostatnich latach obserwowany jest sys-

tematyczny postęp w zakresie zarówno dostępu, jak i korzystania z nowoczesnych 

narzędzi komunikacji. Podczas gdy w 2003 roku tylko 33,7% gospodarstw posiadało 

komputer, a jedynie 16,9% dostęp do internetu, w 2011 roku wartości te wynosiły 

odpowiednio 65% i 61%
1
. Równolegle jednak wzrasta zjawisko wykluczenia cyfro-

wego osób starszych. Podczas gdy w 2011 roku aż 93% osób w wieku od 19 do 24 

lat korzystało z globalnej sieci za pomocą urządzeń stacjonarnych i mobilnych (jak 

np. tablety lub nowoczesne telefony komórkowe), w grupie wiekowej od 65 lat 

zanotowano tylko 11% takich użytkowników. 

Stwierdzono też, że poza wiekiem, innym istotnym czynnikiem warunkującym 

dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych jest wykształcenie. Z tych 

zdobyczy techniki korzystało tylko 41% osób legitymujących się dyplomem ukoń-

czenia szkoły zawodowej lub gimnazjum. W grupie z wykształceniem średnim lub 

wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, odsetek ten wynosił 

odpowiednio 66,5%  oraz 88%.  

Nadal też zauważalna jest różnica w dostępie do internetu pomiędzy gospodar-

stwami domowymi na wsi, a zlokalizowanymi w aglomeracjach miejskich. Na wsi 

podłączonych było w roku 2011 tylko 48% gospodarstw, podczas gdy w mniejszych 

miastach, poniżej 20 tys. mieszkańców, liczba ta wzrastała już do  prawie 60%.  

W dużych ośrodkach powyżej 500 tys. mieszkańców wskaźnik ten wynosił ponad 

76%.  

Mimo przedstawionego, nierównomiernego jeszcze dostępu do najnowszych 

technologii niektórych grup, zdecydowanie wzrasta liczba użytkowników sieci ko-

munikujących się przez kanały mediów społecznościowych, czyli tzw. kanały Social 

Media, z rodziną, przyjaciółmi czy współpracownikami, a w przypadku organizacji, 

dodatkowo z klientami i partnerami biznesowymi.  

 

 

                                                 
1 Internet2K12, Raport Internet Standard, dostępne w www: http:// www.internetstandard.pl/ 

news/event/14/929195/63CC135B5C414854ADD01E893557420E (10.11.2012), s. 4. 
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1. Fenomen mediów społecznościowych 

 

Kanały Social Media to aplikacje wymagające łączenia się z serwerem przez 

łącze internetowe, dostępne przez przeglądarkę internetową lub inne programy. 

Umożliwiają one internautom, komunikującym się ze sobą poprzez publikowanie 

słów, zdjęć, plików audio lub video, na łączenie się w grupy osób o podobnych 

zainteresowaniach i/lub poglądach oraz na wymianę z nimi informacji, w tym także 

doświadczeń, opinii i wrażeń.  

Potencjał mediów społecznościowych szybko został rozpoznany przez specja-

listów od marketingu i public relations wszystkich sektorów gospodarki, jako uży-

teczne narzędzie w ich codziennej pracy. Monitorowanie kanałów Social Mediów, 

mające na celu zlokalizowanie wypowiedzi internautów na temat ich satysfakcji 

płynącej z korzystania z firmowych produktów oraz ich postrzegania wizerunku 

marki umożliwiło przedsiębiorstwom szybkie dostosowanie się do potrzeb rynku 

bez czasochłonnych oraz kosztownych badań konsumenckich na temat jakości pro-

duktów oraz potrzeb klientów
2
.  

W Social Media dostrzeżono ponadto darmowy i skuteczny kanał komunikacji 

z egzystującymi i potencjalnymi klientami, przeprowadzany w wirtualnym środowi-

sku, w którym lubią przebywać i czują się komfortowo.  

Nawiązanie dialogu z klientami poprzez firmowe profile założone na różnych 

kanałach mediów społecznościowych pozwoliły również przedsiębiorstwom zaist-

nieć w świadomości konsumentów jako organizacje innowacyjne oraz zaintereso-

wane satysfakcją swoich klientów. Wykorzystanie firmowych profili utrzymywa-

nych w Social Mediach przez pracowników biur obsługi klienta celem pełnego doin-

formowania klientów lub udzielenia im niezbędnych porad stał się w ostatnich la-

tach standardem dla wielu mikro i małych firm. Ta forma komunikacji pozwala na 

szybką reakcję i niesienie pomocy bez inwestowania w kosztowne rozwiązania typu 

call-center.  

Kanały Social Media spotęgowały nieobce dotychczas pojęcie  marketingu 

szeptanego (ang.: Word of Mouth Marketing). Konsumenci komunikujący się za ich 

pomocą ze swoimi znajomymi mogą stać się wiarygodnymi ambasadorami określo-

nej marki oraz kreować wśród swoich znajomych jej pozytywny wizerunek.  

Równocześnie istnieje ryzyko, że niezadowoleni klienci mogą stać się realnym 

zagrożeniem dla firmy. Relacjonując swoje przykre doświadczenia z niesatysfakcjo-

nującymi ich produktami lub niekompetentnymi pracownikami mogą odradzać zna-

jomym i przyjaciołom korzystanie z produktów danego przedsiębiorstwa, utrwalając 

na długi czas jego negatywny wizerunek. Popularnym w internecie przykładem 

takiego konfliktu jest film udostępniony przez Szwajcara Crowna Kochera w serwi-

sie YouTube
3
, w którym daje upust swoim negatywnym emocjom będącym konse-

kwencją użytkowania nowej drukarki firmy EPSON. Po przedstawieniu technicz-

nych mankamentów urządzenia oraz nieudanej próbie wydrukowania strony tekstu, 

                                                 
2 J. Pawlak, Social Media Marketing w małej firmie, w: Podstawy marketingu internetowego 

dla małych firm, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego  

w Lesznie, Leszno 2011, s. 64. 
3 http:// www.youtube.com/watch?v = 6XZ2RceutYI , http://www.youtube.com/ watch?v = 

LUNX dM9z2zE (10.11.2012). 
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Kocher widowiskowo niszczy drukarkę rozbijając ją młotkiem. Film obejrzało od 

września 2008 roku ponad 312 tysięcy internautów i można wątpić czy którykol-

wiek z nich zaryzykuje w przyszłości zakup urządzenia tej marki. 

 

 

2. Facebook jako skuteczny kanał komunikacji mikro i małego przedsię-

biorstwa  

 

Najbardziej rozpoznawalną grupą kanałów Social Media są portale społeczno-

ściowe takie jak nk.pl (dawniej: Nasza-Klasa) oraz Facebook. Ten ostatni, stworzo-

ny w 2004 roku przez Marka Zuckerberga, wówczas studenta uniwersytetu Harvar-

da, przeznaczony był pierwotnie dla innych studentów tej uczelni. Przez lata umoż-

liwiono rejestrację studentom innych amerykańskich uczelni, uczniom szkół śred-

nich oraz studentom z całego świata, aż w roku 2006 Facebook stał się dostępny dla 

internautów z całego świata, niezależnie od wieku i statusu zawodowego. 

W listopadzie 2012 z Facebooka korzystało ponad 960 milionów zarejestrowa-

nych użytkowników
4
 z 213 krajów

5
. Wykazano, że w 2011 roku, 20% wszystkich 

wyświetleń stron internetowych, to właśnie strony użytkowników Facebooka
6
, spę-

dzających na przeglądaniu jego treści 11,67 miliardów godzin miesięcznie.  

W tym czasie, codziennie, opublikowano na jego łamach ponad 2 miliardy wpisów  

i 250 milionów zdjęć
7
. 

Dane statystyczne z Polski również potwierdzają atrakcyjność Facebooka jako 

kanału mediów społecznościowych, na którym mikro lub mała firma mogą budować 

skuteczne public relations ze swoim otoczeniem biznesowym. W rankingu popular-

ności witryn www przeprowadzanym co miesiąc przez Polskie Badania Internetu 

Sp. z o.o.
8
, domena www.facebook.com jest drugą najczęściej odwiedzaną witryną 

przez polskich internautów. Na tym portalu zarejestrowanych jest 9 592 300 użyt-

kowników z Polski, co plasuje Polskę na 25. miejscu wśród użytkowników z całego 

świata.  

Posługując się powszechnie dostępnymi danymi statystycznymi, łatwo obli-

czyć, że prawie co czwarty Polak i aż 42,73% polskich internautów ma konto na 

Facebooku
9
, czyniąc go najbardziej popularnym kanałem Social Media w kraju. Nie 

oznacza to jednak nasycenia rynku, bowiem nadal utrzymuje się tendencja wzrosto-

wa odnośnie do liczby nowych użytkowników, co potwierdza chociażby 1 309 700 

nowych kont zarejestrowanych przez polskich internautów w okresie od  kwietnia 

do października 2012 roku.  

                                                 
4http://www.checkfacebook.com (8.11.2012). 
5http://www.socialbakers.com/facebook-statistics (8.11.2012). 
6http://allfacebook.com/facebook-statistics_b76427 (8.11.2012). 
7http://www.jeffbullas.com/2012/ 04/23/48-significant -social-media- facts -figures- and-

statistics-plus -7-infographics (8.11.2012). 
8http://www.internetstandard.pl/ news/385850/Wyniki.Megapanel.PBI.Gemius.za.sierpien. 

2012.html (8.11.2012). 
9http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/poland (8.11.2012). 

http://www.checkfacebook.com/
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Demograficzny podział polskich użytkowników Facebooka przedstawiony został  

w tabeli 1. 
 

Tabela 1 

Podział demograficzny polskich użytkowników Facebooka w sierpniu 2012 

 

Wiek 13–15 16–17 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 > 64 

% użytkowników 

Facebooka 
11 9 32 28 11 4 3 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Socialbakers.com (29.08.2012). 
 

 

Jak wskazuje report „Internet Standard Social Media 2012”, 3,5 miliona użyt-

kowników Facebooka, czyli połowa zarejestrowanych w 2011 roku, korzystała ak-

tywnie przynajmniej raz z ponad 70 tys. polskojęzycznych stron przeznaczonych dla 

firm, marek, celebrytów, organizacji oraz społeczności, czyli tzw. fanpagów
10

.  

Komunikacja odbywała się przez opublikowanie wpisu w aktualnościach da-

nego fanpaga lub kliknięciu popularnego i charakterystycznego dla Facebooka przy-

cisku „Lubię to”. Jego użycie pozwala zarejestrowanym internautom na wyrażenie 

swojej sympatii oraz więzi z właścicielem strony. Równocześnie na profilu internau-

ty pojawia się widoczna dla wszystkich użytkowników portalu odpowiednia infor-

macja o tej czynności. To działanie pozwala już na tym etapie zaangażowania zna-

cząco podnieść świadomość marki i wywołać zainteresowanie nią osób trzecich. 

Warto wspomnieć, że administrator fanpaga, którym najczęściej jest pracownik 

działu marketingu mikro lub małej firmy, może umieścić ten przycisk również na 

zewnętrznych, tradycyjnych witrynach www, np. witrynie firmowej. Jego kliknięcie 

również spowoduje, że w profilach wszystkich znajomych osoby klikającej wyświe-

tli się podobna wiadomość, informująca, że dany użytkownik „polubił” konkretną 

firmę/markę. Zawarte w tej wiadomości hiperłącze, umożliwiające przejście do innej 

podstrony lub witryny www, wyzwala często chęć zapoznania się z wyróżnioną 

przez znajomego stroną i w konsekwencji często generuje kolejnego „lubiącego”.  

W ten sposób Facebook stał się wspaniałym nośnikiem i ogromnym wsparciem dla 

tzw. reklamy szeptanej. Więź strony z fanem, powszechnie żartobliwie określanym 

jako „lubiś”, nie kończy się jednak na tym etapie. Każdy nowy wpis opublikowany 

na fanpagu będzie również wyświetlony na tablicy profilu użytkownika „lubiącego” 

to przedsiębiorstwo, gdzie może zostać „polubiony”, skomentowany przez jego 

znajomych i udostępniony na ich własnym profilu. 

Istnieje ponadto wiele innych korzyści dla mikro i małych firm płynących z ak-

tywnego zaangażowania się w wirtualny dialog. Wszystkie informacje publikowane 

przez administratora fanpaga, określane jako „posty” (od ang. to post – przesyłać), 

wyświetlane są na jego głównej stronie, tzw. osi czasu. Wpisy, ułożone chronolo-

gicznie, przedstawiają historię firmy od jej początków aż do dzisiaj. Opcja zazna-

czenia na osi wydarzeń z przeszłości pozwala pochwalić się osiągniętymi sukcesami 

i wieloletnim doświadczeniem oraz zilustrować je zdjęciami lub klipami filmowymi.  

Podobnie jak tradycyjne witryny internetowe mają poza stroną główną inne 

                                                 
10 http://www.internetstandard.pl/socialmedia2012 (8.11.2012). 
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strony jak np. „oferta” lub „kontakt”, również i na fanpagu istnieje możliwość pu-

blikowania treści zlokalizowanych w kartach docelowych poza osią czasu. Można  

w nich promować organizowany przez przedsiębiorstwo konkurs, publikując jego 

regulamin oraz formularz rejestracji czy wyświetlać zawartość sklepu internetowe-

go. 

Zarówno profil osoby fizycznej, jak i fanpage umożliwiają tzw. customizację 

(od ang. to customize – dostosowywać do indywidualnych potrzeb), czyli dostoso-

wanie niektórych elementów konta do własnej wizji. Na szczycie osi czasu oraz kart 

docelowych można zatem umieścić zdjęcie profilowe oraz „zdjęcie w tle”. Markete-

rzy stron mikro i małych firm mogą umieścić w zdjęciu profilowym logo firmy (180 

px x 180 px), a w tle zdjęcie o wymiarach 851 x 315 px, wizualizujące charaktery-

styczny dla jej działalności motyw, chociażby uśmiechniętych pracowników, cha-

rakterystyczną siedzibę przedsiębiorstwa lub jego produkty. 

 
 

3. Płatna reklama na Facebooku 
 

Płatna reklama na łamach tego portalu społecznościowego umożliwia pracow-

nikom firmy odpowiedzialnym za marketing precyzyjne skierowanie reklamy do 

tych użytkowników Facebooka, którzy z największą dozą prawdopodobieństwa  

z racji wykonywanego zawodu, wykształcenia, przynależności do określonych 

związków czy organizacji, będą zainteresowani promowanymi treściami. Ten spo-

sób doboru odbiorców ma również swój aspekt ekonomiczny, pozwalając na lepsze 

wykorzystanie ograniczonego zazwyczaj budżetu reklamowego. 

Facebook w doborze odbiorcy pozwala bowiem jeszcze przed emisją reklamy na 

określenie:  

 kraju lub krajów, w których będzie aktywna; dzięki geolokalizacji użytkowni-

ków możliwe jest zawężenie obszaru dostępności reklamy przez podanie na-

zwy miejscowości oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – promienia o długości 

10, 25 lub 50 mil, powiększającego obszar docelowy, 

 wieku odbiorców (od 13 lat wzwyż), 

 płci adresatów, 

 zainteresowań odbiorców, pozyskiwanych z takich sekcji ich profilu jak zainte-

resowania, ulubione czynności, edukacja, praca, strony, które polubili oraz 

grupy, których są członkami. Warto podkreślić, że panel konfiguracji reklamy 

pozwala określić również bardzo wrażliwe wyróżniki jak np. „status rodzinny”.  

Pozwala to na ustalenie: 

 odległości obecnego miejsca zamieszkania od domu rodzinnego, 

 okresu zaręczyn krótszego niż 6 lub 12 miesięcy, 

 okresu trwania małżeństwa krótszego niż 6 lub 12 miesięcy, 

 rodzaju powiązania i zaangażowania użytkowników z reklamowaną stroną.  

Reklama może zostać wyświetlona wszystkim użytkownikom portalu spełniającym 

ustalone kryteria lub tylko tym, którzy: 

 weszli kiedykolwiek w interakcję z reklamowanym fanpagem lub jakimkol-

wiek innym należącym do jej właściciela, 
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 dotychczas jeszcze nigdy nie weszli w interakcję z reklamowanym fanpagem 

lub jakimkolwiek innym należącym do jej właściciela, 

 konfiguracji pozwalającej wyświetlać reklamę tylko znajomym tych osób, któ-

re polubiły promowaną stronę, 

 płci partnerów, którą jest zainteresowany odbiorca reklamy (kobiety hetero- 

lub homoseksualne tudzież mężczyźni hetero- lub homoseksualni), 

 języka, którym się posługują odbiorcy reklamy, jeżeli miałby być inny niż ty-

powy dla kraju, który został określony w kroku pierwszym konfiguracji (np. 

mówiący po hiszpańsku, mieszkający w Polsce), 

 etapu edukacji, na którym się znajdują lub na etapie, który zakończyli (wy-

kształcenie średnie, student, absolwent). 

To precyzyjne zawężenie doboru odbiorców pozwala przedsiębiorstwom na 

bardziej oszczędne, a zarazem skuteczniejsze zarządzanie środkami przeznaczonymi 

na promocję firmy niż w przypadku tradycyjnych nośników reklamy. Te ostatnie, 

skierowane do wszystkich grup konsumentów, w wielu przypadkach nie wywołują 

jakiejkolwiek reakcji jej odbiorców, często wcale niezainteresowanych daną marką, 

produktami i/lub usługami reklamodawcy. 

Marketer, konfigurujący na Facebooku parametry reklamy, ma również możli-

wość definiowania obiektu, jaki zamierza reklamować – fanpage firmy, witrynę 

internetową zlokalizowana pod zewnętrzną domeną (np. www.twoja-firma.pl), apli-

kację lub wydarzenie na Facebooku. Wskazuje ponadto cele, które pragnie osiągnąć 

dzięki tej reklamie. W przypadku:  

 stron na Facebooku, jest to zdobycie większej liczby fanów marki, produktu 

lub przedsiębiorstwa (poprzez zdobycie jak największej liczby kliknięć na 

„Lubię to”) bądź też promowanie wybranych wpisów na stronie, 

 aplikacji, zdobycie nowych użytkowników i zwiększenie aktywności w aplika-

cji, 

 wydarzeń, zwiększenie liczby osób biorących w nich udział. 

Przygotowana reklama na Facebooku zostaje wyświetlona na koncie użytkow-

nika  po prawej stronie przeglądanych treści lub w aktualnościach, jeśli konsument 

korzysta z urządzeń mobilnych. W przypadku reklamy fanpaga lub tradycyjnej stro-

ny internetowej składa się ona z tytułu (do 25 znaków), opisu (do 90 znaków) oraz 

elementu graficznego o wymiarach 100 px szerokości i 72 px wysokości. Kliknięcie 

w jakikolwiek element pozwala wyświetlić internaucie wskazaną przez marketera 

stronę zawierającą promowane treści.  

Podczas adjustacji reklamy fanpaga, marketer podejmuje dodatkowo decyzję 

czy zamierza wskazywać w reklamie całą stronę, czy tylko konkretny, zamieszczony 

na niej wpis. W przypadku wyboru tej ostatniej opcji  nie ma możliwości dostoso-

wania w treści reklamy obrazu ani tekstu, ponieważ zamiast nich wyświetlana bę-

dzie zawartość promowanych postów – albo jednego, wybranego lub zawsze tego 

najaktualniejszego, ostatnio opublikowanego.  

Reklamując fanpage w celu pozyskania jak największej liczby „lubiących” 

użytkowników, marketer definiuje obszar strony, do której będą trafiać klikający  

w reklamę internauci. Może to być oś czasu lub jakakolwiek inna karta docelowa 

dostępna w menu fanpaga – zdjęcia, wydarzenia lub indywidualnie stworzone, np. 

„oferta” lub „kontakt”. Takie rozwiązanie wydaje się szczególnie przydatne dla 
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mikro i małych przedsiębiorstw, pragnących sprowokować użytkowników Facebo-

oka do interakcji z przedsiębiorstwem wykraczającej poza jej „polubienie”. Odesła-

nie klikającego w reklamę internauty do karty docelowej promującej ofertę firmy 

lub karty zawierającej informacje o konkursie wraz  z formularzem rejestracji, może 

znacząco powiększyć grono osób, które wezmą w nim udział. 

Warto dodać, że kiedy internauta wchodzi w interakcję z fanpagem klikając 

przycisk „Lubię to” w odniesieniu do strony lub umieszczonej na niej zawartości, 

jego znajomi mogą zostać poinformowani o tym zdarzeniu w swoich aktualno-

ściach. To działanie, charakterystyczne dla portali społecznościowych, jest szcze-

gólnie ważne z punktu widzenia mikro i małego przedsiębiorstwa starającego się 

zaistnieć w świadomości jak największej liczby konsumentów. 

Przedstawiona forma promocji, z racji dużej liczby wirtualnych przyjaciół  

i wielu informacji o ich działaniach napływających do użytkownika, może, przy-

najmniej w części przypadków, doprowadzić do ich przeoczenia. Tutaj ciekawą 

opcją dla przedsiębiorstwa są „zdarzenia sponsorowane”, informujące użytkowni-

ków Facebooka o aktywności ich znajomych na stronie, w aplikacji lub wydarzeniu 

danego właściciela fanpaga. Działania znajomych wyrażone polubieniem strony lub 

umieszczonej na niej zawartości mają zachęcić użytkownika do zainteresowania się 

wyróżnionym przez ich przyjaciela obiektem.  

Zdarzenie sponsorowane może dotyczyć: 

 „polubień” fanpaga, 

 „polubienia”, udostępnienia lub skomentowania poszczególnych wpi-

sów na stronie, 

 wzięcia udziału w ankiecie, 

 dołączenia do wydarzeń, 

 zainstalowania aplikacji, 

 zagrania w grę, 

 użycia aplikacji, 

 udostępnień „polubionych” z poziomu witryny internetowej. 

Zdarzenia sponsorowane tworzone są automatycznie przy reklamowaniu fan-

pagów, aplikacji, wydarzeń lub witryn www, co czyni ten rodzaj reklamy, tzw. So-

cial Advertising (reklama w społeczności) jeszcze bardziej atrakcyjnym dla mikro  

i małych przedsiębiorstw. Jak dowiodły wyniki badań prowadzonych na Massachu-

setts Institute of Technology
11

, reklamy wzbogacone o wskazówkę, że znajomy jej 

odbiorcy nawiązał relacje z reklamodawcą, były skuteczniejsze niż te doprecyzowa-

ne tylko wedle kryteriów demograficznych. Ten wpływ marketingu szeptanego na 

zwiększenie skuteczności reklamy potwierdzają wcześniejsze badania
12

. 

                                                 
11 C. Tucker, Social Advertising. Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Management 

Science (MS), 2012, s. 3; http://ebusiness. mit.edu /research /papers/2012.02_ Tucker_ So-

cial%20Advertising_306.pdf (8.11.2012). 
12 M. Trusov, R.E. Bucklin, K.H. Pauwels, Effects of Word-of-Mouth Versus Traditional Mar-

keting: Findings from an Internet Social Networking Site. University of Maryland, Robert  

H. Smith School of Business,2008, s. 90; http://bear.warrington.ufl.edu/ weitz/mar7786/ 

Articles/Trusov% 20et%20al%202009 %20social%20network .pdf (8.11.2012). 
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Koszt kampanii reklamowej prowadzonej na Facebooku rozliczany jest w mo-

delu PPC (Pay-Per-Click)
13

, pozwalającym na wybór opcji CPM (Cost-Per-Mille, – 

koszt-za tysiąc) lub CPC (Cost-Per-Click – koszt-za-kliknięcie). 

W modelu CPM (Cost-Per-Mille) reklamodawca płaci za każde tysiąc wyświe-

tleń reklamy na profilach użytkowników, niezależnie od liczby internautów, których 

sprowokuje do jej kliknięcia i nawigacji po stronie docelowej. W modelu CPC 

(Cost-Per-Click) rozliczanie następuje natomiast niezależnie od liczby wyświetleń 

za każde jedno kliknięcie zainteresowanego użytkownika Facebooka.  

Kwota, którą należy zapłacić Facebookowi uzależniona jest od liczby konku-

rencyjnych reklam skierowanych do wybranej grupy docelowej. Wybranie zbyt 

niskiej kwoty może spowodować wyświetlanie się reklamy w niższych obszarach 

kolumny zawierającej reklamy lub nie wyświetlania się jej w ogóle, natomiast im 

wyższa zainwestowana suma, tym większa szansa, że reklama wyświetli się na 

szczycie kolumny, w atrakcyjnym obszarze zlokalizowanym blisko przycisków 

nawigacji stroną. 

Przedsiębiorstwa zmierzające do osiągania jak najwyższego wskaźnika CTR 

(Click-Through-Rate – współczynnik klikalności), określającego procentową liczbę 

kliknięć w reklamę w stosunku do liczby jej wyświetleń, starają się niekiedy wyko-

rzystać specyficzne formy pobudzenia zainteresowania internautów przez umiesz-

czanie grafik przedstawiających drastyczne treści. Takie postępowanie uniemożliwia 

jednak zespół pracowników Facebooka, który autoryzuje każdą reklamę, dostoso-

waną do wszystkich grup wiekowych użytkowników, również tych najmłodszych.  

Od stycznia 2012 roku dostępna jest jeszcze inna możliwość promowania mi-

kro i małej firmy. Właściciele fanpagów, które polubiło więcej niż 400 osób, mogą 

dodatkowo wyróżnić dowolny swój wpis. Ta forma reklamy sprawia, że reklamy 

zostaną wyświetlone na wyższej pozycji w aktualnościach odbiorców, do których 

były skierowane, co zwiększy prawdopodobieństwo ich dostrzeżenia w natłoku 

nowych wiadomości. Każdy post może być promowany przez okres maksymalnie 

trzech dni od jego utworzenia, a w dowolnym momencie promocję można wstrzy-

mać. 

Wysokość opłaty za taką nową formę reklamy zależy od kilku czynników,  

w tym lokalizacji geograficznej i liczby osób, do których marketer zamierza dotrzeć. 

Aby ułatwić kontrolę skuteczności kampanii Facebook informuje administratorów 

strony w czasie rzeczywistym o udziale procentowym osób, które będąc odbiorcami 

wpisów zobaczyły wpis bez promocji, oraz o wielkości grupy odbiorców, do któ-

rych udało się dotrzeć dzięki promocji. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
13 A. Ghose, S. Yang, An Empirical Analysis of Sponsored Search Performance in Search 

Engine Advertising, New York University – Leonard N. Stern School of Business and Mar-

shall School of Business, University of Southern California, 2007, s. 1, http:// pages. stern. 

nyu.edu/~aghose/wsdm08.pdf (8.11.2012). 
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Podsumowanie 

 

Wydatki reklamowe na media społecznościowe, łącznie z płatną reklamą na 

portalach społecznościowych, grach oraz aplikacjach, wyniosły w 2011 roku 8 mi-

liardów dolarów
14

. Ten znaczący wzrost o 55,4% w stosunku do roku poprzednie-

go
15

 potwierdza atrakcyjność reklamy online, umożliwiającej, w przeciwieństwie do 

tradycyjnych kanałów reklamy,  jej precyzyjne targetowanie. Zwłaszcza w Polsce, 

wraz z rosnącą liczbą internautów, zwiększa się liczba konsumentów podatnych na 

reklamę dostarczaną w taki sposób. 
 

 

INTERNET PROMOTION OF MICRO AND SMALL ENTERPRISE  

AT THE SOCIAL NETWORK FACEBOOK 

Summary 

Parallel to the increasing number of internet users in Poland, communication via social 

media is one of the most innovative types of branding and building relations with customers 

and providing a productive dialogue between enterprises and customers. Using social adver-

tising micro and small enterprises can compete with the global players and achieve far more 

effective marketing results as by using traditional advertising channels, especially when ad-

justing the advertise parameters exactly to their ideal target.  

Translated by Jakub Pawlak 

 

                                                 
14 http://socialpress.pl/2012/07/iab-polska-podsumowuje-kondycje-polskiego-rynku-reklamy-

online/# (8.11.2012). 
15 Raport strategiczny IAB Polska Internet 2011, s. 52; http://www.iabpolska.pl/ in-

dex.php?mnu=123 (8.11.2012). 
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PIOTR PREWYSZ-KWINTO 

GRAŻYNA VOSS 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 

 

 

WSPÓŁPRACA SEKTORA MŚP ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM 

– WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 
 

 

Wprowadzenie 

 

Zaostrzająca się konkurencja między przedsiębiorstwami prowadzi do ko-

nieczności podejmowania niekonwencjonalnych działań i poszukiwania nowych 

rozwiązań. Wdrażanie znormalizowanych systemów zarządzania jakością w małych 

i średnich przedsiębiorstwach uważane jest za zjawisko, które będzie się dynamizo-

wało w najbliższych latach. Świadczy o tym rosnąca liczba przyznawanych tym 

podmiotom certyfikatów w Polsce i Europie
1
. Do potencjalnych barier w rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw zaliczyć można:  

 ograniczone zasoby personalne,  

 opracowywanie strategii, 

 koszty wdrożeń, szkoleń, konsultacji, 

 dostosowywanie się do zmieniających się uwarunkowań prawnych, 

 przygotowywanie i wdrażanie dokumentacji, 

 szeroki zakres działań. 

Nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej jest innowacyjność, nowator-

skie rozwiązana polegają nie tylko na generowaniu wyższych dochodów, ale także 

na uzyskaniu przewagi w obszarze badawczym, technicznym i organizacyjnym
2
.  

W tym celu nieodzowna jest współpraca środowisk akademickich z praktyką gospo-

darczą. Uczelnie i szkoły wyższe, jako organizacje świadczące usługi edukacyjne, 

chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom studenta (głównego beneficjenta usług edu-

kacyjnych i jednocześnie pracownika sektora MŚP) powinny przygotować odpo-

wiednio dobraną i podlegającą ciągłej ewaluacji ofertę edukacyjną opartą na: indy-

widualnych potrzebach, wiedzy, dostosowanych programach nauczania, kształceniu 

umiejętności
3
. Określenie zakresu usług edukacyjnych powinno zostać dostosowane 

do oczekiwań odbiorców i w tym celu przeprowadzono badania pilotażowe mające 

na celu wyłonić listę oczekiwań małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie 

współpracy środowisk akademickich z praktyką. 

                                                 
1 D. Zimon, Trudności małych i średnich przedsiębiorstw na etapie wdrażania znormalizowa-

nego systemu zarządzania jakością, „Zarządzanie jakością” 2011, nr 3, s. 23. 
2 M. Jabłońska, Zagraniczne centra B+R a innowacyjność polskiej gospodarki, „Studia Euro-

pejskie” 2011, nr 4, s. 124. 
3 S. Cichoń, Jakość w zarządzaniu organizacją, „Zarządzanie jakością” 2012, nr 2, s. 35. 
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Celem artykułu jest przedstawienie, na podstawie przeprowadzonego badania 

ankietowego, obszarów i możliwości współpracy jednostek naukowych z praktyką 

gospodarczą.  

 

 

1. Charakterystyka i metodyka przeprowadzonego badania  

 

Badanie przeprowadzono na terenie dwóch województw: kujawsko-

pomorskiego oraz pomorskiego. Do udziału zaproszono pracowników mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw
4
, które wyraziły chęć wzięcia w nim udziału. Bada-

nie przeprowadzono w okresie od 11 do 31 czerwca 2012 roku z wykorzystaniem 

metody ankietowej. Rozdane respondentom kwestionariusze ankietowe składały się 

z dwóch części: 

 pierwsza, obejmująca 7 pytań, miała dostarczyć informacji o możliwości i spo-

sobie współpracy praktyki gospodarczej ze środowiskiem akademickim, a tak-

że wskazanie najważniejszych zdaniem respondentów obszarów, w jakich 

współpraca ta powinna się odbywać, 

 druga, tzw. metryczka miała dostarczyć podstawowych informacji dotyczących 

osób biorących udział w badaniu, tj. ich wieku, płci, wielkości i formy prawnej 

przedsiębiorstw, w których pracują.  

Pytania zawarte w kwestionariuszu badawczym miały zamknięty i otwarty cha-

rakter. Część z nich wymagała udzielenia tylko odpowiedzi tak lub nie, jednak  

w wielu przypadkach respondent proszony był o wybór jednego lub kilku wariantów 

spośród tych, które zostały przedstawione. Tam, gdzie to było możliwe i wydawało 

się zasadne pozostawiano respondentom swobodę wyrażenia własnych opinii. Przy 

opracowywaniu wyników badania wykorzystano metody statystyczne, ze szczegól-

nym uwzględnieniem wskaźnika struktury. 

 

 

2. Charakterystyka badanej grupy 

 

Do udziału w badaniu przystąpiło 350 osób, których poproszono o wypełnienie 

kwestionariuszy ankietowych. Spośród wszystkich kwestionariuszy do dalszej anali-

zy przyjęto 307, gdyż 43 zostały odrzucone ze względu na to, że nie zostały po-

prawnie wypełnione przez respondentów (nie udzielono odpowiedzi na wszystkie 

pytania lub wskazano więcej odpowiedzi niż było to możliwe).  

Osoby biorące udział w badaniu pochodziły z dwóch województw: 47,2%  

z województwa pomorskiego, a 52,8% z kujawsko-pomorskiego. Wśród responden-

tów dominowały kobiety (75,9%), osoby w wieku do 30 lat (80,1%), pracujące  

w firmach usługowych (58,8%) oraz osoby zamieszkałe w miastach powyżej 100 

tysięcy mieszkańców (39,1%). Forma prawna podmiotów, w których pracowali 

                                                 
4 Ze względu na fakt, że badanie prowadzone było wśród pracowników firm, za kryterium 

podziału na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przyjęto tylko kryterium wielkości zatrud-

nienia. Pominięto kryterium przychodów, których wielkość mogła być respondentom niezna-

na. 
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respondenci była zróżnicowana, choć dominowały: osoby fizyczne prowadzące 

własną działalność (22,8%), spółki z o.o., spółki akcyjne oraz jednostki sektora 

finansów publicznych. Szczegółowo informacje dotyczące osób biorących udział  

w badaniu przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tabela 1  

Charakterystyka respondentów 
 

Cecha N % Cecha N % 

Płeć 
kobieta 233 75,90 

Rodzaj pro-

wadzonej 
działalności 

przez firmę 

produkcja  49 12,56 

mężczyzna 74 24,10 usługi  266 68,21 

Wiek 

do 30 lat 246 80,13 handel 56 14,36 

31–40 lat 48 15,64 brak danych 17 4,36 

powyżej 40 lat 12 3,91 

Forma organi-

zacyjno-
prawna 

spółka z o.o. 64 20,85 

brak danych 1 0,33 spółka akcyjna 62 20,20 

Wielkość 
firmy, w 

której pracu-

ją respon-
denci* 

mikro 75 24,43 spółka cywilna 24 7,82 

mała  86 28,01 osoba fizyczna** 70 22,80 

średnia  144 46,91 jednostka SFP 63 20,52 

brak danych 2 0,65 fundacja, stowarzyszenie 6 1,95 

* Firmy mikro – to firmy zatrudniające do 10 
osób, małe do 50 osób, a średnie do 250 osób.  

inna 15 4,89 

brak danych 3 0,98 

** Prowadząca działalność gospodarczą     

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

3. Wyniki przeprowadzonego badania 

 

Badanie rozpoczęto od ustalenia czy ankietowane przedsiębiorstwa, tj. mikro, 

małe i średnie współpracują z firmami doradczymi, szkoleniowymi oraz środowi-

skiem akademickim. Z usług firm doradczych korzysta nieco ponad jedna czwarta 

ankietowanych (26,7%). Częściej z takich usług korzystają firmy z województwa 

pomorskiego (30,3%) niż kujawsko-pomorskiego (23,5%). Ponadto odsetek pod-

miotów korzystających z usług firm doradczych maleje wraz z ich wielkością.  

W przypadku mikro podmiotów odsetek ten wynosi 32,0%, dla firm małych maleje 

do 27,9%, zaś w przypadku firm średnich spada do 22,9%. Wynika to zapewne  

z faktu, że większe podmioty mogą pozwolić sobie na zatrudnienie specjalistów na 

umowę o pracę, zaś w przypadku mniejszych firm tańsze jest skorzystanie z usług 

firmy doradczej.  

Znacznie większym zainteresowaniem cieszy się współpraca z firmami szkole-

niowymi. Aż 57% badanych wskazało, że pracownicy ich firm uczestniczą regular-

nie w szkoleniach branżowych. Odpowiedzi przeciwnej udzieliło 34,5% ankietowa-

nych, zaś odpowiedź „nie wiem” – 8,5%. Należy dodać, że odsetek firm wysyłają-

cych pracowników na szkolenia był nieznacznie wyższy wśród respondentów  
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z województwa pomorskiego (63,4%) niż kujawsko-pomorskiego (51,2%). Ponadto 

odsetek ten rósł wraz z wielkością przedsiębiorstwa. W przypadku mikro podmio-

tów wyniósł 37,3%, dla jednostek małych – 57,0%, zaś w przypadku średnich aż 

67,4%.  

Współpraca badanych podmiotów ze środowiskiem akademickim, np. w zakre-

sie realizacji projektów, opinii naukowych czy ekspertyz okazała się natomiast zni-

koma. Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Współpraca badanych podmiotów ze środowiskiem akademickim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonego badania. 

 

 

Zaledwie 9,4% badanych potwierdziło, że współpraca ze środowiskiem aka-

demickim jest realizowana. Negatywnej odpowiedzi udzieliło aż 3/4 respondentów. 

Ponadto odsetek podmiotów współpracujących ze środowiskiem akademickim nie 

różnił się w zależności od województwa (odsetek wskazań pozytywnych wyniósł dla 

pomorskiego 9,0%, zaś dla kujawsko-pomorskiego 9,9%). Podobnie, różnic w od-

powiedziach na to pytanie nie zaobserwowano w zależności od prowadzonej dzia-

łalności, natomiast nieznacznie większy odsetek odpowiedzi pozytywnych wystąpił 

w przypadku pracowników firm średnich (11,8%) w stosunku do małych (7,0%)  

i mikro (8,0%).  

Dalsza część pytań dotyczyła zakresu i możliwości współpracy ze środowi-

skiem akademickim oraz korzyści, jakie taka współpraca mogłaby przynieść. Okre-

ślając korzyści, poproszono respondentów o wskazanie jednej lub kilku odpowiedzi 

spośród zaproponowanych przez autorów lub też wskazanie własnych. Uzyskane 

wyniki przedstawiono na rysunku 2.  

Zdaniem respondentów, współpraca ze środowiskiem akademickim powinna 

przynosić firmie dodatkowe korzyści. Prawie połowa badanych uważa, że powinna 

umożliwić swobodny dostęp do nowych rozwiązań i opracowań naukowych oraz 

dać możliwość szybkiego i specjalistycznego szkolenia pracowników. Na uwagę 

zasługuje również fakt, że tylko niecałe 14% respondentów było zdania, że współ-

praca ze środowiskiem akademickim nie jest potrzebna i nie przyniesie żadnych 

korzyści. Warto dodać, że częściej takiej odpowiedzi udzielali respondenci z woje-

wództwa pomorskiego (19,3% wskazań) niż kujawsko-pomorskiego (8,0%). Ponad-

to odsetek ten malał wraz z wielkością firmy i tak, dla mikro podmiotów wynosił on 

aż 21,3%, dla małych firm 11,6%, zaś dla średnich zaledwie 10,4%. Oznacza to, że 

większe podmioty są bardziej świadome korzyści, jakie może przynieść współpraca 

9,4%

75,9%

14,7%

tak nie nie wiem
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ze środowiskiem akademickim. Jeżeli zaś chodzi o główne korzyści wynikające ze 

współpracy, to nie różniły się one, analizując odpowiedzi badanych ze względu 

nawojewództwo i wielkość firmy. Zawsze za najważniejsze wskazywano swobodny 

dostęp do nowych rozwiązań oraz możliwość szybkiego i specjalistycznego szkole-

nia pracowników.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 – swobodny dostęp do nowych rozwiązań i opracowań naukowych  

2 – możliwość szybkiego i specjalistycznego szkolenie pracowników  

3 – łatwy i bezpieczny transfer wiedzy z możliwością wdrożenia pod nadzo-

rem specjalistów 

4 – szybszy rozwój firmy 

5 – inne 

6 – współpraca nie jest konieczna i nie przyniesie żadnych korzyści.  

 
Rysunek 2. Sposób wyboru tematu projektu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

 

Respondentów poproszono również o wskazanie istotnych sposobów współ-

pracy ze środowiskiem akademickim wybierając jedną lub więcej odpowiedzi za-

proponowanych przez autorów badania. Uzyskane wyniki zaprezentowano na ry-

sunku 3.  

Najważniejsze sposoby współpracy ze środowiskiem akademickim to szkole-

nia zarówno w zakresie nowych regulacji prawnych, jak i branżowe dotyczące bie-

żącej działalności. Najrzadziej wskazywano natomiast pomoc przy współpracy mię-

dzynarodowej. Szkolenia branżowe i z nowych regulacji prawnych były także naj-

ważniejszym sposobem współpracy, analizując oddzielnie odpowiedzi responden-

tów ze względu na wielkość firmy oraz województwo, w którym funkcjonuje. Róż-

nice zaobserwowano dopiero w kolejnych pytaniach. Badani z kujawsko-

pomorskiego za istotne wskazywali również opracowywanie budżetów, biznes pla-

nów oraz tłumaczenia prawno-ekonomiczne (udział wskazań w każdym z przypad-

ków oscylował wokół 75%, natomiast respondenci z pomorskiego odpowiednio – 

opracowywanie analiz, opinii naukowych i ekspertyz, a także wdrażanie regulacji 

UE i międzynarodowych standardów. Analizując odpowiedzi ze względu na wiel-
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kość firmy, pracownicy mikrofirm, poza szkoleniami jako istotne sposoby współ-

pracy wskazywali wdrażanie regulacji UE i oprogramowania komputerowego wyko-

rzystywanego w pracach administracyjnych oraz opracowywanie budżetów. Dla 

pracowników małych przedsiębiorstw istotne było opracowywanie budżetów oraz 

tłumaczenia prawno-ekonomiczne, zaś dla firm średnich opracowywanie analiz  

i budżetów.  

 
Rysunek 3. Możliwe sposoby współpracy ze środowiskiem akademickim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

 

Badanych zapytano również o obszary wiedzy, w ramach których widzieliby 

możliwość współpracy ze środowiskiem akademickim. Respondentom zapropono-

wano do wyboru 12 obszarów, a także pozostawiono możliwość wskazania wła-

snych. Uzyskane wyniki zaprezentowano na rysunku 4. 

Najczęściej wskazywanymi przez badanych obszarami możliwej współpracy 
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były marketing, rachunkowość, prawo oraz finanse. Najrzadziej natomiast handel  

i współpraca zagraniczna. Jako dodatkowe obszary respondenci wskazywali również 

analizę ekonomiczną oraz logistykę. Najczęściej wskazywane odpowiedzi były 

jednakowe dla kobiet i mężczyzn, respondentów z województwa kujawsko-

pomorskiego jak i pomorskiego. Nie zaobserwowano również różnic w odpowie-

dziach udzielanych przez pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 4. Obszary możliwej współpracy ze środowiskiem akademickim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 
 

Na zakończenie zapytano respondentów, co sądzą na temat stworzenia Akade-

mickiej Informacji Ekonomicznej – systemu współpracy środowisk akademickich  

i praktyki gospodarczej. Uzyskane wyniki zaprezentowano na rysunku 5.  

Badani pozytywnie odnoszą się do inicjatywy stworzenia Akademickiej Infor-

macji Ekonomicznej. Ponad 90% uważa, że jest to uzasadnione i przydatne, 

a w 86% wniesie nowe możliwości rozwoju firmy. Analizując wyniki za względu na 

wielkość firmy oraz województwo należy stwierdzić, że są one zbliżone do wyni-

ków dla całej badanej grupy.  
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Rysunek 5. Stworzenie Akademickiej Informacji Ekonomicznej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

 

Podsumowanie 

 

Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wśród pracowników 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego i kujawsko-

pomorskiego dotyczącego współpracy jednostek naukowych z praktyką gospodar-

czą, można wyciągnąć następujące wnioski: 

 obecnie współpraca ze środowiskiem akademickim jest znikoma, potwierdziło 

ją zaledwie 9% respondentów, znacznie częściej firmy współpracują z firmami 

doradczymi (26,7%) oraz szkoleniowymi (57%), 

 główne korzyści wynikające z współpracy ze środowiskiem akademickim to: 

możliwość dostępu do nowych rozwiązań i opracowań naukowych oraz moż-

liwość szybkiego i specjalistycznego szkolenia pracowników, 

 zaledwie 14% badanych jest zdania, że współpraca ze środowiskiem akade-

mickim nie jest potrzebna i nie przyniesie żadnych korzyści dla firm, odsetek 

podmiotów wyrażających taką opnie maleje wraz z ich wielkością, 

 główne sposoby współpracy ze środowiskiem akademickim to szkolenia za-

równo w zakresie nowych regulacji prawnych, jak i szkolenia branżowe, a tak-

że przygotowywanie analiz, 

 główne obszary wiedzy dla współpracy ze środowiskiem akademickim to: 

marketing, rachunkowość, prawo oraz finanse, 

 stworzenie Akademickiej Informacji Ekonomicznej – systemu współpracy śro-

dowisk akademickich i praktyki gospodarczej jest zdaniem badanych uzasad-

nione i przydatne oraz wniesie nowe możliwości rozwoju firmy. 

Podsumowując warto zwrócić również uwagę, że szkoły wyższe nie zawsze  

w pełni przygotowują absolwentów do pracy zawodowej w obranych specjalno-

ściach, co powoduje chęć rozszerzania i uzupełniania wykształcenia. Istnieje także 

konieczność dalszego rozszerzania wiedzy i umiejętności oraz specjalistycznego 

przygotowania. Na potrzeby edukacyjne wpływa również konieczność zmiany za-
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wodu, wywołana czynnikami rynkowymi
5
. Zmiany te spowodowały potrzebę 

kształcenia przez całe życie. Koncepcja kształcenia ustawicznego zakłada: samo-

kształcenie, doskonalenie, dokształcania i kształcenie bezinteresowne
6
. Na potrzeby 

praktyki gospodarczej warto dlatego przeprowadzić pogłębione badania związane  

z oczekiwaniem jednostek MŚP w zakresie usług edukacyjnych i współpracy obu 

środowisk oraz wykorzystać fundusze unijne w celu stworzenia Akademickiej In-

formacji Ekonomicznej, pozwalającej na współpracę różnych środowisk akademic-

kich z małymi i średnimi podmiotami. 

 

 

 
 

COOPERATION BETWEEN SME SECTOR AND ACADEMIC ENVIRONMENT 

– THE RESULTS OF QUESTIONNAIRE SURVEY 

Summary 

Cooperation between academic environment and business practice (including SME sec-

tor) becomes more and more significant in the modern world. This paper presents the results 

ofquestionnaire survey carried out among the employees of the small and medium enterprises 

in June 2012. The main objective of this survay was to identyfy areas and capabilities of 

cooperation between academic unites and SME sector.  

Translated by Piotr Prewysz-Kwinto 

                                                 
5 J. Półturzycki, Akademicka edukacja dorosłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskie-

go, Warszawa 1994, s. 144. 
6 Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 

2000, s. 344. 
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BARIERY PROCESU INTERNACJONALIZACJI  

NA PRZYKŁADZIE MŚP W SEKTORZE KOLEJOWYM 

 

 

Wprowadzenie 

 

Przebieg procesu internacjonalizacji w małych i średnich przedsiębiorstwach 

może przybierać różnorakie formy. Zgodnie z przyjętymi teoriami internacjonaliza-

cji przedsiębiorstw, istnieją procesy i modele, których odpowiedni dobór  (do przed-

siębiorstwa jak i sytuacji) i realizacja może pomóc w świadomym i skutecznym 

wprowadzeniu przedsiębiorstwa na rynek międzynarodowy. Istnieją duże dyspro-

porcje w dostępie i przede wszystkim poziomie merytorycznej wiedzy związanej  

z teorią internacjonalizacji wśród przedsiębiorstw na rynku polskim (szczególnie  

w sektorze prywatnym wśród firm z kapitałem polskim) w porównaniu do firm 

europejskich. 

Funkcjonowanie tych przedsiębiorstw napotyka wiele barier, czyli „w najszer-

szym tego słowa znaczeniu – praktycznie wszystkie ograniczenia hamujące wzrost 

firmy”
1
. Wiele dodatkowych barier pojawia się w momencie przyjęcia strategii 

internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Wejście na rynki międzynarodowe polskich 

przedsiębiorstw z sektora MŚP jest zależne w dużej mierze od skutecznego i konse-

kwentnego pokonywania tych barier. Trudności wynikają zarówno z zewnętrznego 

otoczenia firmy, jak i jej wewnętrznych ograniczeń. W artykule przedstawiono 

główne bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze kole-

jowym oraz zaprezentowano możliwości ich złagodzenia. 

 

 

1. Istota procesu internacjonalizacji MŚP 

 

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego internacjonalizacja to „umiędzyna-

rodowienie różnych sfer życia społecznego o charakterze obiektywnym, jako konse-

kwencja procesów rozwojowych związanych z postępem cywilizacyjnym, i zarazem 

subiektywnym, jako wynik potrzeb i interesów państw i społeczeństw”. W kontek-

ście biznesowym, idąc za N. Daszkiewicz przez internacjonalizację rozumie się 

potencjalne i realne możliwości zaangażowania się sektora firm w działalność 

                                                 
1 N. Daszkiewicz, Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przetrwanie i roz-

wój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 

2004, s. 61. 
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międzynarodową
2
. Z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa natomiast interna-

cjonalizacja to poszerzanie obszaru działania z rynku lokalnego na rynki obce. 

Obecna granica pomiędzy rynkami zaciera się, jednakże w artykule przyjęto, że 

rynek lokalny to rynek krajowy, a rynki obce to rynki leżące poza granicami kraju, 

w którym dane przedsiębiorstwo funkcjonuje (rynki międzynarodowe). 

 

 

2. Przegląd modeli internacjonalizacji 

 

W literaturze przedmiotu występują różne podejścia do klasyfikacji modeli in-

ternacjonalizacji. Różnią się one stopniem szczegółowości analizy, przyjętym kryte-

rium. Ich autorzy niejednokrotnie różnią się podejściem i opiniami, co do danego 

modelu. Do najczęściej wymienianych w literaturze i badaniach modeli internacjo-

nalizacji, należą: 

 modele etapowe, 

 modele oparte na zasobach, 

 model Kari Liuhto (model REM), 

 teorie sieciowe, 

 strategia internacjonalizacji oparta na macierzy H.I. Anssofa. 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę i przegląd wybranych modeli.  

 

2.1. Modele etapowe 

 

Modele etapowe oparte są na koncepcji, że dane przedsiębiorstwo przechodzi 

przez kolejne etapy procesu internacjonalizacji. Proces ten jest raczej powolny  

i cykliczny, polega na przechodzeniu na kolejny wyższy etap (poziom) internacjona-

lizacji pod warunkiem zdobycia najpierw etapu wcześniejszego. Wspólnym założe-

niem jest to, że przedsiębiorstwo z obszaru MŚP, rozpoczyna swą działalność na 

rynku lokalnym, a dopiero w dalszej działalności poszerza swoje rynki zbytu, wcho-

dząc na rynki międzynarodowe. Główne kryterium internacjonalizacji w modelach 

etapowych to eksport. Na rysunku 1 przedstawiono zależność pomiędzy zdobywa-

niem kolejnych etapów procesu internacjonalizacji (oś odciętych), a uzyskiwanym  

w ślad za tym poziomem internacjonalizacji firmy (oś rzędnych). 

Modele etapowe są dość popularne przy opisywaniu procesu internacjonaliza-

cji firm, jednakże przyjęte założenia o ich przebiegu wg kolejno następujących eta-

pów, nie może być odnoszone do wszystkich firm (np. istnieją firmy z sektora MŚP, 

które od samego początku swojej działalności są nastawione na działanie na rynkach 

międzynarodowych – stąd nie każda firma jest zorientowana początkowo na rynek 

krajowy [wg Wolff, Pett 2000; Oviatt, Mc Dougal 1994]
3
 ).  

                                                 
2 N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej 

gospodarce, SGP, Gdańsk 2004, s.15. 
3 Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek euro-

pejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Niemiec, red. P. Dominiak, J. Wasilczuk, 

N. Daszkiewicz, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005, s. 10. 
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Rysunek 1. Fazy kolejnych etapów internacjonalizacji firm 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu inter-

nacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Nie-

miec, red. P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, Scientific Publishing Group, Gdańsk 

2005, s. 11–12. 

 
Kolejne etapy internacjonalizacji na rysunku 1 oznaczają: 

Etap 1 nieeksporter: brak zainteresowania eksportem; sprzedaż tylko na rynku 

lokalnym. 

Etap 2 nieeksporter: wstępne zainteresowanie eksportem; nieznaczna wola do 

rozpoczęcia eksportu; rozpoznanie eksportu; zdobywanie wiedzy i in-

formacji o eksporcie. 

Etap 3 nieeksporter: duża wola do rozpoczęcia eksportu; badanie firm i plano-

wanie eksportu; zamiar zainicjowania eksportu. 

Etap 4  eksporter: nieregularna działalność eksportowa; eksperymentowanie  

z eksportem; ograniczone doświadczenie; ograniczony eksport. 

Etap 5 eksporter: średnio doświadczeni eksporterzy; średni etap zaangażowania 

w eksport. 

Etap 6 eksporter: doświadczeni eksporterzy; systematyczny eksport; aktywni 

eksporterzy. 

Etap 7 eksporter: eksport do dodatkowych państw; eksport do państw bardziej 

oddalonych; zakładanie filii i oddziałów produkcyjnych poza granicami. 

 

2.2. Modele oparte na zasobach (modele zasobowe) 

 
Firmy skutecznie rozwijające się najczęściej dążą do zdobywania nowych ryn-

ków zbytu. Rozwój takich firm następuje dzięki zasobom jakimi dysponują. Do 

najważniejszych zasobów należą: wiedza i doświadczenie; kapitał; pracownicy; 
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umiejętności decyzyjne; strategia i chęć rozwoju; posiadana technologia; innowa-

cyjność. Znaczącą w tym procesie rolę odgrywa postawa i nastawienie właścicieli 

firm. Rozwijające się firmy dzięki swojemu potencjałowi często wchodzą na rynki 

międzynarodowe, właśnie tam dostrzegając szanse. Najczęściej internacjonalizują 

się firmy, które dążą do wzrostu
4
.
 
Stąd modele oparte na zasobach nie powstały 

bezpośrednio dla wyjaśnienia teorii internacjonalizacji, ale niejako pośrednio ją 

opisały. 

 
2.3.  Operacyjny model REM 

 

Model REM został zaprojektowany przez Kari Liuhto w celu wyjaśnienia pro-

cesu internacjonalizacji firm postsowieckich. Liuhto poddał analizie dwa duże 

przedsiębiorstwa rosyjskie GAZPROM i ŁUKOIL, przyrównując je do zagranicznej 

konkurencji na globalnym rynku. Nazwa modelu REM jest skrótem od pierwszych 

liter nazw czynników które były poddane analizie. 

 
Tabela  1 

Model REM 

 

R 

(reason – przyczyna) 

E 

(environment – otoczenie) 

M 

(modal choice – sposób) 

Główny czynnik modelu 

REM, w którym podajemy 

przyczynę decyzji o interna-

cjonalizacji firmy.  

Argumenty za i przeciw 

internacjonalizacji. 

Analiza czynników mających 

wpływ na taką decyzję 

przedsiębiorstwa (czynniki 

wewnętrzne – jak chęć wzro-

stu i zdobywania nowych 

rynków; czynniki zewnętrzne 

– np. działalność konkuren-

cji) 

Gdzie firma ma się intern-

cjonalizować – porównanie  

i wybór otoczenia. 

Opisanie i analiza sposobu  

w jaki firma się internacjo-

nalizuje. Analiza płynących 

z tego faktu korzyści i szans 

w stosunku do powstałych 

zagrożeń i potencjalnych 

strat. 

 

Czynniki E i M z uwagi na bliską wzajemną zależność zosta-

ły ujęte w tym modelu jako wzajemnie zależne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: N. Daszkiewicz, Małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Szanse i Zagrożenia, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 20–21. 

 

 

2.4. Strategia internacjonalizacji oparta na macierzy H.I. Anssofa 

 

Zgodnie z modelem Ansoffa można wyróżnić cztery strategie internacjonaliza-

cji w ujęciu Produkt–Rynek: 

Strategia 1 – penetracji rynku – kiedy to firma oferuje swój dotychczasowy produkt 

                                                 
4 N. Daszkiewicz, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i Zagrożenia, CeDeWu Sp. z o.o., 

Warszawa 2007, s. 17. 
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na dotychczasowym rynku. 

Strategia 2 – rozwoju rynku – kiedy to firma oferuje swój dotychczasowy produkt 

na nowym rynku. 

Strategia 3 – rozwoju produktu  – kiedy to firma oferuje nowy produkt na dotych-

czasowym rynku. 

Strategia 4 – innowacji produktu i rynku – kiedy to firma oferuje nowy produkt na 

nowym rynku. 

Strategie 2 i 4 związane ze zdobywaniem nowych rynków obejmują proces interna-

cjonalizacji. Strategie te są efektywne, kiedy firma planuje poszerzać swoje rynki, 

a podejmowanym działaniom towarzyszą korzystne warunki otoczenia, np.
5
: 

 występuje korzystna struktura demograficzna ludności, 

 odkryto nowe zastosowania dotychczasowych produktów, 

 w wyniku, np. zmieniającego się stylu życia konsumentów, pojawiają się nowe 

segmenty rynku. 

 

2.5. Modele (teorie) sieciowe 

 

Modele sieciowe to stosunkowo najmłodsze teorie internacjonalizacji. W mo-

delu tym internacjonalizacja jest procesem, w którym relacje i kontakty podlegają 

rozwojowi.  Proces internacjonalizacji jest najczęściej zainicjowany w momencie 

zaangażowania się danej firmy w sieć również na rynku krajowym. Takie działanie 

otwiera przed firmą możliwości zaistnienia na rynku międzynarodowym. Sieć  

w tym modelu może przybierać różne rodzaje (np. okręgi przemysłowe, sieci etnicz-

ne, klastry, itp.). 

Ten model daje dość duże możliwości zaistnienia polskim MŚP w sektorze ko-

lejowym. Duże koncerny na ogół współpracują z dostawcami, również przy wyko-

rzystaniu sieci, np. sieci dostawców. Koncerny kolejowe jak SIEMENS, BOM-

BARDIER, ALSTOM, HITACHI mają oddziały produkcyjne i montażowe uloko-

wane na całym świecie. Standardy i wymagania przy współpracy z nowymi dostaw-

cami są wygórowane. Spełnienie oczekiwań przez MŚP i uzyskanie statusu kwalifi-

kowanego dostawcy do wybranego oddziału koncernu kolejowego, np. w Polsce, 

skutkuje niezwłocznie lub po realizacji pilotażowych projektów, wejściem na „plat-

formę kwalifikowanych dostawców” widoczną w całym koncernie we wszystkich 

oddziałach. Platformy kwalifikowanych dostawców są podzielone w zależności od 

rodzajów dostawców, materiałów. W ten sposób, dzięki nawiązaniu współpracy  

z lokalnym (krajowym) oddziałem koncernu, MŚP mogą podejmować współpracę  

z międzynarodowymi oddziałami. 

 

 

3. Specyfika sektora kolejowego w Polsce 

 

W ostatnich latach obserwuje się spadek znaczenia kolei w systemie transpor-

                                                 
5 Na podstawie: L. Kwieciński, K. Moszkowicz, J. Sroka, Innowacyjność i internacjonaliza-

cja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 

2007, s. 35. 
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towym (zarówno ładunków, jak i pasażerów). W wyniku transformacji systemowej  

i rozdrobnienia PKP na mniejsze spółki, spadek udziału kolei w stosunku do trans-

portu drogowego najbardziej widoczny był szczególnie w latach dziewięćdzisiesią-

tych. Jednocześnie na przełomie lat dziewięćdziesiątych na terenie Polski otwierają 

swoje przedstawicielstwa (w tym zakłady produkcyjne) potentaci w branży kolejo-

wej. Do największych z nich należą: 

 Bombardier Transportation Polska (4 oddziały w Polsce) – światowy koncern 

produkujący m.in. nadwozia lokomotyw, ramy, wózki dla pociągów, zespoły 

trakcyjne, tramwaje, wagony metra, 

 Stadler Polska (należący do grupy Stadler Rail) – oddział w Siedlcach produ-

kujący m.in. elektryczne zespoły trakcyjne Flirt, 

 Siemens – światowy koncern produkujący w sektorze kolejowym m.in. miej-

skie pojazdy szynowe, wagony metra, pociągi zespolone, pociągi podmiejskie,  

dalekobieżne, specjalne, lokomotywy, wagony, 

 Alstom Konstal w Chorzowie – oddział światowego koncernu produkującego 

tramwaje, pociągi podmiejskie, dalekobieżne, koleje dużych prędkości, 

 Voith Turbo – oddział niemieckiego koncernu Voith, produkującego układy 

napędowe pojazdów szynowych, sprzęgi, lokomotywy, urządzenia naprawcze. 

Sytuacja taka stworzyła szanse polskim przedsiębiorstwom na nawiązanie 

współpracy i dostawy na rynki zagraniczne, tym bardziej, że jednym z powodów 

otwierania oddziałów na terenie Polski przez zagraniczne koncerny jest chęć obni-

żenia kosztów. Bariery jakie występują w nawiązywaniu współpracy i internacjona-

lizacji polskich firm w sektorze kolejowym opisano poniżej. 

 

 

4. Bariery internacjonalizacji MŚP w Polsce w sektorze kolejowym 

 

Internacjonalizacja polskich MŚP jest procesem zależnym od różnych czynni-

ków. Do najważniejszych z nich należą: oferowany konkurencyjny produkt (usługa, 

wyrób); innowacyjność przedsiębiorstwa; strategia i wizja rozwoju firmy (w tym 

zdobywania nowych rynków współpracy); posiadany kapitał firmy; potencjał  

w postaci wiedzy i zasobów ludzkich. Istotną rolę w wejściu na rynki zagraniczne 

ogrywają właściciele i zarządzający MŚP.  

Cechami wspólnymi i charakterystycznymi dla mikro i małych firm (również śred-

nich) są: 

 mała lub średnia skala produkcji oferowanych produktów, 

 brak odpowiedniego kapitału finansowego wymaganego w procesie interna-

cjonalizacji, 

 praca i działania oparte w dużej mierze na żywiołowości (duża elastyczność 

kosztem braku standaryzacji procesów zachodzących w firmie), 

 brak działów badawczo-rozwojowych, 

 brak odpowiedniego wsparcia prawnego, 

 często niewystarczający poziom wiedzy i przygotowania personelu do procesu 

internacjonalizacji. 

Zdarza się, że proces internacjonalizacji MŚP jest wynikiem pojawiającej się okazji 

i wykorzystania dobrej koniunktury. W takich przypadkach, jak również wtedy, gdy 
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decyzja o internacjonalizacji jest przemyślana i świadoma, przedsiębiorstwo może 

napotykać na różnego typu bariery. Podstawowe z nich opisano poniżej. 

 

4.1. Bariera innowacyjności i konkurencyjności  

 

Chcąc zdobyć rynki międzynarodowe przedsiębiorstwo musi oferować produkt 

(lub usługę) innowacyjną. W ostatnich latach ukształtował się nawet nowy para-

dygmat przedsiębiorstwa, który zakłada, że centralne znaczenie dla wartości firmy 

mają zasoby wiedzy, a nie nagromadzone środki produkcji, nieruchomości czy na-

wet surowce
6
. Innowacyjność powinna być zatem cechą każdego przedsiębiorstwa, 

również i z tego powodu, że na rynkach światowych liczą się te podmioty, które 

mają znaczny udział w sprzedaży wyrobów nowoczesnych
7
. Do obszarów innowa-

cyjności przedsiębiorstwa mogą należeć: 

 innowacyjność konstrukcyjna – wyróżniająca na ogół fizyczne cechy produktu, 

 innowacyjność technologiczna – innowacyjny sposób wytwarzania produktu 

dający przewagę w stosunku do konkurencji,  

 innowacyjność zastosowania produktu – nowe zastosowanie bądź nowi odbior-

cy istniejącego produktu, 

 innowacyjność zakresu obsługi – polegająca na dodatkowych korzyściach dla 

klienta w obszarze np. serwisu, logistyki, finansowania, sposobu obsługi klien-

ta, 

 innowacyjność organizacji firmy – w postaci nowej struktury firmy, podejścia 

procesowego, zdobycia specjalnych certyfikatów czy też samej strategii i wizji 

firmy, 

 innowacyjność cenowa – dająca możliwość oferowania tańszego produktu 

w stosunku do konkurencji. 

Tylko przedsiębiorstwo innowacyjne w którymś z powyższych obszarów w stosun-

ku do konkurencji ma szansę na zaistnienie i utrzymanie się na rynku międzynaro-

dowym. W momencie pokonania tej bariery i uzyskania zainteresowania potencjal-

nych klientów, firma może myśleć o dalszym procesie internacjonalizacji.  

Główne bariery w obszarze innowacyjności polskich MŚP w sektorze kolejowym to: 

 krajowa polityka innowacyjności – niewystarczające lub niedostateczne wspar-

cie i polityki rządowej wspierania innowacyjności przedsiębiorstw (w ostatnich 

latach dzięki funduszom europejskim sytuacja ta ulega stopniowo poprawie 

jednakże jest raczej zasługą polityki Unii Europejskiej), 

 współpraca z sektorem badań – a więc ciągle niewystarczająca współpraca 

ośrodków badawczo-naukowych (centra, jednostki, uczelnie, instytucje, labora-

toria, itp.) z przedsiębiorstwami dotyczące opracowywania nowych rozwiązań 

np. w obszarach innowacyjności (technologie, rozwiązania konstrukcyjne, or-

ganizacyjne, itp.), 

                                                 
6 L. Kwieciński, K. Moszkowicz, J. Sroka, Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich 

małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 11. 
7 W. Janasz, Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Politechnika Szczecińska, Szczecin 

1999, s. 100. 
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 polityka przedsiębiorstw – która nie należy do agresywnych w ujęciu bizneso-

wym i często nie jest skierowana na innowacyjność i zdobywanie rynków, ale 

raczej na przetrwanie i utrzymanie się na rynku. 

Cechą charakterystyczną wśród producentów w sektorze kolejowym jest reali-

zacja konkretnych projektów i przetargów dotyczących pojedynczych lub małych 

serii produktów (maksymalnie kilkaset pojazdów w ramach jednego projektu). Po-

jazdy często różnią się od siebie w różnych wersjach i obszarach wykonania. Stąd 

technologie w jakich są wykonywane części i podzespoły do nich należą raczej do 

powszechnych i standardowych, a nie wysoko specjalistycznych i wydajnych jak 

przy produkcji masowej. Sprzyja to szansom polskich MŚP, które dysponują tego 

typu technologiami (obróbka skrawaniem, plastyczna, spawanie, klejenie, przetwór-

stwo tworzyw sztucznych i popularnych kompozytów w kolejnictwie). 

 

4.2. Bariera aspektów prawnych i wymagań klienta w kontekście przedsiębior-

stwa 

 

Przedsiębiorstwo posiadając innowacyjny produkt musi zmierzyć się z wyma-

ganiami prawnymi, jakie stawia przed nim nowy rynek i klienci. Wymagania praw-

ne dotyczą dwóch obszarów: 

 obszar wymagań ustawowo-prawnych funkcjonujących w danym kraju, 

 obszar wymagań stawianych przez klienta – wymagania jakie stawia klient 

przy rozpoczynającej się współpracy. 

Pierwszy obszar wymaga rozpoznania przepisów prawnych funkcjonujących 

na danym rynku, a więc wymagań stawianych zarówno produktom, jak i samej fir-

mie. Wymagania te mają odniesienie do aspektów prawnych obowiązujących  

w danym kraju (np. dotyczące funkcjonowania firmy, branżowe, związane z bezpie-

czeństwem dostarczanego produktu, dotyczące ochrony środowiska, rozliczeń fi-

skalnych, itp.). 

Z kolei wymagania prawne stawiane przez samego klienta są jedną z trudniej-

szych barier początkowej współpracy. Obecnie klienci na rynkach zagranicznych 

oczekują stosunkowo dużego poczucia bezpieczeństwa. Przy podejmowaniu współ-

pracy z nowymi partnerami często zabezpieczają się stosownymi umowami praw-

nymi, w których regulują wszelkie obszary współpracy.  

Przedstawiane dostawcom wymagania i warunki ogólne najczęściej zawierają: 

definicje, zakres prac, prawa stron, gwarancje, odpowiedzialności, kary umowne, 

sposoby wyjaśnienia sporów, warunki wypowiedzenia, zasady poufności, dokumen-

ty związane. Wymagania i warunki ogólne są najczęściej przedstawiane w postaci 

umowy ramowej współpracy pomiędzy stronami. 

Zakres wymagań przy danej współpracy czy projekcie jest stosunkowo obszer-

ny, a odpowiedzialność, jak i koszty niespełnienia wymagań – wysokie. Z tego po-

wodu przedsiębiorstwa, które planują nawiązać współpracę w tym sektorze muszą 

charakteryzować się dużym potencjałem i silnymi zasobami w celu sprostania sta-

wianym im wymaganiom. Tym bardziej, że ewentualne negocjacje warunków, jakie 

mogą prowadzić MŚP z dużymi koncernami często są nieskuteczne i z góry skazane 

na niepowodzenie. Przedstawiciele koncernów cechują się dobrym przygotowaniem 

w relacjach biznesowych, a w trakcie trudnych negocjacji często odwołują się do 
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braku możliwości wprowadzenia zmian w zapisach. 

Dla wchodzącego na rynek zagraniczny przedsiębiorstwa, tego typu umowy 

i zabezpieczenia mogą nieść za sobą zbyt duże ryzyko w stosunku do oczekiwanych 

korzyści. Szczególnie ta kwestia jest dotkliwa przy planowanej współpracy MŚP 

z międzynarodowymi koncernami z sektora kolejowego. Łagodzenie tego obszaru 

barier i zagrożeń może być realizowane przez MŚP na różne sposoby: 

 zaangażowanie prawników do analizy umów i ocena korzyści w stosunku do 

zagrożeń (przeprowadzenie analizy ryzyka dla współpracy np. SWOT), 

 warunkowe dopuszczenie i rozpoczęcie współpracy bez podpisywania umów 

ramowych – rozwiązanie trudne, ale możliwe w sytuacjach posiadanej innowa-

cyjności w połączeniu z presją terminową i koniecznością uruchomienia pro-

jektu, a jednocześnie ciągle przedłużającym się negocjacjom umowy (w takim 

przypadku konieczność podpisywania umowy nadal istnieje, ale jest przesunię-

ta w czasie), 

 umiejętności i wiedzy co do negocjacji takich umów, które w praktyce są bar-

dzo trudne (często korporacje nie negocjują umów). 

Niezależnie od przyjętej strategii, przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiednie 

zasoby finansowe i ludzkie do ich realizacji, co również w pewnych przypadkach 

może być barierą. 

 

4.3. Bariera wymagań prawnych i klienta w kontekście produktu 

 

Oferowany produkt na rynku zagranicznym musi spełniać wymagania jakie są 

stawiane w dwóch obszarach: 

 obszar wymagań ustawowo-prawnych – to obligatoryjne wymagania w celu 

wprowadzenia i dopuszczenia produktu na dany rynek, 

 obszar wymagań klienta – dodatkowe wymagania przedstawiane przez klienta. 

Spełnienie wymagań prawnych, wynikających z ustawodawstwa danego kraju jest 

obligatoryjne, a rozpoznanie ich i spełnienie należy do obowiązków przedsiębiorcy. 

Z kolei klient w sektorze kolejowym przedstawia wymagania stawiane produktowi 

w postaci specyfikacji technicznych, listy wymagań, założeń. W obu przypadkach 

wymagania stawiane produktom występują w formie: norm ogólnych (krajowe, 

europejskie, normy UIC
8
); norm branżowych i wewnętrznych; dyrektyw; specyfika-

cji technicznych opracowanych przez końcowego producenta. Często takie doku-

menty występują tylko w języku narodowym i są dość obszerne, opisując szczegó-

łowo różne własności wyrobu jak i dokładną charakterystykę badań.  

Bariery dla polskich firm w spełnieniu powyższych wymagań i uzyskaniu od-

powiednich certyfikatów, potwierdzeń zgodności czy raportów z badań dotyczą 

następujących aspektów: 

 rozpoznania i analizy wymagań, 

 uzyskania zgodności z wymaganiami, 

 kosztami badań – badania są prowadzone w renomowanych europejskich labo- 

 

                                                 
8 UIC – Międzynarodowy Związek Kolei (fr. Union Internationale des Chemins) organizacja 

zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kolejowym. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
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ratoriach czy instytutach, stąd ich koszt często jest stosunkowo wysoki dla bu-

dżetu firmy. 

Rozwiązania jakie mogą być proponowane dla MŚP to: 

 należyte wykonanie rozpoznania i analizy wymagań – we własnym zakresie 

lub zlecenie tego zadania jednostkom zewnętrznym specjalizującym się w tym 

obszarze, 

 analiza produktu pod kątem spełnienia wymagań zawartych we właściwych 

dokumentach (wykorzystanie np. analizy FMEA), 

 modyfikacji (jeśli zajdzie taka konieczność) i przygotowanie produktu do ba-

dań, 

 przeprowadzenie badań i uzyskanie zgodności w akredytowanej jednostce, 

 amortyzacja kosztów powyższych działań w cenie wyrobu lub prowadzenie 

rozmów z klientem na etapie ofertowania w celu pokrycia tych kosztów przez 

klienta. 

Firmy posiadające kapitał i mając stosowny biznes plan, mogą pozwolić sobie na 

pokrycie takich kosztów, traktując je jako inwestycję, która może owocować inną 

współpracą w przyszłości. W przeciwnym wypadku firmy muszą szukać innych 

rozwiązań w celu pozyskania środków na ich realizację w postaci innego wsparcia. 

 

4.4. Bariera wymagań sektora i klienta w kontekście firmy i jej procesów 

 

Sektor kolejowy, poza ogólnie przyjętymi, ma własne standardy, które obowią-

zują lub są wymagane przez końcowego klienta. Należą do nich: 

1. Standard IRIS
9
 – międzynarodowy standard zarządzania dla przemysłu kole-

jowego oparty na międzynarodowej normie ISO-9001. Jest to standard opra-

cowany przez UNIFE
10

, organizację skupiającą kilkadziesiąt firm w tym m.in. 

największym producentów w sektorze kolejowym (Alstom, Ansaldobreda, Caf, 

Bombardier, Siemens). Posiadanie standardu IRIS jest zalecane, a przez niektó-

rych klientów obligatoryjnie wymagane dla dostawców w sektorze kolejowym. 

Swym zakresem definiuje i obejmuje wymagania systemu zarządzania odno-

śnie do projektowania i rozwoju, produkcji, zarządzania projektami, zarządza-

nia kosztami, zarządzania ryzykiem i możliwościami, zarządzania dostawcami. 

2. Normy branżowe dotyczące procesów realizowanych przez przedsiębiorstwo – 

normy branżowe dla przedsiębiorstw, stosujących procesy mające wpływ na 

bezpieczeństwo, np. zgodność z normą DIN EN 15085 dotyczącej wymogów 

dla procesu spawania przy pojazdach szynowych (lub częściach do nich prze-

znaczonych); zgodność z normą DIN 6701–2 dotyczącą procesu klejenia po-

jazdów i części do pojazdów szynowych. 

W przypadku standardu IRIS istnieją na rynku polskim wyspecjalizowane fir-

my konsultingowe i uznane jednostki certyfikujące, które wdrażają i audytują firmy 

na zgodność z wdrażanymi normami. Proces wdrożenia systemu IRIS w zależności 

                                                 
9 IRIS – Międzynarodowy Standard Przemysłu Kolejowego (ang. International Railway 

Industry Standard). 
10 UNIFE – Związek Europejskiego Przemysłu Kolejowego (ang. The Association of the 

European Rail Industry). 
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od wielkości firmy może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, jednakże na tym 

etapie często wystarczająca do podjęcia współpracy dla końcowego klienta jest 

deklaracja o rozpoczęciu wdrażania. Z kolei wymagania branżowe (np. wymogi do 

procesów spawania  czy klejenia) są najczęściej narzucane przez końcowych prze-

woźników (np. DB
11

). W przypadku firm, które stosują takie procesy w trakcie wy-

twarzania wyrobów, zgodność z podanymi normami jest obligatoryjna. Możliwością 

jej uzyskania jest wdrożenie odpowiednich standardów i działań (przy udziale pol-

skich lub zachodnich specjalistów) oraz uzyskanie stosownych certyfikatów na ogół 

z zachodnich akredytowanych jednostek.  

 

 

Podsumowanie 

 

W literaturze przedmiotu występuje wiele innych modeli, teorii i barier inter-

nacjonalizacji, które nieustannie rozwijają się i ewoluują. W zależności od przyjęte-

go kryterium analizy, można wybrać adekwatny model do analizy, który w innym 

przypadku może okazać się nieprzydatny.  

W sektorze kolejowym granica do podjęcia współpracy pomiędzy światowym 

koncernem a lokalnym dostawcą, staje się dziś coraz odleglejsza. Jest to związane ze 

znacznie szybszym postępem w zabezpieczaniu swoich interesów przez światowe 

koncerny, co ma odzwierciedlenia w wymaganiach i umowach prawnych, które są 

przedstawiane do akceptacji i podpisu, np. nowym polskim potencjalnym dostaw-

com. Sytuacja znajduje odzwierciedlenie, kiedy koncerny mają kwalifikowalnych 

dostawców, a podjęcie współpracy z nowymi jest uwarunkowane akceptacją przez 

nowych dostawców wszystkich stawianych wymagań przez światowy koncern. 

Najczęstszym modelem internacjonalizacji w sektorze kolejowym – zarówno  

w Polsce, jak i na świecie – jest model etapowy. W pierwszej kolejności dostawca 

podejmuje współpracę z lokalnym (działającym na terenie kraju dostawcy) oddzia-

łem koncernu. W przypadku zadowolenia obu stron i udanej współpracy następuje 

możliwość współpracy w projektach dla oddziałów koncernu leżących w innych 

krajach, która najczęściej jest wykorzystywana. 

Przedstawione bariery internacjonalizacji polskich MŚP w sektorze kolejowym 

mogą być skutecznie łagodzone i pokonywane. Jednakże proces taki może zacho 

dzić przy posiadaniu odpowiednich zasobów przez polskie przedsiębiorstwa (zasoby 

finansowe, wiedzy, ludzkie, innowacyjny produkt) w połączeniu z umiejętnościami 

menedżerskimi właścicieli lub osób zarządzających firmą. Pomimo wysokich i róż-

norodnych wymagań branży kolejowej, istnieją polskie firmy, które skutecznie speł-

niają te wymagania i są kwalifikowanymi dostawcami do krajowych producentów 

(Pesa, Solaris, Newag) i międzynarodowych koncernów (Alstom, Siemens, Bom-

bardier, Lohr). Pokonywanie barier i internacjonalizacja firmy w tym sektorze do-

datkowo stwarza możliwości i szanse dla nieustannego rozwoju firmy i jej konku-

rencyjności na międzynarodowym rynku. 

 
 

                                                 
11 DB – Niemieckie Koleje (Deutsche Bahn). 
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BARRIERS TO INTERNATIONALIZATION IN SMALL AND MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISES (SME) IN THE RAILWAY SECTOR – A CAUSE STUDY 

Summary 

The process of internationalization of small and medium-sized enterprises can take 

various forms. According to the accepted theories of enterprise internationalization, there are 

processes and models, which appropriate selection (both to the company and situation) and 

execution can help to introduce an informed and effective business on the international mar-

ket.  

There are large disparities in the access and level of subject-matter knowledge con-

cerning the theory of company internationalization on the Polish market (especially in the 

private sector, among companies with Polish capital) compared to the European companies. 

The functioning of such companies is hindered by a number of  barriers or "in the 

broadest sense of the word - practically all the constraints that inhibit growth of the compa-

ny”12. A number of additional obstacles appears in the time of adoption of the internationali-

zation strategy of the company. Entering the international markets of Polish companies from 

the SME sector depends largely on the effective and sustainable overcoming of these barriers. 

Difficulties arise both from the external environment of the company and its internal limita-

tions. The paper presents the main barriers of small and medium-sized companies in the rail-

way sector and the ways to overcome them. 

Translated by Dariusz Ratajczak 

 

                                                 
12 N. Daszkiewicz, Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przetrwanie  

i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, 

Gdańsk 2004, s. 61. 
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP 

 

 

Wprowadzenie 

 

Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się rosnącą liczbą i inten-

sywnością powiązań gospodarczych pomiędzy krajami, ugrupowaniami o charakte-

rze integracyjnym oraz przedsiębiorstwami. Procesy internacjonalizacji i globaliza-

cji powodują, że małe i średnie przedsiębiorstwa tradycyjnie związane z lokalnym  

i regionalnym rynkiem coraz częściej zaczynają rozszerzać aktywność gospodarczą 

na rynki międzynarodowe. W większości teorii internacjonalizację przedsiębiorstw 

utożsamia się z ich bezpośrednią ekspansją na rynki zagraniczne. Z punktu widzenia 

MŚP, internacjonalizację należy jednak rozumieć bardzo szeroko i traktować ją jako 

zjawisko obejmujące różnorodne działania przedsiębiorstw, od prostych transakcji 

zagranicznych do podejmowania produkcji w wielu krajach.  

 

 

1. Internacjonalizacja MŚP  

 

Decyzja o podjęciu ekspansji zagranicznej oraz wybór odpowiedniej strategii 

internacjonalizacji, czyli programu działań przedsiębiorstwa w stosunku do otocze-

nia zagranicznego, jest bardzo istotna z punktu widzenia zarządzania przedsiębior-

stwem. Dla przedsiębiorstw małych i średnich, zadanie to stanowi często znacznie 

większy problem niż dla dużych. 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji strategii internacjonalizacji 

przedsiębiorstw. Większość z nich stworzono na podstawie doświadczeń dużych 

firm, w tym korporacji transnarodowych. Strategie międzynarodowej ekspansji 

małych i średnich przedsiębiorstw są nadal przedmiotem intensywnych badań. Zda-

niem N. Daszkiewicz, wobec postępującego procesu globalizacji i integracji gospo-

darczej na świecie, MŚP mają możliwość podjęcia jednej z dwóch strategii interna-

cjonalizacj
1
: 

 aktywnej – polegającej na poszukiwaniu przez firmę nowych możliwości na 

rynkach zagranicznych, 

 pasywnej – oznaczającej obronę przed konkurencją z zagranicy na rynku kra-

jowym. 

Badania empiryczne prowadzone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku do-

wiodły, że wielkość firmy i posiadane zasoby nie wykluczają jej z żadnego ze spo-

                                                 
1 N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej 

gospodarce, Gdańsk, Scientific Publishing Group 2004, s. 61–62, 68. 
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sobów konkurowania na rynkach zagranicznych. Wpływ na strategię przedsiębior-

stwa eksportującego ma raczej rodzaj dostępnych zasobów
2
.  

Należy również podkreślić, że w obliczu konkurencyjnych wyzwań globaliza-

cji, MŚP w swoich strategiach internacjonalizacji nie mogą się opierać wyłącznie na 

własnych wewnętrznych zasobach. Wzorem korporacji transnarodowych powinny 

one stosować strategie o charakterze kooperacyjnym, oparte na współpracy z innymi 

podmiotami
3
. Wiele badań empirycznych potwierdza, że małe firmy mogą konku-

rować na rynku światowym dzięki silnej współpracy na poziomie lokalnym
4
.  

 

 

2. Wybrane determinanty podjęcia decyzji o internacjonalizacji  przez MŚP 

 

W rzeczywistości gospodarczej istnieje wiele złożonych przyczyn włączania 

się przedsiębiorstwa w proces internacjonalizacji. W literaturze przedmiotu wyróż-

nia się cztery grupy motywów internacjonalizacji przedsiębiorstw
5
: 

 rynkowe: dostęp do nowych rynków, utrzymanie i zwiększenie udziałów na już 

posiadanych rynkach, 

 kosztowe: obniżenie kosztów produkcji powodujące zwiększenie stopy zysku, 

 zaopatrzeniowe: zaopatrzenie w importowane czynniki produkcji, 

 polityczne: skorzystanie z instrumentów polityki wspierania internacjonalizacji 

w kraju macierzystym, wykorzystanie polityki przyciągania inwestorów zagra-

nicznych. 

Według Roota wybór formy internacjonalizacji jest uzależniony zarówno od 

czynników zewnętrznych, charakteryzujących kraj macierzysty oraz kraj, z którym 

przedsiębiorstwo ma zamiar nawiązać kontakty, jak i od czynników wewnętrznych, 

składających się na potencjał przedsiębiorstwa
6
. 

Decyzja o podjęciu ekspansji międzynarodowej powinna być uzależniona od 

wizji i celów przedsiębiorstwa. Można przyjąć, że zależy ona od kilku grup czynni-

ków: od odpowiednich zasobów i sprzyjających warunków rynkowych oraz od od-

czuwanych przez zarząd przedsiębiorstwa ograniczeń, a także możliwości ich prze-

zwyciężenia w postaci wykorzystania dostępnych instrumentów polityki państwa  

i innych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw (rys. 1). 

 

                                                 
2 J.A. Wolf, T.L. Peet, Internationalization of Small Firms: An examination of  export com-

petitive patterns, firm size, and export performance, „Journal of Small Business Manage-

ment” 2000, vol. 38, s. 45. 
3 T. Volery, Critical success factors in interfirm cooperation: The case of Swiss small and 

medium-sized enterprises, w: Skills for Success in SMEs. Proceedings of the 40th ICSB World 

Conference, red. W. Dunlop, B. Gibson, Conference Series of the Institute of Industrial Eco-

nomics nr 23, University of Newcastle 1995, s. 320. 
4 O. Torres, Face à la mondialisation, Les PME doivent mettre du territoire et da la proximité 

dans leur strategies de globalization, w: Conférence Internationale en Management Stratégi-

que, Paris, 5–7 Juin 2002, s. 8. 
5 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE 1996, s. 58–72. 
6 G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, 

Warszawa, Felberg SJA 2001, s. 124–125. 
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Rysunek 1. Czynniki wpływające na internacjonalizację MŚP 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 
2.1. Zasoby przedsiębiorstwa i umiejętności przedsiębiorców i pracowników 

 

Materialne i niematerialne zasoby przedsiębiorstwa a w szczególności ich 

ilość, rodzaj i sposób wykorzystania, to istotny element wpływający na charakter 

strategii internacjonalizacji. Posiadane przez przedsiębiorców i pracowników umie-

jętności mają zapewnić taką konfigurację zasobów, która pozwoli wykorzystać po-

jawiające się warunki rynkowe sprzyjające internacjonalizacji.  

Na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę wśród 

małych i średnich przedsiębiorstw
7
 wyróżniono cztery podstawowe rodzaje strategii: 

I strategia – brak internacjonalizacji, II strategia – internacjonalizacja wewnętrzna, 

III strategia – internacjonalizacja zewnętrzna, IV strategia – internacjonalizacja 

pełna. Pierwszą i drugą zaliczono do grupy strategii pasywnej, a trzecią i czwartą – 

aktywnej. Do wyodrębnienia strategii internacjonalizacji wykorzystano między 

innymi klasyfikację B. Plawgi
8
. Przyjęto również hipotezy dotyczące związków  

o charakterze korelacyjnym pomiędzy wybranymi czynnikami a rodzajami strategii 

internacjonalizacji stosowanymi przez badane przedsiębiorstwa. Hipotezy zweryfi-

kowano metodą regresji liniowej za pomocą programu statystycznego LABFit.  

                                                 
7 Badania przeprowadzone zostały wśród 90 małych i średnich przedsiębiorstw sektora me-

blarskiego na terenie województwa wielkopolskiego. Zob. szerzej M. Rembiasz, Zachowania 

strategiczne małych i średnich przedsiębiorstw sektora meblarskiego, Poznań, Wyd. Politech-

niki Poznańskiej 2011. 
8 B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, 

Warszawa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” 2004. 
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Wybrane do badań zasoby i umiejętności przedsiębiorstw sklasyfikowano następu-

jąco: 

 cechy przedsiębiorstwa: jego wielkość, czas funkcjonowania na rynku, poziom 

innowacyjności i wykorzystanie internetu, 

 cechy właściciela: znajomość języków obcych, poziom wykształcenia oraz 

dążenie do podnoszenia kwalifikacji. 

Zależność między podejmowaniem ekspansji zagranicznej a wielkością przed-

siębiorstwa jest opisana w literaturze przedmiotu, przy czym wnioski z przeprowa-

dzonych przez różnych autorów badań nie są tożsame. Według badań  

S.T. Cavusgila, tylko w bardzo małych firmach wielkość ma wpływ na zachowania 

eksportowe: po przekroczeniu pewnego punktu eksport nie jest silnie skorelowany  

z wielkością przedsiębiorstwa
9
. Badania w australijskich MŚP również potwierdziły 

pozytywne skorelowanie eksportu z wielkością firmy. Zwrócono jednak uwagę, że 

uwzględnienie takich czynników, jak zaangażowanie i dążenie zarządzających do 

ekspansji zagranicznej oraz oczekiwany poziom konkurencyjności firmy na rynku 

zagranicznym powoduje, że rozmiary firmy nie wyjaśniają przyczyn eksportu MŚP. 

Często nawet najmniejsze przedsiębiorstwa są zdolne do prowadzenia eksportu
10

. 

Również badania J.L. Calofa dowiodły, że małe firmy mają podobne szanse na zdo-

bycie rynków zagranicznych do dużych i mogą być na nich nawet bardziej konku-

rencyjne
11

.  

Badania empiryczne autorki dowiodły, że istnieje silna korelacja pomiędzy 

rozmiarami przedsiębiorstwa a prowadzeniem działalności eksportowej. Mimo tej 

zależności wielkość firmy nie stanowi istotnego ograniczenia jej ekspansji zagra-

nicznej. Nawet najmniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające od jednego do czterech 

pracowników, mogą sprzedawać swoje produkty za granicę. Udział eksporterów  

w tej grupie wynosił aż 18,75% i był dużo większy niż w grupie przedsiębiorstw 

zatrudniających od pięciu do dziewięciu pracowników (3,13%). 

Kolejnym czynnikiem warunkującym dążenie do internacjonalizacji zewnętrz-

nej może być czas funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Założono, że przed-

siębiorstwa dłużej działające w danym sektorze, w wyniku zdobycia doświadczenia 

na rynku krajowym, łatwiej będą podejmować decyzję o wejściu na rynki zagra-

niczne. Badania empiryczne autorki nie potwierdziły istnienia korelacji pomiędzy 

czasem funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku a rodzajem strategii internacjo-

nalizacji. Niektóre badane przedsiębiorstwa wkrótce po powstaniu rozpoczynały 

eksport. Można zatem założyć, że jedną z głównych przyczyn powstania części 

badanych małych i średnich przedsiębiorstw była chęć uzyskania wyższych docho-

dów z działalności eksportowej niż z działalności w kraju. 

Słuszne wydawało się również przyjęcie założenia, że przedsiębiorstwa, które 

sprzedają swoje produkty za granicą, są bardziej innowacyjne niż pozostałe. Inno-

wacje wpływają bowiem na wzrost cenowej i jakościowej konkurencyjności dóbr na 

rynkach zagranicznych. Na przykład badania przeprowadzone na Tajwanie dowio-

                                                 
9 J.L. Calof, The Impact of Size on Internationalization, „Journal of Small Business Manage-

ment” 1993, vol. 31, nr 4, s. 61. 
10 N.E. Philip, The Export Propensity of Very Small Enterprise, „International Small Busi-

ness Journal” 1998, July–September, vol. 16, nr 4. 
11 J.L. Calof, The Impact…, s. 67. 
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dły, że potencjał technologiczny przedsiębiorstwa mierzony działalnością badaw-

czo-rozwojową firmy, wartością importu technologii i inwestycji w szkolenia miał 

wpływ na wielkość sprzedaży za granicą
12

.  

W przeprowadzonych przez autorkę badaniach wyróżniono trzy rodzaje inno-

wacji: procesowe, czyli zmiany metod wytwarzania, prowadzące do wzrostu pro-

duktywności, produktowe, czyli wprowadzenie nowych produktów i organizacyjne, 

czyli zmiany w organizacji pracy. Ponad 80% przedsiębiorstw stosujących aktywne 

strategie internacjonalizacji wprowadziło innowacje produktowe, 67% – procesowe, 

a ponad 52% – organizacyjne. Wśród przedsiębiorstw produkujących wyłącznie na 

rynek krajowy poziom innowacyjności był niższy, a 16% z nich (czyli około 10% 

wszystkich badanych) nie wprowadziło żadnych innowacji (rys. 2). 

 
Rysunek 2. Innowacje wprowadzone w badanych przedsiębiorstwach 

 

Źródło: badania własne. 

 

 

Jednak przeprowadzona, za pomocą regresji liniowej, analiza dowiodła, że nie 

istnieje związek o charakterze korelacyjnym między liczbą wprowadzanych inno-

wacji a udziałem eksportu w sprzedaży. Warto jednak uwzględnić opinie badanych 

eksporterów o wpływie wprowadzonych innowacji na możliwości ekspansji zagra-

nicznej. Większość z nich (71,43%) potwierdziła, że wprowadzone innowacje 

umożliwiły im rozpoczęcie eksportu. 

Kolejna hipoteza badawcza zakładała, że przedsiębiorstwa dokonujące ekspan-

sji zagranicznej charakteryzują się wyższym stopniem wykorzystania internetu  

w działalności gospodarczej niż te, które sprzedają swoje produkty tylko na rynku 

krajowym. Blisko 90%  eksporterów miało własną stronę internetową w języku 

polskim, a ponad 40% również w języku obcym. Poza tym blisko 90% z nich nie 

tylko poszukiwało niezbędnych informacji w internecie, ale również korzystało 

z bankowości elektronicznej (rys. 3).  

                                                 
12 Ch. Yang, J. Chen, W. Chuang, Technology and export decision, Small Business Econom-

ics, 2004, vol. 22. 
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1 – własna strona www w języku polskim, 2 – własna strona www w języku obcym, 3 – 

prowadzenie marketingu internetowego, 4 – poszukiwanie koniecznych informacji, 5 – korzy-

stanie z usług bankowości internetowej, 6 – prowadzenie sprzedaży przez internet, 7 – firma 

nie ma dostępu do internetu. 

 

Rysunek 3. Wykorzystanie internetu w badanych przedsiębiorstwach 

 

Źródło: badania własne. 

 

 

Badania, przeprowadzone głównie w USA i krajach skandynawskich, dowio-

dły, że niektóre cechy właściciela mogą mieć kluczowe znaczenie w inicjowaniu, 

a następnie skutecznym prowadzeniu eksportu. Należą do nich wiek, pobyty zagra-

niczne, znajomość języków obcych, poziom wykształcenia, doświadczenie zawo-

dowe, a także osobiste aspiracje, stopień otwartości na zmiany i poziom tolerancji 

ryzyka
13

. Można zatem założyć, że im wyższe wykształcenie właściciela, tym więk-

sze dążenie do internacjonalizacji. Wydaje się bowiem, że osoby z wykształceniem 

wyższym mają większą wiedzę o procesach zachodzących nie tylko w krajowym, 

ale również w zagranicznym otoczeniu przedsiębiorstwa i łatwiej będzie im podjąć 

decyzję o ekspansji zagranicznej. Z badań własnych wynikało, że największy pro-

cent przedsiębiorstw, w których stosuje się aktywne strategie internacjonalizacji, 

należał do właścicieli mających wyższe wykształcenie (rys. 4), a przeprowadzona za 

pomocą regresji liniowej analiza, dowiodła, że poziom wykształcenia właściciela 

przedsiębiorstwa w dużym stopniu warunkuje wybór strategii internacjonalizacji.  

Do przygotowania prowadzenia strategii internacjonalizacji, polegającej na 

eksporcie bezpośrednim niezbędna jest znajomość języka obcego. Stopień znajomo-

ści języków obcych wśród właścicieli badanych firm nie był zbyt wysoki, a najlepiej 

znany był język rosyjski (rys. 5). 

 

                                                 
13 T.S. Manolova, C.G. Brush, L.F. Edelman, P.G. Greene, Internationalization of Small 

Firms: Personal Factors Revisited, „International Small Business Journal” 2002, vol. 20 (1), 

s. 9–31. 
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Rysunek 4. Udział przedsiębiorstw, w których stosuje się różne rodzaje strategii internacjona-

lizacji, w badanej grupie w zależności od poziomu wykształcenia właściciela 

 

Źródło: badania własne. 

 

 

 
Rysunek 5. Stopień znajomości języków obcych przez właścicieli badanych przedsiębiorstw 

 

Źródło: badania własne. 

 

 

Słuszne wydaje się założenie, że im lepsza znajomość języków obcych przez 

właściciela, tym większe dążenie do internacjonalizacji. Korelację między znajomo-

ścią języków obcych a udziałem eksportu w sprzedaży zbadano w odniesieniu do 

znajomości języka niemieckiego (ze względu na kierunek polskiego eksportu)  

i angielskiego. Przeprowadzona analiza dowiodła jednak, że wybór strategii interna-

cjonalizacji nie był uwarunkowany znajomością języków obcych przez właściciela 

przedsiębiorstwa.  
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Stworzenie strategii wejścia na zagraniczne  rynki wymaga często od właści-

ciela podnoszenia kwalifikacji
14

, czyli umiejętności uczenia się. Założono zatem, że 

w przedsiębiorstwach dokonujących ekspansji zagranicznej właściciele w większym 

stopniu podnoszą swoje kwalifikacje niż w tych, które sprzedają swoje produkty 

tylko na rynku krajowym. Badania potwierdziły prawdziwość tej hipotezy (rys. 6). 

 
1 – technologia, 2 – księgowość, 3 – zarządzanie jakością, 4 – prawo, 5 – BHP, 6 – nauka 

języków obcych, 7 – informatyka, 8 – inne, 9 – marketing i sprzedaż, 10 – żadne. 

 

Rysunek 6. Udział przedsiębiorstw stosujących różne strategie internacjonalizacji, których 

właściciele uczestniczyli w szkoleniach  

 
Źródło: badania własne. 

 

 

1.2 Ograniczenia internacjonalizacji MŚP 

 

W literaturze przedmiotu występuje wiele klasyfikacji barier rozwoju małych  

i średnich przedsiębiorstw zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. 

Ograniczenia internacjonalizacji, które powstrzymują przedsiębiorstwo przed rozpo-

częciem, rozwinięciem i utrzymaniem działalności na rynkach międzynarodowych, 

najogólniej można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze z nich są uwa-

runkowane specyficznymi cechami MŚP, takimi jak niewielka liczba zatrudnionych 

i ograniczona ilość kapitału. Ograniczenia zewnętrzne wynikają natomiast z makro-

ekonomicznego i globalnego otoczenia przedsiębiorstwa i znajdują się całkowicie 

poza jego kontrolą
15

.  

Najważniejszymi ograniczeniami wewnętrznymi prowadzenia aktywnej strate-

gii internacjonalizacji w opinii badanych przedsiębiorców okazały się zbyt wysokie 

koszty surowców, pracy i transportu. Należy tutaj zauważyć, że polscy producenci, 

                                                 
14 P. Dominiak, N. Daszkiewicz, Europejski sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec 

wyzwań gospodarki światowej, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współcze-

snej gospodarki, red. P. Dominiak, Gdańsk, Grupa Wydawnicza VM GROUP 2005, s. 13. 
15 M. Rembiasz, Bariery internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, w: Uwarun-

kowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, nr 458, Szczecin 2007. 
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bez względu na wielkość firmy, na rynkach zagranicznych są konkurencyjni nadal 

głównie dzięki niskim cenom. Dość istotnymi ograniczeniami wewnętrznymi były 

również ograniczenia innowacyjno-technologiczne: brak zdolności produkcyjnych  

i konieczność spełnienia norm jakości produktów. Za ważne ograniczenie interna-

cjonalizacji uznano również zbyt wysokie koszty marketingu, między innymi koszty 

uzyskania informacji o zagranicznych rynkach, koszty promocji i dostosowania 

produktów do wymagań zagranicznych konsumentów, które dla małych firm mogą 

stanowić rzeczywiście duże obciążenie. Badane MŚP wskazywały też na brak za-

ufania do partnera handlowego, co może wynikać z negatywnych doświadczeń na 

rynku polskim.  

W trakcie internacjonalizacji, badane MŚP napotykały również wiele ograni-

czeń zewnętrznych, do których należały przede wszystkim: wysokość podatków  

i innych opłat przewidzianych prawem w Polsce, biurokracja w administracji pu-

blicznej w Polsce, ryzyko kursowe, trudności ze ściąganiem należności, zbyt wyso-

kie (pozapłacowe) koszty pracy w Polsce oraz trudności związane z dostępem do 

kapitału.  

 

1.3 Polityka wsparcia MŚP 

 

Wiele z przedstawionych wewnętrznych i zewnętrznych ograniczeń związa-

nych z ekspansją zagraniczną można przezwyciężyć przez wykorzystanie dostęp-

nych instrumentów wsparcia, umożliwiających również wybór odpowiedniej dla 

przedsiębiorstwa strategii internacjonalizacji. Cechą charakterystyczną polityki 

wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w UE jest dualizm – firmy mogą ko-

rzystać jednocześnie z pomocy unijnej oraz własnych rządów. W wielu opracowa-

niach podkreśla się fakt niewielkiego wykorzystania przez MŚP istniejących form 

pomocy. Badania własne dowiodły, że około jedna czwarta ankietowanych nie ko-

rzystała z żadnej formy wsparcia MŚP dostępnej w Polsce (rys. 7). 

Badane przedsiębiorstwa najczęściej uczestniczyły w bezpłatnych (lub czę-

ściowo refundowanych) kursach i szkoleniach. Najmniejszym zainteresowaniem 

cieszyły się fundusze poręczeniowe, a zaledwie około 11% firm korzystało z fundu-

szy pożyczkowych, mających na celu ograniczenie trudności w dostępie do kapitału, 

stanowiących jedną z kluczowych barier rozwoju MŚP – nie tylko w Polsce, ale 

również w krajach wysoko rozwiniętych. W założeniu MŚP sprzedające swoje pro-

dukty za granicą są bardziej aktywne w niwelowaniu ograniczeń niż działające wy-

łącznie na rynku krajowym. Przyjęto zatem następującą hipotezę: przedsiębiorstwa 

stosujące III i IV strategię internacjonalizacji częściej wykorzystywały dostępne 

instrumenty pomocy MŚP niż firmy produkujące tylko na rynek krajowy. Analiza 

danych zaprezentowanych na rysunku 7 dowodzi, że hipoteza ta jest prawdziwa  

w odniesieniu do korzystania z dotacji unijnych oraz uczestniczenia w bezpłatnych 

(lub częściowo refundowanych) kursach i szkoleniach – przewaga eksporterów nad 

przedsiębiorcami produkującymi na rynek krajowy jest bardzo wyraźna. Ponadto 

odsetek przedsiębiorstw niekorzystających z pomocy dla MŚP w obu porównywa-

nych grupach był bardzo zbliżony. Trudno zatem określić prawdziwość postawionej
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hipotezy. Należy jednak stwierdzić, że przedsiębiorstwa stosujące aktywną strategię 

internacjonalizacji częściej korzystały z form pomocy wymagających większego 

zaangażowania ze strony przedsiębiorstwa, takich jak dotacje unijne, wiążące się  

z dość skomplikowanymi procedurami i wniesieniem wkładu własnego.  

 
1 – doradztwo w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, 2 – doradztwo w zakresie 

technologii, 3 – bezpłatne (lub częściowo refundowane) kursy i szkolenia, 4 – pomoc w pozy-

skaniu kontrahentów, 5 – fundusze poręczeniowe, 6 – fundusze pożyczkowe, 7 – dotacje 

unijne, 8 – żadne. 

 

Rysunek 7. Stopień wykorzystania dostępnych form pomocy w badanych przedsiębiorstwach 

stosujących poszczególne strategie internacjonalizacji 

 

Źródło: badania własne. 

 

2.4. Polityka wspierania internacjonalizacj 

 

Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych 

jest często niemożliwa bez wsparcia ze strony wyspecjalizowanych instytucji. Naj-

częstszą formą wspierania internacjonalizacji, z której korzystały badane przedsię-

biorstwa, było dofinansowanie udziału w targach i wystawach za granicą – korzysta-

ło z niej aż 28% ankietowanych, a planowało około 26%. Istotny jest fakt, że dotacje 

państwowe są często jedyną szansą dla MŚP sfinansowania udziału w kosztownych 

imprezach promocyjnych. Około 9% badanych firm korzystało z dofinansowania 

przedsięwzięć wydawniczych, promujących eksport oraz z dotacji inwestycyjnych  

z PARP. Pozostałe instrumenty wsparcia były wykorzystywane bardzo rzadko. Oko-

ło 15% badanych planowało wziąć udział w dofinansowanych szkoleniach w zakre-

sie handlu zagranicznego oraz starać się o częściowe pokrycie kosztów uzyskania 

certyfikatów. Chociaż żadne z badanych przedsiębiorstw nie zamieściło swojej ofer-

ty na Portalu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki (http://www .eksporter. 

gov.pl), to około 7% planowało to zrobić.  
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Podsumowanie  

 

Decyzja czy podjąć działania dystrybucyjne i/lub produkcyjne poza krajem 

macierzystym, czy bronić się przed konkurencją zagraniczną na rynku krajowym, 

stanowi dla małej firmy bardzo poważny problem, a źle podjęta może prowadzić 

nawet do jej upadku.  

Wybór strategii internacjonalizacji jest uwarunkowany wieloma zewnętrznymi 

i wewnętrznymi determinantami o złożonym charakterze. Badania potwierdziły 

istnienie silnego związku o charakterze korelacyjnym pomiędzy rozmiarami przed-

siębiorstwa a wyborem strategii internacjonalizacji. Analiza oparta na metodzie 

regresji liniowej wykluczyła natomiast związek korelacyjny między okresem funk-

cjonowania firmy na rynku, poziomem innowacyjności i znajomością języków ob-

cych przez właściciela a wyborem strategii internacjonalizacji. Badania dowiodły 

również, że poziom innowacyjności w przedsiębiorstwach eksportujących był prze-

ciętnie wyższy. Wykazano także, że w przedsiębiorstwach stosujących aktywne 

strategie internacjonalizacji, stopień wykorzystania internetu i dążenie do podnosze-

nia kwalifikacji przez właścicieli i pracowników były przeciętnie wyższe niż  

w pozostałych.  

Najważniejszymi wewnętrznymi ograniczeniami internacjonalizacji w opinii 

badanych były zbyt wysokie koszty surowców, pracy i transportu, a zewnętrznymi: 

wysokość podatków i innych opłat przewidzianych prawem w Polsce, biurokracja  

w administracji publicznej w Polsce, ryzyko kursowe i trudności ze ściąganiem 

należności.  

Do eliminacji istniejących barier mogłoby się przyczynić większe wykorzysta-

nie form pomocy oferowanych małym i średnim przedsiębiorstwom. Badania wła-

sne wykazały, że około jedna czwarta wszystkich badanych nie korzystała z żadnej 

formy wsparcia MŚP. Należy jednak pamiętać, że decyzję o skorzystaniu z pomocy 

podejmuje przedsiębiorca, porównując korzyści i koszty oraz możliwości uzyskania 

konkretnej formy wparcia.  

 

 
FACTORS AFFECTING SME’S INTERNATIONALIZATION   

Summary  
Decision on company internationalization is very important from the viewpoint of business 

management. The decision is affected by several groups of factors: company's resources, 

favorable market conditions, the constraints felt by the management and the ability to over-

come them, by the use of different instruments to support the development of enterprises. This 

paper presents the impact of selected factors: size of the company, time of its operation in the 

market, level of innovation, use of the Internet, knowledge of foreign languages by the busi-

ness owner, level of his education and desire to upgrade their skills, internal and external 

barriers to internationalization, utilization of support instruments for SMEs. 
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Wprowadzenie 

 

Mikro i małe przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w rozwoju polskiej go-

spodarki. Charakteryzują się one dużą zdolnością do szybkiego reagowania na po-

trzeby rynkowe, kreatywnością, elastycznością i sprawnością adaptacyjną oraz sto-

sunkowo niskimi kosztami utrzymania stanowisk pracy. Ich osobliwe znaczenie 

podkreślono między innymi w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw, w któ-

rej podmioty tej wielkości określono „nośnikiem innowacji oraz integracji społecz-

nej i lokalnej”.  

Doświadczenia wielu krajów dowodzą, że to właśnie mała przedsiębiorczość 

stanowi kluczową rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym. Ma to szczególnie 

znaczenie dzisiaj, w dobie kryzysu, kiedy wiele państw boryka się z rosnącym po-

ziomem bezrobocia, a przecież najważniejszą zaletą małych oraz nowo powstają-

cych przedsiębiorstw jest fakt, że stanowią one największe źródło nowych miejsc 

pracy. 

Z danych szacunkowych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2008 roku  

z samych mikroprzedsiębiorstw wpłynęło 75% podatków płaconych przez osoby 

fizyczne (50 598 mln zł) i 44,6% podatków od osób prawnych (15 442 mln zł). Małe 

firmy zapłaciły w tym okresie podatki w kwocie 14 300,7 mln zł, w tym osoby fi-

zyczne w wysokości 5 403,7 mln zł. 

Celem artykułu jest ocena stanu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw  

w Polsce w latach 2008–2010, ze szczególnym uwzględnieniem roli podmiotów tej 

wielkości w rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego. Analizie poddano podsta-

wowe dane o przedsiębiorstwach (liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w RE-

GON, liczba podmiotów aktywnych, liczba pracujących, przychody i koszty gene-

rowane przez przedsiębiorstwa, poziom i struktura nakładów inwestycyjnych, prze-

ciętne wynagrodzenie brutto, źródła finansowania inwestycji). W artykule zaprezen-

towano rezultaty badań prowadzonych przez GUS, jak również wyniki sondażu 

diagnostycznego zrealizowanego w 2010 roku w Katedrze Ekonomiki Przedsię-

biorstw UW-M w Olsztynie. W badaniach sondażowych uczestniczyło 60 podmio-

tów prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego (35 mikrofirm i 25 małych podmiotów).  
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1. Funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–

2010 

 

W 2008 roku działalność gospodarczą prowadziło w Polsce 1 862 462 przed-

siębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwa stanowiły 96% zbiorowości. Udział podmiotów 

średnich wyniósł około 0,9%, a dużych zaledwie 0,17%. Rok później liczba aktyw-

nych przedsiębiorstw obniżyła się o 10,15%, w tym mikrofirm o 10,27%, a małych 

jednostek o 8,71%. Rok 2010 przyniósł korzystne zmiany: zwiększyła się liczba 

podmiotów gospodarczych (o 3,17%) i osób pracujących (o 0,32%) w stosunku do 

roku wcześniejszego. W przypadku mikroprzedsiębiorstw zmiana ta wyniosła 3,5% 

rdr, zaś w małych podmiotach 4,78% rdr.  

 
Tabela 1 

Liczba przedsiębiorstw aktywnych i osób w nich pracujących według klas wielkości 

 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Mikroprzedsiębiorstwa liczba 1 787 909 1 604 417 1 655 064 

pracujący 3 727 242 3 464 201 3 399 096 

Małe  

przedsiębiorstwa 

liczba 54 974 50 189 52 591 

pracujący 1 194 972 1 123 287 1 143 458 

Średnie przedsiębior-

stwa 

liczba 16 327 15 808 15 841 

pracujący 1 698 165 1 643 384 1 649 103 

Duże przedsiębiorstwa liczba 3252 3113 3167 

pracujący 2 873 623 2 599 062 2 667 396 

Ogółem przedsiębior-

stwa 

liczba 1 862 462 1 673 527 1 726 663 

pracujący 9 494 002 8 829 934 8 859 053 

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010,  

s. 43; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 43; 

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 41. 

 

 

Z danych GUS wynika, że w analizowanym okresie około 1/3 przedsiębiorstw 

prowadziła działalność handlową. Działalność budowlaną, podobnie jak przemy-

słową, realizowało średnio około 12%, a transportową – 8% przedsiębiorstw. Prawie 

93% jednostek należało do osób fizycznych. Przedsiębiorstwa niejednokrotnie 

zmieniały profil podjętej działalności. Dotyczyło to głównie podmiotów związanych 

z leśnictwem, transportem, przemysłem, obsługą nieruchomości i firm. Największą 

stabilnością charakteryzowały się w tym względzie podmioty zajmujące się han-

dlem. 

Najwyższy poziom przychodów ogółem odnotowano w 2010 roku. Były one wyższe 

o 7,1%  w porównaniu z rokiem poprzednim i o 2,6% w stosunku do pierwszego 

roku badań. Przychody wygenerowane przez mikroprzedsiębiorstwa stanowiły śred-

nio 22,6% wszystkich przychodów. W przypadku przychodów uzyskanych przez 

jednostki zatrudniające od 10 do 49 osób, odsetek ten ukształtował się na poziomie 

13,9%. Przychody w przeliczeniu na jednego pracującego w mikrofirmach, w kolej-

nych latach, wyniosły odpowiednio: 200,3 tys. zł, 201,8 tys. zł i 211,8 tys. zł. Około 

50% przychodów uzyskiwanych przez małe przedsiębiorstwa (w tym mikrofirmy) 

zanotowano w handlu i naprawach. 
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Tabela 2 

Przychody i koszty ogółem w przedsiębiorstwach według klas wielkości (mln zł) 

 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Mikroprzedsiębiorstwa przychody 746 497 699 097 719 908 

koszty 645 883 614 780 618 234 

Małe  

przedsiębiorstwa 

przychody 464 296 417 476 448 943 

koszty 433 498 393 143 420 092 

Średnie przedsiębior-

stwa 

przychody 700 826 656 760 689 085 

koszty 670 213 625 161 649 552 

Duże przedsiębiorstwa przychody 1 302 213 1 306 270 1 439 402 

koszty 1 252 444 1 239 171 1 358 409 

Ogółem przedsiębior-

stwa 

przychody 3 213 835 3 079 603 3 297 338 

koszty 3 002 038 2 872 254 3 046 287 

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010, 

s. 44; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 44; 

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 42. 

 

 

W 2010 roku mikroprzedsiębiorstwa poniosły koszty uzyskania przychodów  

w wysokości 719 908 mln zł, co stanowiło 23,6% kosztów ogółem. Koszty w przeli-

czeniu na jedną mikrofirmę wyniosły w rozpatrywanym roku 373,5 tys. zł, zaś na 

małe przedsiębiorstwo – 7987,9 tys. zł. Najniższe koszty przypadające na jeden 

podmiot i na jednego pracującego zarówno w grupie przedsiębiorstw małych, jak  

i mikroprzedsiębiorstw wykazywały firmy związane z pozostałą działalnością usłu-

gową (odpowiednio na jeden podmiot: 62,9 tys. zł i 52,5 tys. zł, a na jednego pracu-

jącego: 36,1 tys. zł i 31,9 tys. zł)
1
. 

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez polskie przedsiębior-

stwa w 2008 roku wyniosła 160 540 mln zł, w tym na nowe obiekty majątkowe  

i modernizację 144 491 mln zł (90% nakładów ogółem). W 2010 roku poziom na-

kładów obniżył się o około 11,6% w porównaniu z pierwszym rokiem badań. Warto 

odnotować, że jedynie w grupie mikroprzedsiębiorstw zaobserwowano sukcesywny 

wzrost wartości nakładów inwestycyjnych (zmiana o 22%), i to zarówno w przy-

padku nowych obiektów majątkowych i ulepszania już istniejących, jak i zakupu 

używanych środków trwałych. W 2010 roku w nakładach inwestycyjnych na nowe 

środki trwałe i modernizację dominowały nakłady do 10 mln zł (99,6% przedsię-

biorstw). Nakłady powyżej 10 mln zł, ale nieprzekraczające 50 mln zł, poniosło 

zaledwie 0,4% przedsiębiorstw
2
. Udział nakładów inwestycyjnych w przychodach 

wypracowanych  przez przedsiębiorstwa w 2008 roku wyniósł 5%, natomiast  

w 2010 roku – 4,3%. W mikroprzedsiębiorstwach było to odpowiednio: 2,7%  

i 3,5%, zaś w małych podmiotach: 4,1% i 3,8%.  Największy udział nakładów inwe-

stycyjnych w przychodach odnotowano w 2010 roku w działalności związanej  

z obsługą rynku nieruchomości (13%), najniższy w handlu i naprawach (1,7%). 
 

 

                                                 
1Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 27. 
2Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 29. 
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Tabela 3 

Nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorstwa w latach 2008–2010 (mln zł) 

 

Nakłady inwestycyjne 2008 2009 2010 

 

Mikroprzedsiębiorstwa 

ogółem 20 356 21 853 24 848 

na nowe środki trwałe  

i modernizację 
17 395 18 081 20 955 

na zakup używanych środ-

ków trwałych 
2961 3722 3893 

 

 

Małe  

przedsiębiorstwa 

ogółem 19 011 16 416 16 877 

na nowe środki trwałe  

i modernizację 
15 102 13 004 13 447 

na zakup używanych środ-

ków trwałych 
3910 3412 3430 

 

Średnie  

przedsiębiorstwa 

ogółem 34 942 30 806 29 598 

na nowe środki trwałe  

i modernizację 
30 557 26 821 25 446 

na zakup używanych środ-

ków trwałych 
4385 3985 4152 

 

Duże 

przedsiębiorstwa 

ogółem 86 230 74 675 70 616 

na nowe środki trwałe  

i modernizację 
81 437 71 067 66 315 

na zakup używanych środ-

ków trwałych 
4793 3608 4301 

 

Ogółem 

ogółem 160 540 143 751 141 939 

na nowe środki trwałe  

i modernizację 
144 491 128 974 126 163 

na zakup używanych środ-

ków trwałych 
16 049 14 777 15 776 

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010, 

s. 43–44,  Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011,  

s. 43–44, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011,  

s. 41–42. 

 

Wyniki badań prowadzonych przez GUS pokazują, że wśród mikroprzedsię-

biorstw w ciągu pierwszego roku działalności upada blisko 13% podmiotów.  

W przypadku małych jednostek odsetek ten wynosi około 2,8%. Pięć lat i więcej na 

rynku utrzymuje się prawie 66% podmiotów zatrudniających do dziewięciu osób. 

Mikrofirmy wykazują zatem dużą wrażliwość na zmieniające się czynniki warunku-

jące ich funkcjonowanie i rozwój. Mikroprzedsiębiorcy aktywnie szukają, odpo-

wiedniej dla nich w danym miejscu i warunkach, opcji dla prowadzenia działalności 

gospodarczej.  
 

 

2. Charakterystyka województwa warmińsko-mazurskiego 

 

Województwo warmińsko-mazurskie składa się z historycznych krain Warmii, 

Mazur i Powiśla. Jest ono czwartym co do wielkości województwem w Polsce  

o powierzchni ponad 24 tys. km
2 

(7,7% powierzchni kraju). W jego skład wchodzi 
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116 gmin, 19 powiatów ziemskich i 2 miasta na prawach powiatu (Olsztyn i Elbląg). 

Ponad 30% powierzchni województwa stanowią lasy, 6% – wody, a 55% – użytki 

rolne. Pod względem liczby ludności województwo zajmuje 12. miejsce w kraju 

(3,8% ludności Polski)
3
. Region zamieszkuje ponad 1,42 mln osób

4
. Gęstość zalud-

nienia jest najniższa w kraju i wynosi 59 osób na km
2
. Najwyższy jest natomiast 

wskaźnik przyrostu naturalnego (1,3). Społeczeństwo województwa jest stosunkowo 

młode. Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanowią 20% populacji, w wieku 

produkcyjnym – 65,2%, a w wieku poprodukcyjnym – 14,8%. Ponad 8%  mieszkań-

ców regionu legitymuje się wykształceniem wyższym
5
. Barometr przedsiębiorczości 

(wskaźnik wyrażany relacją liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkań-

ców) dla analizowanego województwa wyniósł w 2008 roku 812 i był niższy niż 

średni w kraju (985). Najwyższy wskaźnik odnotowano w Olsztynie (1205), najniż-

szy w powiecie elbląskim (602)
6
. 

Warmia i Mazury to region o profilu rolniczo-turystycznym. Główne działy 

gospodarki to: produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny, turystyka, proeko-

logiczna gospodarka leśna. Województwo jest ważnym obszarem w europejskiej 

sieci komunikacyjnej. Warmińsko-mazurskie, sąsiadując z obwodem Kaliningradz-

kim Federacji Rosyjskiej, ma liczący ponad 200 km odcinek polsko-rosyjskiej gra-

nicy, który jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Województwo 

ma także dostęp do Morza Bałtyckiego poprzez Zalew Wiślany
7
. Warmia i Mazury 

to jeden z najsłabiej rozwiniętych gospodarczo regionów Polski. Ważną rolę w go-

spodarce województwa odgrywa sektor usług, w tym przede wszystkim usług tury-

stycznych. Zatrudnienie w nim znajduje około 47% wszystkich pracujących. Woje-

wództwo należy do liderów pod względem produkcji tarcicy oraz eksportu mebli  

i wyrobów stolarskich. Ponadto znane jest z produkcji wyrobów gumowych (opon), 

wędlin, masła i tłuszczów
8
. 

 

 

3. Mikro i małe przedsiębiorstwa w województwie warmińsko-mazurskim – 

potencjał, uwarunkowania rozwoju, znaczenie w gospodarce regionu 

 

Kondycja i perspektywy rozwojowe przedsiębiorstw uzależnione są od uwarun-

kowań o charakterze makro i mikroekonomicznym. Do najważniejszych czynników 

wewnętrznych (mikroekonomicznych) należą: majątek trwały, wartość kapitałów, 

jakość produktów, umiejętności kadry zarządzającej i pracowników, powiązania 

kooperacyjne, innowacyjność, poziom rentowności produkcji. Wśród uwarunkowań 

                                                 
3Statystyczny atlas województwa warmińsko-mazurskiego – 2005. Informacje i opracowania 

statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2006, s. 6–7. 
4 S. Drej, J. Swajdo, Warmia i Mazury. Przewodnik, BOSZ, Olszanica 2008, s. 10. 
5Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r., Urząd 

Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 16. 
6Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w latach 

2004–2008, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 20. 
7Polskie regiony w Europie, Internetowy Serwis Informacyjny Województw Rzeczypospolitej 

Polskiej; www.zwrp.pl (15.09.2012). 
8 S. Drej, J. Swajdo, Warmia i Mazury..., s. 11. 
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zewnętrznych należy wymienić: poziom inflacji, koniunkturę gospodarczą, popyt, 

podaż, system podatkowy, poziom oprocentowania kredytów bankowych, kurs zło-

tego, regulacje prawne, dostęp do usług ubezpieczeniowych. 

W analizowanym okresie zaobserwowano sukcesywny wzrost liczby mikro  

i małych przedsiębiorstw, odpowiednio o 6,05% i 6,8% (tab. 4). W 2010 roku  

w warmińsko-mazurskim, zgodnie z rejestrem REGON, działalność prowadziło  

115 817 mikroprzedsiębiorstw i 5814 podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób.  

Mikrofirmy stanowiły 94,2% wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w wo-

jewództwie, zaś małe jednostki niewiele ponad 4,7%. W rozpatrywanym roku po-

wstało 14 040 nowych mikrofirm i 177 podmiotów małych. W tym samym roku 

zlikwidowano 10 319 przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób i 136 małych jed-

nostek. Należy odnotować, że liczba przedsiębiorstw nowo powstałych była wyższa 

od liczby firm zlikwidowanych.  
 

Tabela 4 

Mikro i małe podmioty zarejestrowane w REGON w latach 2008–2010 

 

 

Wyszczególnienie 

2008 2009 2010 

0–9 10–49 0–9 10–49 0–9 10–49 

Liczba przedsiębiorstw 109 200 5443 111 017 5781 115 817 5814 

Udział regionu w Polsce (%) 3,29 2,93 3,02 3,40 2,99 3,36 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych  

w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010, s. 25; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych  

w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011, s.38; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych  

w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 22. 

 

 

Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON znacznie odbie-

ga od liczby podmiotów aktywnych. Według danych GUS w 2010 roku, w regionie 

funkcjonowało 53 310 aktywnych mikro i 1683 małych przedsiębiorstw (ok. 3,2% 

aktywnych podmiotów w Polsce). W pierwszym roku badań liczba mikro i małych 

jednostek była wyższa w porównaniu z 2010 rokiem, odpowiednio o 10,5% i 9,6% 

(tab. 5). 

Przychody przeciętnego mikroprzedsiębiorstwa  wyniosły w województwie 

0,33 mln zł, zaś małego podmiotu (z wyłączeniem mikrofirm) 6,10 mln zł (dużo 

niższe od średniej krajowej). Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2010 roku w regio-

nie było o około 25% niższe od średniego wynagrodzenia w Polsce.  

Poziom nakładów inwestycyjnych w mikrofirmach zwiększał się z roku na rok 

(zmiana o 7,7%). W przypadku małych podmiotów, najwięcej środków przeznaczo-

no na inwestycje w 2010 roku (o 16,5% więcej w porównaniu z rokiem wcześniej-

szym). Nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na podmiot i pracującego, sukcesywnie 

wzrastały, zarówno w grupie mikroprzedsiębiorstw, jak i jednostek zatrudniających 

od 10 do 49 osób. Wśród warmińsko-mazurskich przedsiębiorstw, największy udział 

w strukturze inwestycji regionu miały podmioty z sekcji „przetwórstwo przemysło-

we”, następnie jednostki z sekcji „handel hurtowy i detaliczny”.  
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Tabela 5 

Podstawowe dane o aktywnych mikro i małych przedsiębiorstwach w województwie 

warmińsko-mazurskim 

 

 

Wyszczególnienie 

2008 2009 2010 

0–9 10–49 0–9 10–49 0–9 10–49 

Liczba przedsiębiorstw 59 579 1844 51 800 1620 53 310 1683 

Udział regionu w Polsce (%) 3,33 3,35 3,23 3,23 3,22 3,20 

Liczba pracujących 116 423 39 411 107 709 36 027 107 406 36 344 

Przychody na podmiot  

(mln zł) 
0,34 5,90 0,33 6,18 0,32 6,23 

Przeciętne wynagrodzenie 

brutto (zł) 
1558 1798

* 
1774 1985

* 
1724 2015

* 

*Dotyczy przedsiębiorstw o zatrudnieniu 0–49. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych  

w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010, s. 69, 77; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych  

w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 67, 78; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych  

w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 65, 72. 

 

 

Tabela 6 

Nakłady inwestycyjne poniesione przez mikro i małe przedsiębiorstwa w województwie 

warmińsko-mazurskim 

 
 

Wyszczególnienie 

2008 2009 2010 

0–9 10–49 0–9 10–49 0–9 10–49 

Nakłady inwestycyjne  

(tys. zł) 
495 443 486 998 584 105 458 034 623 713 533 651 

Nakłady inwestycyjne 

na podmiot (tys. zł) 
8,31 264,09 11,27 282,73 11,69 317,08 

Nakłady inwestycyjne 

na pracującego (tys. zł) 
4,25 12,35 5,42 12,71 5,80 14,68 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych  

w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010, s. 83; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 

2009 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 81; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 

roku, GUS, Warszawa 2011, s. 79. 
 

Małe jednostki finansowały przedsięwzięcia inwestycyjne głównie ze środków 

własnych (ok. 66% – dane GUS). Ważnym źródłem były również kredyty bankowe  

i pożyczki krajowe (ok. 22%). Mniejsze znaczenie w finansowaniu inwestycji od-

grywały dotacje budżetowe, środki zagraniczne oraz inne źródła. Statystyki GUS nie 

uwzględniają mikropodmiotów, które finansują działalność inwestycyjną w jeszcze 

większym zakresie ze środków własnych niż pozostałe przedsiębiorstwa.  

Dopełnieniem wyników badań realizowanych przez GUS są rezultaty badań 

sondażowych przeprowadzonych w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersy-

tetu Warmińsko-Mazurskiego. Na ich podstawie „zidentyfikowano” najważniejsze 

przesłanki i bariery inwestowania, a także określono kierunki oraz źródła i strukturę 

finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw. W niniejszym artykule 

przedstawiono zaledwie niewielki wycinek efektów sondażu diagnostycznego.  

W tabeli 7 zaprezentowano źródła finansowania działalności inwestycyjnej,  
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z których korzystały warmińsko-mazurskie przedsiębiorstwa w latach 2008–2010. 

 
Tabela 7 

Źródła finansowania inwestycji w mikro i małych przedsiębiorstwach z regionu  

warmińsko-mazurskiego 

 

 

Wyszczególnienie 

Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa 

N % wskazań N % wskazań 

Amortyzacja 2 3,3 2 3,3 

Środki własne 18 30,0 12 20,0 

Kredyt bankowy 8 13,3 7 11,7 

Leasing 14 23,3 8 13,3 

Dotacje unijne 5 8,3 5 8,3 

Inne źródła 4 6,7 2 3,3 

Źródło: wyniki badań sondażowych. 

 

 

Jak pokazują wyniki badań ankietowych, najwięcej warmińsko-mazurskich 

przedsiębiorców finansowało inwestycje ze środków własnych. Na to źródło wska-

zało 50% respondentów, w tym 30% mikro i 20% małych podmiotów. Prawie 37% 

pytanych wymieniło leasing jako formę sfinansowania zakupów inwestycyjnych. Na 

kolejnym miejscu znalazł się kredyt bankowy (25% wskazań). Mniejszą rolę  

w finansowaniu inwestycji odegrały dotacje unijne, amortyzacja oraz pożyczki od 

rodziny i znajomych.  

Badani przedsiębiorcy zostali również poproszeni o ocenę znaczenia przesła-

nek inwestycyjnych (tab. 8). 

Największe znaczenie przedsiębiorcy przypisali możliwościom pozyskania 

nowych klientów. Aż 75% ankietowanych uznało ten motyw za bardzo istotny. 

Zaledwie 6,6% oceniło tę przesłankę jako mało istotną. Kolejną w hierarchii ważno-

ści przesłanką inwestowania okazał się wysoki stopień zużycia majątku trwałego, 

zarówno fizycznego, jak i moralnego. Wśród wymienionych motywów inwestowa-

nia, wysoką ocenę zyskało również tempo postępu technicznego. Ponad 93% bada-

nych uważało ten czynnik za bardzo istotny i istotny przy podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnych. Najmniej ważną przesłanką była ochrona środowiska naturalnego. 

Aż 41,6% pytanych uznało ten czynnik za mało istotny.  

Wśród barier inwestycyjnych ankietowani najczęściej wymieniali brak wła-

snych środków finansowych (87,7%). Istotnym ograniczeniem aktywności inwesty-

cyjnej warmińsko-mazurskich przedsiębiorców były również trudności z pozyska-

niem zewnętrznego, obcego finansowania. Na czynnik ten wskazało 53,3% mikro  

i 30% małych podmiotów. Istotną barierą ograniczającą podejmowanie działań in-

westycyjnych okazała się także niepewność co do kształtowania się w przyszłości 

popytu na produkty i usługi (61% wskazań). Przedsiębiorcy zwracali też uwagę na 

niespójność i zawiłość przepisów prawnych, częste zmiany legislacyjne oraz biuro-

krację. Zaledwie dwóch respondentów (3,3%) uznało niechęć do zmian za ważną 

przeszkodę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 
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Tabela 8 

Znaczenie przesłanek inwestowania w opinii mikro i małych przedsiębiorców  

z warmińsko-mazurskiego 

 
 

Wyszczególnienie 

Znaczenie przesłanek  

w opinii badanych 

0–9 10–49 

% wskazań % wskazań 

 

Wysoki stopień zużycia majątku 

trwałego 

bardzo istotne 20,0 33,3 

istotne 30,0 6,7 

mało istotne 8,3 1,7 

 

Poprawa jakości produktów/usług 

bardzo istotne 11,7 8,3 

istotne 33,3 30,0 

mało istotne 13,3 3,3 

 

Tempo postępu technicznego 

bardzo istotne 18,3 26,7 

istotne 33,3 15,0 

mało istotne 3,3 3,3 

 

Obniżenie kosztów produkcji 

bardzo istotne 18,3 25,0 

istotne 23,3 20,0 

mało istotne 10,0 3,3 

 

Pozyskanie nowych klientów 

bardzo istotne 38,3 36,7 

istotne 11,7 6,7 

mało istotne 3,3 3,3 

 

Zmiana profilu działalności 

bardzo istotne 10,0 13,3 

istotne 15,0 23,3 

mało istotne 25,0 13,3 

 

Ochrona środowiska naturalnego 

bardzo istotne 6,7 5,0 

istotne 26,7 20,0 

mało istotne 18,3 23,3 

Źródło: wyniki badań sondażowych. 

  

 
Tabela 9 

Bariery inwestowania w mikro i małych przedsiębiorstwach z regionu  

warmińsko-mazurskiego 

 

 

Wyszczególnienie 

Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa 

N % wska-

zań 

N % wska-

zań 

Brak własnych środków finansowych 31 52,7 21 35,0 

Trudności w pozyskaniu obcych 

środków 
32 53,3 18 30,0 

Niepewny popyt na produkty/usługi 22 36,7 15 25,0 

Niekorzystny system fiskalno-

podatkowy 
17 28,3 13 21,7 

Niespójność, zawiłość przepisów 15 25,0 11 18,3 

Niedostateczna wiedza inwestora 7 11,7 4 6,7 

Niechęć do zmian 2 3,3 0 0,0 

Biurokracja 6 10,0 3 5,0 

Źródło: wyniki badań sondażowych. 
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Podsumowanie 

 

Znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw można rozpatrywać z punktu wi-

dzenia efektów zatrudnienia, produkcji, postępu technicznego, „regionalnej decen-

tralizacji”. Podmioty te stanowią ważny czynnik aktywizacji zawodowej ludności, 

szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo. W przeciwieństwie do 

dużych podmiotów, umiejętnie potrafią dostosować się do zmieniających się potrzeb 

rynku. Wnoszą istotny wkład w powstawanie nowych miejsc pracy i utrzymanie 

dotychczasowych. Niestety, mikro i małe jednostki borykają się z wieloma utrud-

nieniami w działalności operacyjnej i rozwojowej. Jedną z podstawowych barier są 

ograniczenia kapitałowe: brak własnych środków finansowych i utrudniony dostęp 

do zewnętrznych źródeł finansowania. Na trudności te wskazują głównie osoby 

rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej oraz mikroprzedsiębiorstwa. 

Zdaniem przedsiębiorców istotnym czynnikiem hamującym rozwój firm jest także 

niekorzystny system finansowo-fiskalny (stawki podatkowe, amortyzacyjne, stopa 

oprocentowania kredytów bankowych, dostęp do usług bankowych i ubezpiecze-

niowych, dotacje inwestycyjne. 

Niepokojący jest fakt, że zdecydowana większość ankietowanych przedsię-

biorców nie planowała podejmowania działań inwestycyjnych w najbliższych la-

tach. Zależało im  bardziej na podtrzymaniu dotychczasowej działalności, a nie na 

rozwoju. Jednym z warunków zwiększenia aktywności inwestycyjnej mogłyby być 

działania mające na celu wzrost świadomości w zakresie korzyści wynikających  

z planowania i realizowania strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, uwzględniającej 

min. politykę inwestycyjną.  

  

 
THE ROLE OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES IN ECONOMIC DEVELOP-

MENT OF WARMIA AND MAZURY REGION 

Summary 

 The paper presents the state and role of the micro and small enterprises in Poland 

and region of Warmia and Mazury. The analysis was based mostly on statistical data derived 

from the Central Statistical Office – The activity of non-financial enterprises in a period 

2008–2010. In this study the results of the questionnaire survey were placed also. The results 

of own research shows, that the one of the  main barrier limiting investment activities of 

micro and small enterprises are difficulties in access to external funds. A will of obtaining 

new clients turned out to be the deciding motive for investing. The results of studies shows 

that micro and small enterprises play an important role in the regional and local development.  

      Translated by Jolanta Rosłon 
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WARUNKI PRZETRWANIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

W CYKLU KONIUNKTURALNYM 

 

 

Wprowadzenie 

 

Gdy przywołuje się statystykę dotyczącą upadłości przedsiębiorstw, nikogo nie 

dziwi, że w statystyce tej prym wiodą małe przedsiębiorstwa. Tłumaczy się to słabo-

ścią finansową małych przedsiębiorstw, ale nie tylko. W kształtowaniu losów małe-

go przedsiębiorstwa dominującą rolę ogrywa właściciel, który jest zazwyczaj także 

menedżerem, a nierzadko też pracownikiem. Jego osobowość, jeśli cechuje ją nad-

mierna wiara we własne siły wspomagana optymizmem lub wręcz entuzjazmem  

i uporem równocześnie, może prowadzić do podejmowania przez przedsiębiorstwo 

nadmiernego ryzyka. Ryzykowne działania małego przedsiębiorstwa mogą być 

nagrodzone sukcesem we wzrostowej fazie koniunktury gospodarczej. Jeśli tak się 

stanie, może utwierdzić to właściciela w przekonaniu o swej nieomylności i przeko-

naniu, że odkrył niezawodną zasadę działania, prowadzącą od sukcesu do sukcesu. 

Niewykluczone, że sukces może się powtórzyć. Dzieje się tak dopóki, dopóty oto-

czenie „akceptuje” wypracowane status quo działania małego przedsiębiorstwa. Jeśli 

faza wzrostowa trwa i przechodzi w ekspansję, przekonanie właściciela, że jego 

przedsiębiorstwo „skazane jest na sukces” – wzrasta. Podsycane jest ono dodatkowo 

przez, rozmijający się coraz bardziej z rzeczywistością, nadmierny optymizm. 

Cykliczność koniunkturalna ma to do siebie, że stopniowo, a częściej nagle, fa-

za wzrostowa się kończy i przechodzi w fazę spadkową. Wówczas przedsiębiorstwo 

zdecydowanie powinno dostosować, jeśli tego nie uczyniło wcześniej, zasadę dzia-

łania do otoczenia. Jeśli nie zmienia niczego w swym działaniu i czyni tak wbrew 

logicznym przesłankom, wypracowana w dobrej koniunkturze formuła sukcesu 

przeobrazi się, w recesji i kryzysie, w formułę porażki. 

Skutki braku działań dostosowawczych mogą być dotkliwe także z innych po-

wodów. Reakcja przedsiębiorstwa, jeśli naznaczona jest syndromem „straży pożar-

nej”, prowadzi do chaotycznego działania. Działania podejmowane ad hoc są coraz 

kosztowniejsze i coraz mniej skuteczne. Dzieje się też tak wówczas, gdy reakcje 

przedsiębiorstwa są niewspółmierne do zmian otoczenia. A niewspółmierne są dla-

tego, że właściciel ocenia rzeczywistość gorzej niż wskazują na to fakty, bo rzeczy-

wistość jest zniekształcona przez nadmierny pesymizm właściciela. 

Nie jest też dobrze, gdy właściciel przyjmuje postawę bierną i reaguje na 

zmiany w sposób niezdecydowany. A przedsiębiorstwo poprzez inercję z opóźnie-

niem dostosowuje się do warunków otoczenia. Działania takie, jako nieskuteczne, 

odbierają mu szansę na rozwój w przyszłości wtedy, gdy warunki otoczenia zmienią 

się na bardziej sprzyjające. 
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Wpływ, jaki wywiera właściciel na działalność firmy, przekonuje, że małego 

przedsiębiorstwa nie można uważać za miniaturę dużego przedsiębiorstwa
1
. Argu-

ment ten uzasadnia, by podjąć problem przetrwania i uczynić z niego zasadę działa-

nia małego przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach koniunkturalnych. 

 

 

1. Warunek konieczny i wystarczający 

 

Przetrwanie, w rozumieniu małego przedsiębiorstwa (i nie tylko małego), nie 

może sprowadzić się do bezustannie toczonej walki z otoczeniem o byt dnia co-

dziennego. Tak rozumiane przetrwanie przesłania przyszłość i pozbawia przedsię-

biorstwo szans na rozwój oraz możliwości podejmowania rozważań nad długoter-

minowymi konsekwencjami różnych dróg rozwoju. Działania w tym kierunku są 

wręcz zaniechane. Przedsiębiorstwo tak działające decyzje o rozwoju uzna bądź za 

przedwczesne lub w warunkach, w jakich działa uzna za luksus, a nie warunek prze-

trwania. 

Przetrwanie nie jest przejawem pasywności lecz aktywności. Z pasywną po-

stawą wiąże się zdolność do adaptacji. Zdolność ta przejawia się w tym, że przed-

siębiorstwo nieustannie poszukuje harmonii między swoim wewnętrznym ładem  

a otoczeniem. Przy takim rozumieniu, adaptacja jest procesem realizowanym przez 

ciągłą obserwację zaburzeń otoczenia, ich identyfikację i reakcję na nie w taki spo-

sób, by przedsiębiorstwo mogło utrzymać wewnętrzny ład. Określenie wewnętrzne-

go ładu jest zbieżne z określeniem stabilności, w tym w szczególności stabilności 

finansowej. 

Umiejętność adaptacji wymaga wypracowania zasad działania, które uchroni-

łyby przedsiębiorstwo od nerwowych, nieskoordynowanych reakcji, reakcji niesku-

tecznych, bo podejmowanych ad hoc. Wypracowanie zasad działania pozwoli na 

reakcje wyważone, często antycypacyjne, niewywołujące nadmiernego zaniepoko-

jenia, ani kojącego uśpienia. Tak działające przedsiębiorstwo można określić jako 

zdolne do adaptacji, co nie wystarczy jednak, by przetrwało. Dlatego umiejętność 

adaptacji określamy jako warunek konieczny przetrwania
2
. 

W walce o przyszłość, czyli też o przetrwanie w otoczeniu, przedsiębiorstwo 

nie może kurczowo trzymać się tylko wypracowanych procedur adaptacyjnych  

i ciągle je odtwarzać, bo walkę tę przegra. Ma szanse ją wygrać, gdy równocześnie 

wykaże się nieustępliwością w formułowaniu i realizacji celów, przy ciągłym, rzecz 

                                                 
1 Duże przedsiębiorstwo ma wykształcony system procedur, wymuszający skuteczne działa-

nia w różnych warunkach koniunkturalnych, czego małe przedsiębiorstwo nie ma. Np. system 

ochrony, zbyt kosztowny dla małego przedsiębiorstwa. 
2 W piśmiennictwie można spotkać określenia różnicujące adaptację z podziałem na wymu-

szoną i kreatywną. Ten podział odpowiada przyjętemu w niniejszym artykule warunkowi 

koniecznemu w zrozumieniu adaptacji wymuszonej i warunkowi wystarczającemu – o czym 

dalej – w zrozumieniu adaptacji kreatywnej. Por. np. G. Nizard, Metamorfozy przedsiębior-

stwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1998, s. 124. 
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jasna, doskonaleniu metod adaptacyjnych. Wówczas spełniony będzie warunek 

wystarczający. A zapisać go można następująco: przedsiębiorstwo przetrwa jeśli 

wykaże się nieustępliwością w realizacji stawianych celów. 

 

 

2. Czynniki przetrwania 

 

O warunkach przetrwania decydują czynniki fundamentalne i koniunkturalne. 

Czynniki fundamentalne wyznaczają cykl życia przedsiębiorstwa, czyli drogę jego 

rozwoju. Wyróżnia się w niej typowe dla rozwoju fazy: powstania, wzrostu, dojrza-

łości i schyłkową. Każda z tych faz generuje źródła zagrożeń systemowych, które 

mogą być przyczyną przerwania cyklu życia przedsiębiorstwa. I tak np. w fazie 

powstania, wśród zagrożeń wyróżnia się niską znajomość otoczenia i niski profesjo-

nalizm działania przedsiębiorstwa. W fazie wzrostu często przywołuje się, jako 

przyczynę nieprzetrwania w otoczeniu, utratę kontroli właściciela nad procesem 

rozwoju, prowadzącą np. do przeinwestowania przedsiębiorstwa. Faza dojrzałości, 

dokumentująca osiągnięty sukces pozycją na rynku i wynikami finansowymi, jest 

fazą, w której pojawiają się pierwsze symptomy powolnego wyczerpywania się 

potencjału fundamentalnego małego przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo tych 

symptomów nie dostrzeże i nie zacznie przeciwdziałać, ewolucyjnie zmieniając swe 

struktury, wejdzie w fazę schyłkową. Wtedy właściciel przedsiębiorstwa, jeśli chce 

utrzymać przedsiębiorstwo, musi podjąć bolesną i wyczerpującą restrukturyzację, 

która jednak nie gwarantuje powrotu na ścieżkę rozwoju. Jej fiasko kończy się upa-

dłością przedsiębiorstwa i utratą kapitału. Właściciel może jednak dokonać  innego 

wyboru. Może  wyeksploatować zasoby, w ten sposób odzyskać kapitał, następnie 

przedsiębiorstwo zlikwidować i podjąć nową działalność.  

Likwidacja przedsiębiorstwa lub jego upadłość jest prawdopodobna także  

w każdej wcześniejszej fazie. Może to się wydarzyć wtedy, gdy właściciel – mene-

dżer błędnie wytyczy drogę rozwoju. Wystarczy, gdy realizowana strategia okaże 

się niekompatybilna z potencjałem fundamentalnym przedsiębiorstwa i rozminie się 

z oczekiwaniami otoczenia. Wówczas cykl życia przedsiębiorstwa przerwany jest 

przez czynniki fundamentalne. Częściej jednak przedsiębiorstwo nie przetrwa  

z powodu czynników koniunkturalnych. Stanie się tak wtedy, gdy przedsiębiorca nie 

zareaguje na zmianę koniunktury, uczyni to z opóźnieniem lub uczyni to niewłaści-

wie. Może się też zdarzyć, że czynniki fundamentalne nałożą się na czynniki ko-

niunkturalne. Przykłady nakładania się czynników fundamentalnych i koniunktural-

nych przedstawiono w tabeli 1. 

Przedstawione sytuacje są przeglądem typowych zachowań małego przedsię-

biorstwa i ich skutków. Warto zwrócić uwagę także na inne skutki nakładania się 

czynników fundamentalnych i koniunkturalnych. Na przykład wśród małych przed-

siębiorstw są też takie, które nie reagują na najbardziej destrukcyjne zmiany otocze-

nia, trzymając się uparcie utrwalonych przez doświadczenie zasad działania. Wów-

czas mówi się, że przedsiębiorstwo naznaczone jest „kodem genetycznym”
3
. Takie 

                                                 
3 D.N. Sull, Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu, Wyd. 

Helion, Gliwice 2006, s. 46. 
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przedsiębiorstwa „wymierają niczym dinozaury”
4
, a przykładów jest wiele. Przed-

siębiorstwo w fazie wzrostu odnosi sukces w dobrej koniunkturze gospodarczej, 

następnie wpada w pułapkę inercji, która w fazie spadku koniunktury prowadzi 

przedsiębiorstwo ku upadłości. W fazie dojrzałości nierzadko przedsiębiorstwo 

„spoczywa na laurach”, pozostając w przeświadczeniu, że sukces jest mu dany „raz 

na zawsze”. Jeśli w tym przeświadczeniu tkwi uporczywie, a dobra koniunktura to 

przeświadczenie podtrzyma, to spadek koniunktury ostro je weryfikuje, co dopro-

wadzić może przedsiębiorstwo do upadłości. 

 
Tabela 1 

Skutki nakładania się czynników fundamentalnych i koniunkturalnych 

 

Czynniki fundamental-

ne/koniunkturalne 

Spadek koniunktury gospo-

darczej 

Wzrost koniunktury gospo-

darczej 

Faza uruchomienia 

 

Niewykształcone procedury 

adaptacji lub ich brak, przy 

słabości fundamentalnej, 

potęgowane syndromem 

„straży pożarnej”, prowadzą 

do upadłości 

Utrwalenie pozycji na ryn-

ku, „złapanie wiatru  

w żagle”, skrócenie fazy 

wstępnej cyklu życia 

Faza wzrostu 

Podjęty wysiłek na rzecz 

adaptacji skutkuje spowol-

nionym wzrostem i proble-

mami finansowymi, co 

może spowodować także 

upadłość 

Przyspieszony wzrost, dzięki 

okazjom kreowanym przez 

otoczenie, ale może wystą-

pić ryzyko przeinwestowa-

nia 

Faza dojrzałości 

Wysiłek na rzecz utrzyma-

nia status quo może przy-

spieszyć fazę schyłkową, 

może też przerwać cykl 

życia na tym etapie 

Aktywność na rzecz poszu-

kiwania alternatywnych 

form działania, by powrócić 

do fazy wzrostu 

Faza schyłkowa 

Wyjściem jest przyspieszo-

na likwidacja, co jest ko-

rzystniejsze niż nieuchronna 

upadłość 

Eksploatacja działalności 

podstawowej, uruchomienie 

nowego przedsiębiorstwa 

 
Przedstawione przykłady prowadzą do wniosku, że każda z faz cyklu życia, je-

śli przypada na okres dekoniunktury, może przerwać daną fazę i skrócić cykl życia, 

kończąc go upadłością. Najbardziej na upadłość narażone jest małe przedsiębiorstwo 

w fazie uruchomienia i w fazie schyłkowej ze względu na słabość fundamentalną 

tych faz. Ale częste są przykłady tego, że dekoniunktura stwarza możliwości uru-

chomienia nowych działalności, „bo na kryzysie wielu traci, ale zawsze ktoś zaro-

bi”. Przekonuje o tym statystyka, ponieważ obok wyraźnego trendu wzrostowego 

rejestrowanych upadłości w recesji i kryzysie, równocześnie odnotowuje się stały 

poziom, a czasami niewielki wzrost rejestracji nowo powstałych przedsiębiorstw. 

 

                                                 
4 Ibidem. 
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3. Działanie przedsiębiorstwa a zobowiązania będące skutkiem działania 

 

Działanie przedsiębiorstwa wywołuje skutki w postaci zobowiązań, bo podej-

mowane dzisiaj działanie decyduje (zobowiązuje) o działaniach w przyszłości. Każ-

de działanie ogranicza możliwości wyboru, czyni przedsiębiorstwo mniej elastycz-

nym i zwykle niemożliwy jest powrót do punktu wyjścia, ze względu na konse-

kwencje (finansowe, rynkowe, wizerunkowe). W tym kontekście zatem, każde dzia-

łanie rodzi zobowiązanie, tak jak każde zobowiązanie jest skutkiem działania. 

Przedsiębiorstwo, by działać, musi być wyposażone w zasoby (finansowe, ma-

terialne, niematerialne, zasoby kadrowe). Kapitał na ten cel zgromadzony, wyznacza 

ich wielkość, a ich struktura wytycza granice i możliwości działania przedsiębior-

stwa. Procesy związane z ich alokacją przyjmują postać łańcucha wartości, który  

w przypadku małego przedsiębiorstwa nie wykracza poza ogniwa – procesy działal-

ności podstawowej. Koordynacja zasobów wymaga procedur, te z kolei tworzą pro-

cesy zaopatrzenia, produkcji, zbytu i sprzedaży. Razem zasoby i procesy przekładają 

się na efekty działania, na które mają też wpływ relacje dwojakiego rodzaju, o cha-

rakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Obraz takiego przedsiębiorstwa, w ujęciu 

graficznym przedstawiono na rysunku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1. Mechanizm działania małego przedsiębiorstwa 

 
Jak widać na rysunku 1, przedsiębiorstwo podejmując działanie równocześnie 

wchodzi w relacje skutkujące zobowiązaniami. Pierwszą parę zobowiązań tworzą 

właściciel i (jego) przedsiębiorstwo. Właściciel oczekuje, że zainwestowany kapitał 

w zasoby i procesy (z jego aktywnym udziałem tworzone) przyniosą mu oczekiwaną 

stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Właściciel z kolei zobowiązuje się do 

podejmowania optymalnych decyzji i bierze na siebie odpowiedzialność majątkową 

i prawną (w zależności od formy działania przedsiębiorstwa) za skutki działania 

przedsiębiorstwa i poniesione straty. 

Szczególną rangę zobowiązań o charakterze zewnętrznym przedsiębiorstwo 

tworzy z otoczeniem. Są to zobowiązania wobec klientów – co do jakości produk-

tów, terminu realizacji i jakości obsługi, wobec dostawców zasobów – co do formy  

i terminu płatności, jakości, terminu i formy dostawy, wobec dystrybutorów – co do 

Zasoby  

Zobowiązania 

Zobowiązania Zobowiązania 

Relacje 

Otoczenie  

Małe przedsiębiorstwo Właściciel-menedżer 

Procesy  
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formy i terminu płatności. Odrębna grupa zobowiązań wynika z relacji przedsiębior-

stwa i właściciela z bankami i instytucjami finansowymi – co do skali i formy finan-

sowania, sposobu obsługi bankowej i sposobu rozliczeń pieniężnych. W końcu pod-

jęcie działalności skutkuje zobowiązaniami przedsiębiorstwa wobec władzy pu-

blicznej (podatki i parapodatki), ale też zobowiązania władzy publicznej wobec 

przedsiębiorstwa (ochrona prawna, dotacje). 

Jak widać, zobowiązania powstałe w wyniku podjęcia działalności przez przed-

siębiorstwo, to nie tylko stosunek prawny pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem, 

uprawniający do żądania świadczenia przez wierzyciela, ale zobowiązaniem jest 

obietnica wykonania i realizacji zlecenia, zawarty kontrakt, ustalona forma płatno-

ści, realizacja zamówienia, a także umowa o pracę i inne. Każde z tych zobowiązań 

uruchamia w sposób pośredni lub bezpośredni przepływy finansowe jako efekt kie-

rowanych z i do otoczenia strumieni finansowych. W realizacji zobowiązań chodzi  

o to, zarówno z punktu widzenia właściciela, jak i przedsiębiorstwa, by strumienie 

finansowe, będące wpływami i w dużej mierze konsekwencją przychodów ze sprze-

daży, przewyższały strumienie finansowe będące wydatkami i w dużej mierze kon-

sekwencją poniesionych na te przychody kosztów. W efekcie, przedsiębiorstwo 

kreuje dodatni strumień wynikowy. Jeśli przyjmiemy, że skupia się ono głównie na 

działalności operacyjnej, strumień wynikowy tworzony jest przez zysk operacyjny 

EBIT pomniejszony o podatek i koszt zaangażowanego kapitału
5
. 

Zobowiązanie przedsiębiorstwa wobec właściciela, którego miarą jest stopa 

zwrotu z kapitału własnego ROE pozostaje w ścisłej zależności z innymi zobowią-

zaniami, w ogólności relacjami w formie wskaźników zapisanych w postaci: 

 

SPOG

SP

OG

KR

WT

OG

OB

OG

KR

OB

P

EVA

A

P

Z

Z

K

Z

A

A

Z

A

KŁ

EVA
ROE   

 

gdzie: EVA – ekonomiczna wartość dodana,  KWŁ – kapitał własny, AOB – aktywa 

obrotowe, AOG – aktywa ogółem, ZKR – zobowiązania krótkookresowe, ZOG – zobo-

wiązania ogółem, PSP – przychody ze sprzedaży. 

Jak wynika ze wzoru, rentowność kapitału własnego ROE jest funkcją płynno-

ści finansowej bieżącej (AOB/ZKR) i zadłużenia kapitału własnego (ZOG/KWŁ) oraz 

rentowności przychodów (EVA/PSP) i pozostałych czynników. ROE jest zatem także 

konsekwencją struktury aktywów (AOG/AOB), czasowej struktury zadłużenia 

(ZKR/ZOG) oraz wydajnością (produktywnością) aktywów (PSP/AOG). Każdy z tych 

czynników jest konsekwencją zobowiązań i każdy z nich reaguje na impulsy ko-

niunkturalne płynące z otoczenia. Szczególną wrażliwość na zmiany otoczenia wy-

kazuje ROE, płynność finansowa bieżąca oraz zadłużenie i do tych czynników ogra-

niczymy dalsze rozważania. Przyjmiemy też, że warunkiem koniecznym przetrwa-

nia małego przedsiębiorstwa jest utrzymanie  tych miar w określonych względem 

                                                 
5 Tak rozumiana formuła strumienia wynikowego jest strumieniem ekonomicznej wartości 

dodanej EVA. 
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siebie relacjach. W ujęciu graficznym (rys. 2.) obrazuje to prostopadłościan, wyzna-

czony przez pożądane wartości tych miar, utrzymujący przedsiębiorstwo w stanie 

stabilności finansowej, o czym przekonuje kształt figury oznaczony jako (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 2. Warunek konieczny przetrwania małego przedsiębiorstwa – (a) warunek spełnio-

ny, (b) warunek niespełniony 

 

 

4. Reakcje małego przedsiębiorstwa na przełomowy zwrot koniunktury 

 

Cykl koniunkturalny rządzi się swoimi prawami. Na ogół znany jest jego prze-

bieg. To co kluczowe, z punktu widzenia szczególnie małego przedsiębiorstwa, to 

moment zwrotu koniunktury z fazy wzrostowej do fazy spadkowej. Ale też z fazy 

spadkowej do fazy wzrostowej, by we właściwym momencie przedsiębiorstwo do-

strzegło okazje rynkowe i je wykorzystało. Konsekwencją tego, że przedsiębiorstwo 

nie może przewidzieć momentu zwrotu koniunktury jest to, że nie jest w stanie we 

właściwym momencie dostosować się, antycypując nadchodzące zmiany koniunktu-

ry. Skoro tak, to powinno tak działać, aby być przygotowanym w każdym momencie 

na zmianę koniunktury. 

Gdy gospodarka wchodzi w fazę ożywienia, małe przedsiębiorstwo, które prze-

trwało recesje i kryzys „łapie wiatr w żagle”, bo otoczenie stwarza mu możliwości 

rozwoju, wcześniej niedostępne. Wówczas łatwo poddaje się emocjom i nadmier-

nemu optymizmowi. Na potrzeby rynku odpowiada coraz większą produkcją,  

a ponieważ podjęty trud adaptacji w fazie recesji i kryzysu wymusił oszczędności  

i obniżenie kosztów, łatwo osiąga próg rentowności, jeśli z niego spadło. Wolumen 

zysku rośnie, a ponieważ stopniowo rosną ceny, przekłada się to na wzrost stopy 

zysku. Poprawiają  się relacje z odbiorcami i dostawcami, poprawia się też wskaźnik 

a 

b 

AOB /ZKR 

ROE 

ZOG / KWT 
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płynności bieżącej, a zysk zatrzymany poprawia wskaźnik zadłużenia. W tych wa-

runkach otoczenia, główne relacje przedsiębiorstwa dążą do stanów pożądanych, 

czego obrazem jest sytuacja (a) na rysunku 2. 

Sprzyjająca koniunktura nie trwa wiecznie. Pierwszym symptomem zagrożenia 

jest przecenienie swojej pozycji na rynku. Tak się dzieje, gdy przedsiębiorstwo, 

podążając za rozwijającą się ekspansją, podjęło inwestycje, by „wyjść naprzeciw” 

oczekiwaniom rynku i zwiększyć produkcję. W warunkach przegrzania gospodarki, 

produkcja ta nie znajdzie już miejsca na rynku. Wskaźnik zadłużenia zaczyna ro-

snąć, bo sfinansowanie inwestycji wymagało wsparcia przez kapitał obcy, a trudno-

ści ze sprzedażą zwiększają potrzeby gotówkowe i wzrost zobowiązań krótkotermi-

nowych. Gwałtowny przyrost produkcji, w wyniku przyjęcia do eksploatacji ukoń-

czonej inwestycji, skutkuje wzrostem zapasów, a także wzrostem należności, gdyż 

w ten sposób przedsiębiorstwo chce zaktywizować sprzedaż. W tych okoliczno-

ściach pogarsza się zdolność transformacji aktywów bieżących na gotówkę, co musi 

być łagodzone wzrostem zobowiązań krótkookresowych. Początkowo rentowność 

sprzedaży utrzymuje się (dzięki sprzedaży z odroczoną płatnością), następnie spada, 

bo spada zysk z powodu wzrostu kosztów i słabnięcia cen. W tych warunkach głów-

ne relacje, świadczące o stabilności finansowej, przyjmują kształt prostopadłościanu 

o chwiejnej podstawie, oznaczonego przez (b) na rysunku 2.  Nie daje to przedsię-

biorstwu szans na przeżycie wtedy, gdy koniunktura zmieni się na sprzyjającą roz-

wojowi przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwo, aby przetrwać kryzys gospodarczy powinno wyznaczyć do-

puszczalną skalę zmienności ROE, AOB/ZKR, ZOG/KWT i ich wzajemnych relacji, by 

nie dopuścić do sytuacji (b) przedstawionej na rysunku 2. Jeśli rentowność spada, bo 

słabną ceny i spadają przychody ze sprzedaży, przedsiębiorstwo powinno wyprze-

dzająco redukować koszty. W pierwszym podejściu koszty stałe, następnie zmienne, 

które spadać powinny szybciej niż spada produkcja. Równocześnie powinno podej-

mować działania poprawiające bieżącą płynność finansową. W tym celu przedsię-

biorstwo powinno posługiwać się skorygowanym wskaźnikiem płynności, uwzględ-

niającym w formule płynności współczynnik odroczenia wi i-tego składnika majątku 

obrotowego z tytułu jego transformacji na gotówkę oraz współczynnika odroczenia 

realizacji zobowiązań krótkoterminowych
6
. By przetrwać, przedsiębiorstwo powin-

no obniżyć zadłużenie. Może to uczynić poprawiając równocześnie strukturę mająt-

ku (AOG/AOB) i kosztów, upłynniając składniki majątku (zgromadzone w okresie 

boomu inwestycyjnego), spłacając w ten sposób nadmierne zadłużenie. Dzięki temu 

też poprawi się produktywność majątku (PSP/AOG). Te działania wpłyną korzystnie 

na rentowność przedsiębiorstwa i stworzą warunki do przetrwania recesji i kryzysu  

                                                 
6 Formuła CLI (comprehensive liquidity index), bo o nim tu mowa, może przyjąć postać:  

CLI = [SP ∙ 1 + PW (1 – wPW ) + ZAP (1 – wz – wn) + NAL (1 – wn )] : ZKR (1 + wKR), gdzie SP  

i PW – środki pieniężne i papiery wartościowe z odroczeniem zamiany na gotówkę równym 

wPW, ZAP – zapasy z dwustopniowym odroczeniem zamiany zapasów na należności  

wz i należności na gotówkę wn, NAL – należności z odroczonym wn, ZKR – zobowiązania krót-

kookresowe z odroczeniem wKR, przy czym wi   [0, 1] i wz + wn  1 oraz gdy wi = 0, CLI 

przekształca się w klasyczną formułę wskaźnika płynności bieżący. Por. G. Michalski, Płyn-

ność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005, s. 62. 
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oraz podjęcia rozwoju, gdy nadejdą sprzyjające warunki koniunkturalne.  

 

 

Podsumowanie 

 

Małe przedsiębiorstwo, by mogło przetrwać musi wypracować zasady działa-

nia, pozwalające i ułatwiające  adaptację w  przełomowych okresach koniunktury. 

W ten sposób też stwarza warunki do rozwoju i realizacji celów w fazie wzrostowej 

koniunktury. 

 

 
TERMS OF SMALL BUSINESS SURVIVAL IN THE BUSINESS CYCLE  

Summary 

The paper defines the necessary and sufficient condition for the survival of small enter-

prises in the business cycle. The paper also presents the principles of operation during crucial 

periods of economic downturn. 

Translated by Halina Zadora 
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POCZUCIE SAMOSKUTECZNOŚCI A NADMIERNE ZAANGAŻOWANIE 

W DZIAŁANIACH PRZEDSIĘBIORCÓW. MODEL TEORETYCZNY 

 

 

Wprowadzenie 

 

Poczucie samoskuteczności i jego związki z przedsiębiorczością są relatywnie 

rzadko analizowane w polskiej literaturze przedmiotu. Ta luka badawcza jest szcze-

gólnie dobrze widoczna, gdy przyjrzeć się literaturze światowej. Istotność poczucia 

samoskuteczności dla podejmowania działań przedsiębiorczych jest tam dość dobrze 

rozpoznana, zarówno w kontekście gospodarek o ustabilizowanym systemie ekono-

micznym, jak i gospodarek krajów przechodzących procesy transformacji
1
. Poczucie 

samoskuteczności – uświadomione bądź też nie – jest jedną z istotniejszych deter-

minant podejmowania własnej działalności gospodarczej i jest powszechnie postrze-

gane jako cecha pozytywna. W literaturze światowej można jednak znaleźć nieliczne 

nawiązania do negatywnych aspektów poczucia samoskuteczności, wśród których 

można wymienić m.in. nadmierne zaangażowanie w podejmowane działania. 

Poczucie samoskuteczności występuje powszechnie wśród przedsiębiorców,  

a specyficzny kontekst działań przedsiębiorczych zdaje się sprzyjać nadmiernemu 

zaangażowaniu, co może mieć daleko idące negatywne konsekwencje dla przedsię-

biorcy i jego otoczenia. Dotąd jednak nikt nie pokusił się o przebadanie związków 

między poczuciem samoskuteczności i jego determinantami a przejawami nadmier-

nego zaangażowania przedsiębiorców. Chcąc wypełnić tę lukę autorzy opracowali 

teoretyczną koncepcję modelu SEEG
2
, który ma na celu wyjaśnienie wspomnianych 

związków. Jego empiryczna weryfikacja zostanie przeprowadzona w ramach dwóch 

badań; jedno z nich zostanie zrealizowane na próbie studentów Wydziału Zarządza-

nia i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, drugie zaś na próbie przedsiębiorców z wo-

jewództwa pomorskiego. 

 

                                                 
1 S.L. Mueller, S. Goic, Entrepreneurial Potential in Transition Economies: the Importance 

of Self-efficacy, w: Materiały Konferencyjne 2001, International Conference Enterprise in 

Transition 2001, s. 142–158. 
2 Opracowany i przedstawiony model jest elementem realizacji szerszego projektu badawcze-

go poświęconego determinantom poczucia samoskuteczności. Projekt został sfinansowany ze 

środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-

2011/03/B/HS4/05881. 
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1. Determinanty poczucia samoskuteczności  

 

Zgodnie z teorią społecznego uczenia się Bandury
3
, poczucie samoskuteczno-

ści może wypływać z czterech zróżnicowanych jakościowo źródeł, czyli z osiągnięć 

w wykonywaniu zadania, doświadczeń zastępczych polegających na obserwacji 

udanych działań innej osoby czy osób, perswazji społecznej, czyli byciu przekony-

wanym o posiadaniu odpowiedniego poziomu umiejętności oraz z poziomu pobu-

dzenia fizjologicznego. 

Spośród nich Bandura największą wagę przykładał do osiągnięć w wykonywa-

niu zadań jako, jego zdaniem, najistotniejszego źródła poczucia własnej skuteczno-

ści. Efekt osiągnięć jest zdaniem Bandury najsilniejszy, jeśli chodzi o siłę przekonań 

wytworzonych przez jednostkę. Wielokrotne doświadczenie własnej skuteczności 

poprzez osiągnięcie zamierzonego rezultatu sprawia, że rośnie przekonanie o wła-

snej kompetencji w danej dziedzinie. 

Drugim źródłem poczucia samoskuteczności są doświadczenia zastępcze, czyli 

obserwacja osób osiągających sukces przy wykonywaniu określonego zadania czy 

wykazywaniu aktywności w danej dziedzinie. Ważnym warunkiem wymaganym do 

tego, aby doświadczenia zastępcze mogły przynieść rezultat w postaci większej 

ufności we własną zdolność wykonania zadania jest podobieństwo modela do ob-

serwatora. Jak wykazali Lockwood i Kunda
4
, sukcesy innych zachęcają do działania 

i inspirują właśnie wówczas, gdy są oni widziani przez jednostkę jako relewantne 

modele, a ich wyniki postrzegane jako osiągalne. 

Trzecim źródłem poczucia samoskuteczności jest perswazja społeczna, czyli 

bycie przekonywanym o posiadaniu kompetencji. Bandura podkreśla, że ta metoda 

jest powszechnie używana z powodu łatwości stosowania i dostępności. Zdaniem 

autora teorii społecznego uczenia się, jest to natomiast źródło mające niewielki po-

tencjał oddziaływania, jeśli wzbudzanym za jej pomocą przekonaniom, nie będą 

towarzyszyły doświadczenia osiągania zamierzonego celu. Bandura wskazuje głów-

nie na krótkotrwałość efektu osiąganego za pomocą samej perswazji
5
. 

Czwartym źródłem poczucia własnej skuteczności jest poziom pobudzenia fi-

zjologicznego. Ludzie interpretują je jako istotną wskazówkę, która pozwala na 

wyciągnięcie wniosków dotyczących tego, jak dobrze są w stanie poradzić sobie  

z danym zadaniem. W pewnych sytuacjach ludzie mogą charakteryzować się wy-

starczającymi kompetencjami, żeby osiągnąć sukces w danym zadaniu, ale odczu-

wane przez siebie napięcie traktują jako wskazówkę o braku możliwości poradzenia 

sobie z czekającym ich wyzwaniem. 

Poszczególne źródła poczucia samoskuteczności oraz ich relatywna waga dla 

budowania przekonania o posiadaniu możliwości poradzenia sobie z czekającymi 

jednostkę wyzwaniami były początkowo propozycją teoretyczną wysuniętą przez 

Bandurę. Jej weryfikacja empiryczna była dokonywana przez badaczy opisujących 

różne dziedziny funkcjonowanie człowieka, włączając w to radzenie sobie w sytu-

                                                 
3 A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2007, s. 87. 
4 P. Lockwood, Z. Kunda, Inni jako wzory godne naśladowania: inspirują czy zniechęcają,  

w: Ja i tożsamość, red. A. Tesser, R. Felson, J. Suls, GWP Gdańsk, 2004. 
5 A. Bandura, op.cit. 
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acjach społecznych i wybór zawodu
6
 czy nabywanie wiedzy

7
. 

W zdecydowanej większości badań dotyczących źródeł poczucia samoskutecz-

ności, uzyskiwany jest zgodny wynik, wskazujący na największe znaczenie osią-

gnięć w wykonywaniu zadania. Wynik ten jest zgodny z teoretycznym ujęciem 

zaproponowanym przez Bandurę. W związku z faktem, że odnotowano także duże 

znaczenie poziomu pobudzenia fizjologicznego dla budowania poczucia samosku-

teczności, zaproponowano wyjaśnienie mówiące o tym, że oba te źródła mogą być 

szczególnie istotne, gdyż w największym stopniu wywodzą się z osobistych do-

świadczeń jednostki, które są dla większości osób bardziej wiarygodne niż informa-

cje płynące ze źródeł zewnętrznych, czyli uzyskane w wyniku obserwacji innych 

osób doświadczenie zastępcze czy też oddziaływania perswazji. W badaniu prze-

prowadzonym przez Andersona i Betza (2001), dotyczącym źródeł poczucia samo-

skuteczności  

w sytuacjach społecznych, uzyskano wynik wskazujący na wysokie wzajemne sko-

relowanie osobistych osiągnięć, poziomu pobudzenia oraz perswazji.  

Bardzo ważnym aspektem, który powinien być poruszony, jest kwestia wza-

jemnego skorelowania i łącznego oddziaływania czterech źródeł poczucia samosku-

teczności. Osoba, która osiąga dobre rezultaty przy danym typie aktywności, z regu-

ły dostaje pozytywne informacje od innych, podkreślające jej kompetencje. Może 

także wykazywać odpowiedni dla danego zadania poziom pobudzenia fizjologicz-

nego nie martwiąc się przesadnie o wynik, dodatkowo zaś rozwijając swoją działal-

ność może mieć coraz więcej możliwości obserwowania innych i współpracy z nimi, 

przez co zapewnia sobie wiele doświadczeń zastępczych. Badania dotyczące źródeł 

poczucia samoskuteczności wykazują wzajemne ich skorelowanie.  

 

 

2. Poczucie samoskuteczności a nadmierne zaangażowanie 

 

Zgodnie z teorią społecznego uczenia się Bandury, poczucie samoskuteczności 

determinuje nie tylko wybór działań przez jednostkę, kiedy ludzie preferują zadania, 

o których myślą, że dobrze sobie z nimi poradzą, ale także to, jak wysoki będzie ich 

poziom motywacji do ukończenia rozpoczętego zadania, a także jak wiele wysiłku 

gotowi są włożyć w obliczu pojawiających się przeszkód
8
. To właśnie dzięki temu  

w zdecydowanej większości badań, dotyczących poczucia samoskuteczności uzy-

skiwano wynik świadczący o jego pozytywnym wpływie na osiągane wyniki. 

                                                 
6 S.L. Anderson, N.E. Betz, Sources of Social Self-efficacy Expectations: Their Measurement 

and Relation to Career Development, „Journal of Vocational Behavior” 2001, nr 58, s. 98–

117. 
7 S.L. Britner, F. Pajares, Sources of Science Self-efficacy Beliefs of Middle School Students, 

„Journal of Research in Science Teaching” 2006, nr 43, s. 485–499. 
8 A. Bandura, D. Cervone, Self-evaluative and Self-efficacy Mechanisms Governing the Moti-

vational Effects of Goal Systems, „Journal of Personality and Social Psychology” 1983, nr 45, 

s. 1017–1028. 
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Wprawdzie wpływ ten może być moderowany przez stopień złożoności zadania – 

dla zadań mniej złożonych relacja pomiędzy poczuciem własnej skuteczności  

a osiągniętym wynikiem jest silniejsza, niemniej jednak w większości badań zwią-

zek ten jest istotny. Z drugiej strony istnieje także zwiększająca się liczba doniesień 

badaczy wskazujących na to, że w pewnych warunkach poczucie własnej skuteczno-

ści może być przyczyną decyzji prowadzących do negatywnych wyników. 

Jednym z przykładów takiej sytuacji jest analizowane przez Whyte i współpra-

cowników nadmierne zaangażowanie
9
. Gdy jednostka stoi przed decyzją o wycofa-

niu się z dalszego zaangażowania w dane działanie w obliczu zainwestowanego do 

tej pory wysiłku i zasobów bądź też o kontynuowaniu dążenia do założonego celu, 

nawet gdy szanse powodzenia nie są wysokie, poczucie samoskuteczności może być 

czynnikiem istotnym dla finalnej decyzji. W związku z faktem, że wpływa ono na 

wytrwałość w podążaniu do celu, osoby przekonane o własnej skuteczności wykazu-

ją większą niezłomność przy próbach osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Mogą 

one być zatem jednocześnie bardziej narażone na nadmierne zaangażowanie, gdy 

pojawia się efekt utopionych kosztów i wycofanie się mogłoby przynieść lepsze 

rezultaty poprzez zmniejszenie dotkliwości strat. 

Osoby badane przez Whyte i współpracowników poddano procedurze ekspe-

rymentalnej, w której otrzymywały opis jednego z trzech scenariuszy. W każdym  

z nich mieli za zadanie wyobrazić sobie sytuację wymagającą podjęcia decyzji co do 

dalszych działań związanych z dokonaną uprzednio inwestycją, za którą – zgodnie 

ze scenariuszem – byli osobiście odpowiedzialni. Scenariusze dotyczyły sytuacji, w 

których poniesiono do tej pory spore koszty, a możliwe działania sprowadzają się do 

wyboru pomiędzy dalszym inwestowaniem a wycofaniem się i utratą dotychczas 

poniesionych nakładów. Każdorazowo dalsze straty były dużo bardziej prawdopo-

dobne i, zależnie od scenariusza, ich prawdopodobieństwo wynosiło od 75% do 

90%. Badani byli poddawani manipulacji eksperymentalnej mającej na celu wywo-

łanie u nich wysokiego lub niskiego poczucia własnej skuteczności – dowiadywali 

się, że ich wcześniejsze decyzje przynosiły dobre rezultaty. Grupa kontrolna nie 

dostawała żadnej informacji o poprzednich wynikach. 

Osiągnięte w badaniu wyniki ukazały silniejszą tendencję do eskalacji zaanga-

żowania u osób, u których wywołano wyższy poziom przekonań o własnej skutecz-

ności. Osoby te częściej deklarowały, że nie zdecydowałyby się na wycofanie  

z inwestycji oraz w większym stopniu były zdania, że potrafiłyby poradzić sobie  

z sytuacją wybierając dalsze zaangażowanie. Dodatkowo wskazywały na większe 

fundusze, jakie byłyby skłonne zainwestować. Okazuje się zatem, że w sytuacji, gdy 

rzeczywiste szanse powodzenia nie są wysokie, osoby o wyższym poziomie poczu-

cia samoskuteczności w większym stopniu wierzą, że są w stanie odwrócić nieko-

rzystną dla siebie sytuację. 

Kolejne badanie zostało przeprowadzone przez Whyte i Saks (2007) na grupie 

profesjonalistów – badanymi byli geolodzy, zajmujący się poszukiwaniem ropy 

                                                 
9 G. Whyte, A.M. Saks, S. Hook, When Success Breeds Failure: The Role of Self-efficacy in 

Escalating Commitment to a Losing Course of Action, „Journal of Organizational Behavior” 

1997, nr 18, s. 415–432. 
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naftowej
10

. Badani otrzymywali informacje na temat podjętej wcześniej decyzji  

o poszukiwaniu ropy na danym terenie, które nie przyniosło pozytywnych rezulta-

tów. Teren ten według otrzymanego przez badanego scenariusza został wybrany 

przez niego. Badani mieli za zadanie wskazanie czy w takiej sytuacji podjęliby de-

cyzję o dokonaniu dalszej inwestycji i wykonaniu kolejnego, dość kosztownego 

odwiertu czy wycofaliby się z dalszych poszukiwań na tym terenie. Badani wska-

zywali z jakim prawdopodobieństwem podjęliby taką decyzję po każdym z czterech 

kolejnych nieudanych odwiertów. Uzyskane wyniki pokazują, że z każdym kolej-

nym niepowodzeniem geolodzy w coraz mniejszym stopniu deklarowali, że decy-

dowaliby się na dalsze poszukiwania. Niemniej jednak po każdej kolejnej nieudanej 

próbie osoby badane charakteryzujące się wysokim poczuciem własnej skuteczności 

deklarowały, że z większym prawdopodobieństwem podjęłyby decyzję o następnym 

odwiercie niż ci z niskim poczuciem skuteczności. 

W obu omówionych badaniach uzyskano wynik pokazujący, że wysokie po-

czucie własnej skuteczności może prowadzić do sytuacji, w której jednostka podej-

muje decyzje mogące przynieść negatywne rezultaty. Opisane eksperymenty 

uwzględniały natomiast sytuacje, kiedy decyzja była jednorazowa lub też decyzja 

podejmowana była kilkukrotnie, ale osoba ją podejmująca otrzymywała natychmia-

stową i kompletną informację zwrotną o jej skutkach. Interesująca i wymagająca 

dalszych badań jest natomiast sytuacja, w której jednostka podejmuje liczne decyzje, 

składające się na końcowy wynik, informacje o powodzeniu bądź jego braku przy-

chodzą z opóźnieniem, a jakość ich analizy zależy od umiejętności jednostki. Jest to 

właśnie sytuacja, w jakiej znajdują się początkujący przedsiębiorcy. Autorzy niniej-

szego artykułu postulują, że w takiej sytuacji istotne jest też źródło poczucia własnej 

skuteczności.  

 

 

3. Nadmierne zaangażowanie w działalności przedsiębiorców 

  

Problem nadmiernego zaangażowania jest bardzo istotny w odniesieniu do 

przedsiębiorczości, zwłaszcza przedsiębiorczości rozumianej jako zakładanie wła-

snej firmy. Prawdopodobieństwo upadku młodej firmy jest bardzo wysokie. Badania 

pokazują, że w losowo dobranej próbie nowo powstałych firm około połowa upada 

nie później niż 2,5 roku po rozpoczęciu działalności
11

. Stopa upadków rośnie gwał-

townie w ciągu pierwszego roku funkcjonowania, by osiągnąć swoje maksimum 

między 18. a 24. miesiącem, co pokazano na rysunku 1. Chociaż w późniejszym 

okresie prawdopodobieństwo upadku systematycznie maleje, to jednak – jak poka-

zują długofalowe badania – wskaźniki przeżywalności w sektorze MŚP pozostają na 

                                                 
10 G. Whyte, A.M. Saks, The Effects of Self-Efficacy on Behavior in Escalation Situations, 

„Human Performance” 2007, nr 20, s. 23–42. 
11 R. Cressy, Why do Most Firms Die Young? „Small Business Economics” marzec 2006,  

t. 26, nr 2, s. 103. 
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generalnie niskich poziomach, nieco zróżnicowanych w zależności od rodzaju dzia-

łalności
12

. 

 

 
Rysunek 1. Rozkład prawdopodobieństwa upadku firmy. 

 

Źródło: R. Cressy, Why do Most Firms Die Young?, „Small Business Economics” marzec 

2006, t. 26, nr 2. 

 

Upadki firm są trwale wpisane w charakterystykę rynkowego systemu gospo-

darczego, a ich skutki nie są wyłącznie negatywne
13

. Istotną kwestią pozostaje jed-

nak, w jaki sposób firma upada i jakie są tego konsekwencje zarówno dla samego 

przedsiębiorcy, jak i jego rodziny. Wśród firm młodych oraz w ogóle w całym sek-

torze MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem mikrofirm, dominuje taka forma orga-

nizacyjno-prawna (działalność gospodarcza osoby fizycznej), która każe przedsię-

biorcy odpowiadać całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy
14

. Nadmierne 

zaangażowanie przedsiębiorcy w takiej sytuacji może zniszczyć szanse na ponowne 

założenie własnej firmy w przyszłości i grozi całkowitą ruiną jego gospodarstwa 

domowego. Jest więc szczególnie niebezpieczne, nie tylko w sensie czysto ekono-

micznym, ale i społecznym. 

 

 

4.  Model SEEG – ujęcie teoretyczne 

 

Domniemane związki między poczuciem samoskuteczności a nadmiernym za-

angażowaniem opisuje stworzony przez autorów model luki skuteczności SEEG 

                                                 
12 Y. Schindele, A. Weyh, The Direct Employment Effects of New Businesses in Germany 

Revisited: an Empirical Investigation for 1976–2004, „Small Business Economics” kwiecień 

2011, t. 36, nr 3, s. 353–363. 
13 Np. koncepcja „twórczej destrukcji” J.A. Schumpetera. 
14 Dobrze pokazują to dane z trzeciej edycji Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego 

(POG). W przeprowadzonych w 2010 r. badaniach wzięło udział m.in. ponad 1000 mikrofirm 

z 9 powiatów województwa pomorskiego. Ponad 83% z nich było prowadzonych w formie 

działalności gospodarczej osoby fizycznej. W przebadanej w tej samej edycji POG grupie 

relatywnie młodych (w wieku od 2 do 5 lat)  firm wyłącznie małych (tzn. z wyłączeniem 

mikrofirm), taką formę prawną miała niemal połowa.   
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(self-efficacy – efficacy gap), przedstawiony na rysunku 2.  

 
Rysunek 2. Model luki skuteczności SEEG 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Luka skuteczności jest zdefiniowana w modelu SEEG jako różnica między po-

czuciem samoskuteczności a faktyczną skutecznością. Różnica ta przybiera szcze-

gólnie wysokie wartości w warunkach wysokiego poczucia samoskuteczności  

i jednocześnie niskiej faktycznej skuteczności. Wysoka wartość luki skuteczności 

sprzyja występowaniu nadmiernego zaangażowania zwłaszcza, gdy otoczenie stwa-

rza korzystne warunki, do których należą opóźnienia informacyjne, niepełna infor-

macja zwrotna lub jej całkowity brak.  

Mechanizm powstawania nadmiernego zaangażowania w wyniku zaistniałej 

luki skuteczności można wyjaśnić następująco: wysokie poczucie samoskuteczności 

w odniesieniu do określonych działań w prosty sposób prowadzi do podejmowania 

tych działań przez daną osobę. Faktyczna skuteczność determinuje rezultaty podej-

mowanych działań. O nadmiernym zaangażowaniu można mówić, gdy wysiłek 

wkładany w realizację podejmowanych działań, a w rezultacie ich skala i intensyw-

ność pozostają trwale niewspółmiernie wielkie w stosunku do osiąganych efektów 

tychże działań. Czynnikiem zazwyczaj zapobiegającym nadmiernemu zaangażowa-

niu jest otrzymywanie informacji zwrotnej, która pozwala skorygować skalę zaan-

gażowania w podejmowane działania. W określonych kontekstach działanie tego 

czynnika bywa jednak ograniczone.  

Jednym z takich kontekstów są działania przedsiębiorcze. Niepewność, w tym 

także dotycząca rezultatów działań przedsiębiorcy, jest immanentnym elementem 

działalności przedsiębiorcy, a czasami w podejściu do problematyki przedsiębior-
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czości jest wręcz kluczowym elementem definicyjnym
15

. Ponadto, w większości 

przypadków, działania przedsiębiorcy przekładają się na rezultaty uwidaczniające 

się ze znacznym opóźnieniem, co może czynić przedsiębiorców tym bardziej podat-

nymi na nadmierne zaangażowanie.  

Jak wspomniano wcześniej, luka skuteczności jest w istocie wynikiem rozbież-

ności między poczuciem samoskuteczności a faktyczną skutecznością. O ile deter-

minanty poczucia samoskuteczności są jasno określone w literaturze, o tyle determi-

nanty skuteczności działań przedsiębiorczych pozostają w znacznej mierze niezna-

ne
16

. W literaturze poświęconej przedsiębiorczości sporo miejsca poświęca się jed-

nak takim czynnikom, jak doświadczenie, wiedza, umiejętności, kompetencje i ce-

chy osobowości przedsiębiorcy oraz analizie ich wpływu na wzrost prowadzonych 

przez przedsiębiorców firm. I choć wyniki tych analiz nie są z reguły zupełnie jed-

noznaczne, to można przyjąć, że właśnie te pięć czynników zalicza się do zasadni-

czych determinant skuteczności przedsiębiorcy. 

Z wymienionych determinant skuteczności, jako szczególnie istotne jawi się 

doświadczenie, gdyż pośrednio nawiązuje do jednej z determinant poczucia samo-

skuteczności – odniesionych sukcesów. Należy jednak zauważyć, że o ile poczucie 

samoskuteczności jest kształtowane przez doświadczenia pozytywne (sukcesy),  

o tyle faktyczna skuteczność może być wynikiem nie tylko doświadczeń pozytyw-

nych, ale i negatywnych – poniesionych porażek. Spośród wymienionych wcześniej 

determinant poczucia samoskuteczności, odniesione sukcesy stanowią najbardziej 

wiarygodne źródło tego poczucia. Jako element posiadanego doświadczenia są pew-

ną miarą faktycznej skuteczności, w odróżnieniu od pozostałych źródeł zidentyfi-

kowanych przez Bandurę. 

 

 

5. Empiryczna weryfikacja modelu SEEG 

 

Z uwagi na fakt, że w zamyśle autorów model SEEG ma mieć charakter uni-

wersalny, przewidziano jego weryfikację w ramach dwóch różnych grup – przedsię-

biorców oraz studentów. Empiryczna weryfikacja tego modelu będzie dlatego prze-

biegać dwufazowo, w kontekście studenckim oraz przedsiębiorczym. W pierwszej 

fazie model zostanie poddany weryfikacji w odniesieniu do grupy studentów, którzy 

podjęli studia pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzanie i Ekonomii Politechniki 

Gdańskiej. W fazie drugiej przedmiotem badań będą przedsiębiorcy z województwa 

pomorskiego. 

Narzędziem badawczym w pierwszej fazie weryfikacji będzie kwestionariusz 

ankietowy. Wykorzystując ankietę zrealizowano badanie, pozwalające określić 

źródła poczucia samoskuteczności u badanych respondentów oraz to, jak wysoki 

poziom poczucia samoskuteczności może zostać osiągnięty na podstawie poszcze-

gólnych źródeł. Ponadto, w badaniu ankietowym określona zostanie indywidualna 

                                                 
15 Warto wspomnieć poglądy F.H. Knighta, który definiował przedsiębiorcę jako kogoś, kto 

godzi się na działanie w warunkach niepewności w zamian za wynagrodzenie zyskiem. 
16 Odpowiedź na pytanie, dlaczego jednym przedsiębiorcom udaje się odnieść sukces, a in-

nym nie, jest swego rodzaju „Świętym Graalem” w nauce o przedsiębiorczości. Wątpliwe jest 

czy kiedykolwiek uda się sformułować odpowiedź. 
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skłonność respondentów do nadmiernego zaangażowania w podejmowane działania, 

w tym przypadku – w studiowanie. 

W przypadku studentów problematyczne jest zbadanie przy pomocy przyjętego 

narzędzia dość zróżnicowanych determinant faktycznej skuteczności. Zdecydowano 

się dlatego skorzystać ze zmiennej symptomatycznej, którą stanowić będzie punkta-

cja uzyskana w trakcie procedury rekrutacyjnej, a oparta na wynikach egzaminu 

maturalnego. Przyjęte rozwiązanie oparte jest na założeniu, że wyniki uzyskiwane 

przez daną osobę w dotychczasowym procesie edukacyjnym stanowią świadectwo 

posiadanych cech, możliwości intelektualnych, umiejętności, wiedzy i doświadcze-

nia w pokonywaniu trudności w nauce.  

Ważnym elementem planowanych badań empirycznych wśród studentów jest 

czynnik czasu. W celu wytworzenia okoliczności sprzyjających powstawaniu nad-

miernego zaangażowania w warunkach luki skuteczności, badanie kwestionariuszo-

we zostanie przeprowadzone w pierwszej połowie pierwszego semestru. W ten spo-

sób możliwe będzie osiągnięcie warunków analogicznych do tych, w jakich zazwy-

czaj działają przedsiębiorcy. W pierwszej połowie pierwszego semestru studenci 

dysponują jedynie ograniczoną, niepełną informacją na temat rezultatów ich dotych-

czasowych starań. Pod koniec semestru, a w szczególności po zakończeniu pierw-

szej sesji egzaminacyjnej, dostęp studentów do informacji zwrotnej jest znacznie 

lepszy, co pozwala ograniczyć nadmierne zaangażowanie, nawet gdy luka skutecz-

ności jest duża. 

W przypadku weryfikacji modelu SEEG w odniesieniu do przedsiębiorców 

konieczne będą zmiany, obejmujące m.in. inne niż w przypadku studentów sposoby 

identyfikacji i badania determinant skuteczności, badanie faktycznej skuteczności 

oraz przejawów nadmiernego zaangażowania. 

 

 

Podsumowanie 

 

Empiryczna weryfikacja zaproponowanego modelu SEEG przyczyni się do 

wyjaśnienia związków między poczuciem samoskuteczności a jego poszczególnymi 

determinantami oraz relacji między wielkością luki skuteczności a podatnością na 

nadmierne zaangażowanie w warunkach opóźnionej i niepełnej informacji zwrotnej, 

jak również w warunkach jej braku.  

Jeśli okaże się, że pojęcie luki skuteczności w znacznym stopniu tłumaczy me-

chanizm nadmiernego zaangażowania w działania przedsiębiorcze, otworzy to nowe 

możliwości w zakresie tworzenia i stosowania narzędzi wspierania rozwoju przed-

siębiorczości. Jednym z celów wspierania przedsiębiorczości powinno bowiem być 

dążenie do minimalizacji luki skuteczności, co ma na celu zoptymalizowanie relacji 

między podejmowanymi działaniami a ich efektami. 
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SELF-EFFICACY AND OVERCOMMITMENT IN ENTREPRENEURIAL ACTIVI-

TY. A THEORETICAL MODEL. 

Summary 

The article presents a theoretical model regarding the potential influence of self-efficacy 

on the escalation of commitment among entrepreneurs. Authors postulate that the discrepancy 

between self-efficacy beliefs and actual efficacy constitutes the self efficacy - efficacy gap 

(SEEG). Nascent entrepreneurs with little experience are particularly at risk of suffering from 

the escalation of commitment as they are characterized by a limited ability to adequately 

interpret information regarding obtained results. Rationale regarding authors’ theoretical 

proposition is presented with regard to different sources of self-efficacy and the method of 

model’s future verification is presented. 

Translated by Paweł Ziemiański 
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UBEZPIECZENIA W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W WARUN-

KACH GLOBALNEGO SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO 

 

Wprowadzenie  

 

Kryzys w strefie euro oraz zwiększające się obciążenia finansowe, a także po-

garszający się bilans wymiany handlowej negatywnie oddziałują na światowy 

wzrost gospodarczy, który zmniejsza się o 0,1 punktów procentowych co pół roku
1
. 

Światowy wzrost gospodarczy w 2012 roku nie przekroczy 2,5%, z kolei Globalny 

Wskaźnik Upadłości Euler Hermes, który monitoruje zmiany upadłości przedsię-

biorstw na całym świecie, ma wzrosnąć w 2013 roku o 4%. W Polsce również bra-

kuje optymizmu oraz rośnie liczba bankrutujących przedsiębiorstw. Wzrost liczby 

upadłości wynika przede wszystkim ze spadku tempa wzrostu eksportu oraz pro-

blemów w budownictwie, w którym inwestycje infrastrukturalne z wielu powodów 

okazały się raczej obciążeniem niż pozytywnym impulsem dla branży. Spadek ko-

niunktury silnie odczuł również przemysł spożywczy, a także producenci mebli. 

Rosną obawy o przetrwanie  szczególnie małych przedsiębiorstw. Wyniki badań 

przeprowadzone przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (na grupie 600 

przedsiębiorstw), pozwoliły na skonstruowanie tzw. Busometra, tj. Indeksu Nastro-

jów Gospodarczych MŚP, który wyniósł 34,47 punktów
2
, czyli znacząco poniżej 

poziomu granicy 50 punktów, która oddziela nastroje pesymistyczne od optymi-

stycznych. Świadczy to o braku optymizmu w podejmowaniu nowych inicjatyw 

gospodarczych, a tym samym ryzyka inwestycyjnego przez małych przedsiębior-

ców.  

W artykule podjęto próbę przedstawienia danych empirycznych ilustrujących 

postawy ubezpieczeniowe małych przedsiębiorstw oraz postrzeganie ryzyka w wa-

runkach spowolnienia gospodarczego. Pojawia się bowiem dość oczywiste pytanie, 

                                                 
1 Dane za Euler&Hermes, podane przez głównego ekonomistę Ludovica Subrana. W wypo-

wiedziach często podkreśla on, iż „istotnym czynnikiem obecnego kryzysu w Europie jest 

zaufanie”. Jako przykład podał Włochy, które od lat mają wysokie zadłużenie, a którymi 

dotąd nikt się nie przejmował. Kryzys sprawił jednak, że rynki zaczęły wątpić, czy Włosi 

będą w stanie ten dług w jakimś stopniu zredukować. L. Subran zwrócił także uwagę na 

system bankowy w Europie, który pełni kluczową rolę w gospodarce i dlatego powinien być 

w sposób specjalny chroniony. 
2 Busometr – Indeks Koniunktury Gospodarczej MŚP, dane na 10 listopada 2012 r. opubli-

kowane na oficjalnej stronie internetowej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (data 

pobrania: 10.11.2012 r.) oraz w: A.Błaszczak, Rosną obawy mniejszych firm, „Rzeczpospoli-

ta”, 12.11.2012 r.  
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jaki jest wpływ zwiększonego ryzyka operacyjnego rynku na zachowania ubezpie-

czeniowe małych przedsiębiorców oraz na wybór poszczególnych produktów ubez-

pieczeniowych.  

 

 

1. Postrzeganie ryzyka w przedsiębiorstwach  

 

Ryzyko w przedsiębiorstwie nie ma charakteru stałego i jest efektem jedynej 

trwałej cechy gospodarki, którą jest jej zmienność. Działanie w warunkach ryzyka 

powoduje, że przedsiębiorstwo nie ma teoretycznych oraz aplikacyjnych podstaw do 

dokładnego rozpoznania wszystkich parametrów określających warunki, w których 

funkcjonuje. Postrzeganie ryzyka i określenie ich znaczenia w strategicznym i ope-

racyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem ma również znaczenie dla ubezpieczycieli, 

którzy chcą znać kluczowe ryzyko i jego rangę w przedsiębiorstwie. Przeprowadzo-

ne przez Aon badania empiryczne w 2007, 2009, 2011 roku na tej samej grupie 

przedsiębiorstw pozwolił na określenie kluczowych rodzajów ryzyka w działalności 

przedsiębiorstw. Zestawienie zaprezentowano w tabeli 1.  

 
Tabela 1 

Znaczenie poszczególnych rodzajów ryzyka w działalności przedsiębiorstw w  2007, 2009,  

i 2011roku – według rangi (dane dotyczące Unii Europejskiej) 

 
2007 Ranga 2009 Ranga 2011 Ranga 

Rodzaje ryzyka i ich ranga (0–100%) 

Ryzyko majątkowe 
77 

Ryzyko odpowie-

dzialności  
81 

Ryzyko finansowe 

(cash flow) 
77 

Ryzyko odpowiedzial-

ności 75 

Ryzyko branży  

79 

Ryzyko technolo-

giczne (błędów 
systemowych) 

76 

Ryzyko branży  
70 

Ryzyko zmienności 

cen surowców  
77 

Ryzyko zmienności 

cen surowców 
76 

Ryzyko fuzji (restruktu-
ryzacji)  

69 
Ryzyko finansowe 
(cash flow) 

75 
Ryzyko konkurencji 

71 

Ryzyko transakcyjne 

(kredytu kupieckiego) 
63 

Ryzyko konkurencji  
71 

Ryzyko branży 
69 

Ryzyko rynku (finan-
sowe) 

56 
Ryzyko transakcyjne 
(kredytu kupieckiego) 

70 
Ryzyko zmienności 
innowacyjnej  

68 

Ryzyko sprzeniewie-

rzenia 
55 

Ryzyko sprzeniewie-

rzenia  
68 

Ryzyko prawne  
65 

Ryzyko reputacji  
48 

Ryzyko prawne 
65 

Ryzyko otoczenia 
rynkowego 

64 

Ryzyko prawne  
41 

Ryzyko otoczenia 

rynkowego 
60 

Ryzyko reputacji 
61 

Ryzyko otoczenia 
rynkowego 

35 
Ryzyko reputacji  

58 
Ryzyko sprzenie-
wierzenia  

60 

Źródło: Aon Global Risk Management Survey (2011, 2009, 2007), za: T. Holzhen, Die Ge-

werbeversicherung – ein Markt im stetigen Wandel, Swiss Re, nr 5, Zurich 2012, s. 4–5. 

 

Zestawienie zamieszczone w tabeli 1, wskazuje że rangowanie ryzyka związa-

ne jest w znacznej mierze z sytuacją makroekonomiczną na rynku. W 2011 roku za 
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kluczowe ryzyko w przedsiębiorstwie uznano ryzyko niewypłacalności (określone 

jako ryzyko cash flow). Kryzys gospodarczy spowodował, że dla większości przed-

siębiorców najważniejszym celem stała się strategia przetrwania
3
. Przedstawione 

dane można z pewnością odnieść do przedsiębiorstw w Polsce. Nastroje gospodar-

cze szczególnie w małych przedsiębiorstwach nie są najlepsze. Interesujący jest fakt, 

że są one dużo lepsze w przedsiębiorstwach, które w ostatnim roku rozpoczęły dzia-

łalność niż w tych, które działają najdłużej (ponad 11 lat)
4
. Kryzys będący efektem 

recesji przewartościował hierarchię postrzegania ryzyka w prowadzonej działalno-

ści. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze w 2007 roku, przedsiębiorcy za kluczowe 

ryzyko uznali to o charakterze elementarnym związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (tj.: ryzyko majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyko bran-

ży). Z kolei w 2011 roku za najważniejsze uznano już ryzyko finansowe (cash flow), 

a przetrwanie stało się priorytetem dla większości firm. 

Można zatem stwierdzić, że przy wyższym poziome ryzyka operacyjnego  

w szczególności właściciel/właściciele małych przedsiębiorstw niechętnie podejmu-

ją ryzykowne decyzje dotyczące rozwoju prowadzonego przedsiębiorstwa. Podejście 

do ryzyka związane jest również z sytuacją na rynku finansowym. W okresie nie-

sprzyjającej koniunktury potencjalni przedsiębiorcy wykazują słabszą motywację do 

działania, ponieważ rynek jest mniej chłonny. Można również nawiązać do badań 

przeprowadzonych przez instytut Qualifact za 2010 rok, które miały m.in. na celu 

rozpoznanie nastawienia do ryzyka mikro i małych przedsiębiorstw
5
. Okazuje się 

bowiem, że mikro i małe przedsiębiorstwa ocenią swoją skłonność do podejmowa-

nia ryzyka w sprawach biznesowych (rozwój, wprowadzanie nowych produktów, 

wchodzenie na nowe rynki itp.) w skali od 1 do 5 odpowiednio na poziomie: mikro-

przedsiębiorstwa 2,8; małego przedsiębiorstwa – 2,99. W próbie znalazło się zatem 

więcej osób, mających konserwatywne podejście do ryzyka niż osób deklarujących 

raczej wysoką lub wyjątkowo wysoką skłonność do podejmowania ryzyka w spra-

wach biznesowych (tab. 2). 

W kwestiach finansowych (zaciąganie dużych kredytów, inwestowanie nadwy-

żek finansowych w instrumenty obarczone ryzykiem) badane mikro i małe przedsię-

biorstwa relatywnie częściej (niż w przypadku spraw biznesowych) oceniały swoją 

skłonność do podejmowania ryzyka raczej jako niską.  Mikroprzedsiębiorstwa okre-

śliły swoją skłonność do ryzyka w sprawach czysto finansowych na poziomie 2,72; 

a małe przedsiębiorstwa – 2,86.  

Reasumując, sytuacja makroekonomiczna gospodarki pozostaje w silnej kore-

lacji z hierarchią ryzyka prowadzonej działalności oraz przekłada się na plany roz-

                                                 
3 Strategia przetrwania, będąca elementem strategii biznesowej przedsiębiorstwa to komplek-

sowa praktyczna polityka firmy, która harmonizuje odrębne obszary funkcjonowania przed-

siębiorstwa. Definiuje cele biznesowe, analizuje otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz 

określa kierunek rozwoju przedsiębiorstwa w okresie spowolnienia gospodarczego. Patrz:  

J. Smullen, N. Hand, Dictionary of Finance and Banking, Oxford University Press 2005,  

s. 398.  
4 Busometr Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – Indeks Koniunktury Gospodarczej 

MŚP, dane na 10 listopada 2012 r. 
5 Finanse MSP 2010, Rynek usług ubezpieczeniowych, Badanie Rynkowe i Doradztwo sp.  

z o.o, Gdańsk 2010, s. 24. 
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wojowe. Różnice w nastrojach przedsiębiorców związane są także z sytuacją  

w regionach i branżach. Są bowiem branże, które są w dobrej kondycji, wbrew ten-

dencjom w całej gospodarce.  
 

Tabela 2 

Skłonność do ryzyka (wskaźniki punktowe: skala 1–5 pkt.) 

 

Charakter decyzji 
Ogółem 

MŚP 

Firmy mikro 

n = 1018 

Małe firmy 

n = 505 

Sprawy biznesowe 2,80 2,80 2,99 

Sprawy czysto finansowe 2,72 2,72 2,86 

Źródło: Finanse MSP 2010, Rynek usług ubezpieczeniowych, Badanie Rynkowe i Doradztwo 

sp. z o.o., Gdańsk 2010, s. 24. 

 

 

2. Ubezpieczenia w działalności małych przedsiębiorstw  

 

Kluczowym zagadnieniem przy konstruowaniu oferty produktowej jest wła-

ściwe zdefiniowanie profilu ryzyka małego przedsiębiorstwa oraz właściwe rozpo-

znanie jego specyfiki działalności. Wskazując ubezpieczeniowy transfer ryzyka jako 

najwłaściwszą metodę ochrony przed ryzykiem w małym przedsiębiorstwie należy 

w pierwszej kolejności przedstawić grupy produktów ubezpieczeniowych, znajdują-

cych zastosowanie w programach asekuracyjnych w tej grupie przedsiębiorstw  

(tab. 3). 

Małe przedsiębiorstwa do ochrony ryzyka osobowego właściciela i kluczo-

wych pracowników mogą wykorzystywać produkty ubezpieczeń osobowych. Ty-

powe produkty prywatnych ubezpieczeń osobowych, oferowane przez ubezpieczy-

cieli na zasadach rynkowych mogą odgrywać istotną rolę w funkcjonowaniu małego 

przedsiębiorstwa
6
. Szczególną i ważną rolę pełni ubezpieczenie na życie właściciela. 

Jego śmierć kończy zwykle działalność przedsiębiorstwa. Ochrona ubezpieczeniowa 

w tym ubezpieczeniu nie zapewnia wprawdzie kontynuacji funkcjonowania przed-

siębiorstwa, ale pozwala przejąć funkcje, jakie to przedsiębiorstwo pełniło. Jeżeli 

było źródłem utrzymania rodziny, świadczenie otrzymane w ramach ubezpieczenia 

na życie zapewnia dalszą egzystencję rodzinie przedsiębiorcy, która utraciła wraz  

z jego śmiercią źródło środków do życia.  

Ubezpieczenia rzeczowe są ważnym instrumentem ochrony zasobów majątko-

wych małych przedsiębiorstw, pozwalającym na odtworzenie majątku uszkodzone-

go lub utraconego w następstwie wystąpienia zdarzenia, które zostało objęte ochro-

ną ubezpieczeniową. Należy zwrócić uwagę, że w ubezpieczeniach rzeczowych 

duże znaczenie ma właściwie ustalona wartość przedmiotu ubezpieczenia, która 

następnie jest podstawą wyznaczania sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie ubez-

pieczeniowej, a w dalszej kolejności jest podstawą do wyliczania wysokości należ-

nego ewentualnego odszkodowania. 

                                                 
6 M. Wieczorek-Kosmala, Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość dodaną 

przedsiębiorstw, Wydawnictwo Fundacja Warta, Warszawa 2009, s. 182.  
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Grupa ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ma za zadanie ochronę zaso-

bów majątkowych małego przedsiębiorcy przed uszczupleniem z tytułu roszczeń 

osób lub podmiotów poszkodowanych z winy przedsiębiorstwa. W praktyce ubez-

pieczenia odpowiedzialności cywilnej często określa się jako ubezpieczenia zobo-

wiązań, ponieważ mogą obciążać obecny i przyszły majątek firmy. 
 

Tabela 3 

Zakres produktowy ochrony ubezpieczeniowej w mikro i małych przedsiębiorstwach 

 

Grupa ubezpieczeniowa Produkty 

Ubezpieczenia osobowe  Terminowe ubezpieczenia na wypadek śmierci 

Ubezpieczenia na całe życie 

Ubezpieczenia na dożycie 

Ubezpieczenia posagowe 

Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym 

Ubezpieczenia rentowe 

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe 

Ubezpieczenia rzeczowe 

 

Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

Ubezpieczenie środków transportu i mienia w transporcie 

Ubezpieczenia techniczne 

Ubezpieczenia odpowie-

dzialności cywilnej 

(według tzw. reżimu odpo-

wiedzialności)  

Deliktowej 

Kontraktowej 

Za produkt 

Różnych grup zawodowych 

Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenie kredytu: 

 kupieckiego,  

Gwarancje ubezpieczeniowe: 

 handlowe, 

 kontraktowe, 

 kaucyjne, 

 koncesyjne, 

 spłaty należności celno-podatkowych, 

Ubezpieczenie utraty zysku 

Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 

W dalszej kolejności, przy kształtowaniu ochrony ubezpieczeniowej zastoso-

wanie znajdują ubezpieczenia finansowe. Podstawowym celem ubezpieczeń finan-

sowych jest wspieranie przedsiębiorców przed niewypłacalnością drugiej strony 

umowy (kontraktu) i możliwością wystąpienia szkody u podmiotów ubezpieczo-

nych. Ubezpieczenia finansowe pozwalają ograniczyć ryzyko przedsiębiorstw po-

przez łagodzenie skutków niewypłacalności kontrahentów, będących następstwem 

wahań ekonomicznych i koniunkturalnych w gospodarce
7
. Jako najważniejsze czyn-

ności ubezpieczycieli kredytu można wymienić: pozyskiwanie informacji i ocenę 

wiarygodności kredytowej kontrahenta, ustalanie limitów kredytowych, monitoro-

                                                 
7 P. Koch, W. Weiss, Versicherungslexikon, Verlag Gabler, Wiesbaden 1994, s. 501.  
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wanie ryzyka należności, inkaso i windykację. 

Zaprezentowane produkty ubezpieczeniowe łączone są często przez ubezpie-

czycieli w pakiety ubezpieczeń, stworzone z myślą o małych przedsiębiorstwach. 

Zaletą zakupu takich produktów jest możliwość dowolnego skonfigurowania zakre-

su poszczególnych rodzajów ryzyka i dopasowania ich do specyfiki działalności 

przedsiębiorstwa.  

 

 

3. Ubezpieczenia w przedsiębiorstwach 

 

Ubezpieczenia pomagają przedsiębiorstwom zarządzać ryzykiem i znajdować 

nowe sposoby wprowadzania innowacji oraz wzrostu i stabilizacji zarobków. Z tego 

segmentu w 2010 roku pochodziło ok. 600 mld USD składek lub ok. 41% globalne-

go biznesu majątkowego
8
. Dane empiryczne, pochodzące z rynku amerykańskiego 

wskazują, że ochrona ubezpieczeniowa w praktyce gospodarczej jest rozwiązaniem 

szczególnie ważnym dla małych przedsiębiorstw. Średnie i duże przedsiębiorstwa 

mają możliwości alternatywnego transferu ryzyka i, jak pokazują dane, wykorzystu-

ją to w praktyce gospodarczej znacznie częściej. Wybrane dane empiryczne zapre-

zentowano w tabeli 4 i 5.  

Ubezpieczenia są najprostszą i najodpowiedniejszą metodą transferu ryzyka dla 

małych przedsiębiorstw. Ograniczone możliwości kapitałowe oraz często ogranicze-

nia w know how sprawiają, że najlepszym instrumentem zarządzania ryzykiem jest 

wykorzystanie programu asekuracyjnego, bazującego głównie na produktach ofero-

wanych przez ubezpieczycieli. Taki model potwierdzają prezentowane dane empi-

ryczne, pochodzące z rynku amerykańskiego za 2010 roku. Duże i średnie przedsię-

biorstwa mają większe możliwości zastosowania alternatywnych form transferu 

ryzyka.  

W kontekście prezentowanych w artykule rozważań można odnieść się rów-

nież do reprezentatywnych badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce, doty-

czących posiadanej przez  mikro i małe przedsiębiorstwa ochrony ubezpieczeniowej 

(w podziale na zakres produktowy) oraz ich prezentacji w latach 2007–2010, co 

zaprezentowano w tabeli 6. 

Najpopularniejszym rodzajem posiadanego przez mikro oraz małe przedsię-

biorstwa ubezpieczenia jest obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC.  

W 2010 roku miało je co drugie mikroprzedsiębiorstwo oraz 63% małych przedsię-

biorstw w Polsce. W dalszej kolejności, największą popularnością cieszyły się ubez-

pieczenia mienia od ognia i żywiołów oraz kradzieży i rabunku, komunikacyjne auto 

casco, a także ubezpieczenie budynków od ognia i żywiołów. Mniejszy niż w 2009 

roku zakres korzystania z ubezpieczeń w sektorze małych  przedsiębiorstw, to efekt 

naturalnego ograniczania się sektora w roku kryzysu. Racjonalizm i ograniczenie 

dotyczyły głównie mikroprzedsiębiorstw, które ze względu na swoją liczebność 

zdecydowanie wpływają na postrzeganie całego sektora. 

 

                                                 
8 T. Holzhen, Die Gewerbeversicherung – ein Markt im stetigen Wandel, Swiss Re, nr 5, 

Zurich 2012, s. 1. 
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Tabela 4 

Wydatki na ubezpieczenia na 1000 USD obrotu handlowego w USA (dane za 2010 r.). 

 

Wielkość przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa duże 
Przedsiębiorstwa 

średnie 
Przedsiębiorstwa 

małe 

Liczba przedsiębiorstw 

(w tys.)9 
15 221 6210 

Obrót w mld. USD 18 286 8988 8460 

Wydatki na ubezpieczenia (w USD na 1000 USD obrotu handlowego) 

Pakiet ubezpieczeniowy 

standardowy (tzw. polisa 

biznesowa) 

 
0,00 

 
0,12 

 
1,60 

Ubezpieczenia rzeczowe 0,74 1,05 0,64 

Ubezpieczenia odpowie-

dzialności cywilnej 
1,41 2,45 1,73 

Ubezpieczenie wypadko-
we (dobrowolne) 

0,52 1,97 2,07 

Ubezpieczenia komunika-

cyjne 
0,24 0,76 1,25 

Wydatki całkowite na 
ubezpieczenia 

2,86 6,22 7,55 

Źródło: Dane Swiss Re Economic Research & Consulting za 2010 r., za: T. Holzhen,  

Die Gewerbeversicherung – ein Markt im stetigen Wandel, Swiss Re, nr 5, Zurich 2012, s. 19. 

 

 
Tabela 5  

Porównanie ubezpieczeń z alternatywnymi metodami transferu ryzyka (dane za 2010 r.). 

 

Wielkość przedsiębior-

stwa 

Przedsiębiorstwa 

duże 

Przedsiębiorstwa 

średnie 

Przedsiębiorstwa 

małe 

Liczba przedsiębiorstw 

(w tys.) 
15 221 6210 

Obrót w mld. USD 18 286 8988 8460 

Wydatki na ubezpieczenia w mld. USD 

Ubezpieczenie 52.30 56,00 63,90 

Alternatywny Transfer 

Ryzyka 
48,53 6,54 0,80 

Całkowita wielkość 

wydatków 
100,84 62,51 64,67 

Wydatki na ubezpieczenia (w USD na 1000 USD obrotu handlowego) 

Ubezpieczenie 2,86 2,65 5,51 

Alternatywny Transfer 

Ryzyka 
6,22 0,73 6,95 

Całkowita wielkość 

wydatków 
7,55 0,09 7,64 

Źródło: jak w tabeli 4.  

 

                                                 
9 Według Marketstance, małe przedsiębiorstwa to takie, które zatrudniają do 49 pracowni-

ków. Przedsiębiorstwa średnie zatrudniają od 50 do 999 pracowników, z kolei przedsiębior-

stwa duże zatrudniają powyżej 1000 pracowników. Prezentowane dane uwzględniają wskaza-

ny podział przedsiębiorstw. 
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Tabela 6 

Odsetek mikro i małych przedsiębiorstw działających w Polsce posiadających wybrane rodza-

je ubezpieczeń (w %) 

 

Rodzaj ubezpieczeń  2007 2008 2009 2010 

Mikro przedsiębiorstwa (%) 

OC komunikacyjne  49 49 53 49 

AC komunikacyjne  35 32 39 33 

Mienie od ognia i żywiołów 45 48 46 38 

Mienie od kradzieży i rabunku 43 47 41 35 

Budynków od ognia i żywiołów  43 44 35 33 

Małe przedsiębiorstwa (%) 

OC komunikacyjne  61 54 63 63 

AC komunikacyjne  49 44 54 51 

Mienie od ognia i żywiołów 68 66 67 68 

Mienie od kradzieży i rabunku 59 60 59 63 

Budynków od ognia i żywiołów  65 64 60 62 

Źródło: Finanse MSP za: 2007, 2008, 2009,2010 – Rynek usług ubezpieczeniowych, Quali-

fact. Badania rynkowe i doradztwo, Gdańsk, Publikacje za lata 2007–2010. 

 

 

Podsumowanie  

 

Na różnorodność popytu na ubezpieczenia wpływają przede wszystkim rodzaj 

działalności, wielkość przedsiębiorstwa oraz sytuacja makroekonomiczna na rynku. 

Przedstawione w artykule dane empiryczne jednoznacznie wskazują, że wielkość 

przedsiębiorstwa przekłada się na posiadanie ochrony ubezpieczeniowej. Wskazują 

na to dane dotyczące rynku w Polsce, ale również dane globalne. Duże przedsiębior-

stwa mają większe możliwości wykorzystania alternatywnych metod transferu ryzy-

ka (nawet w czasie spowolnienia gospodarczego) Należałoby zatem oczekiwać od 

ubezpieczycieli, że działania związane z kształtowaniem świadomości ubezpiecze-

niowej powinny podążać w kierunku małych przedsiębiorstw. Mają one bowiem 

możliwość pozyskania nowych klientów, ich portfel ubezpieczeniowy (produktowy) 

ulega stabilizacji oraz zmniejsza się ich wrażliwości na ryzyko. Poza tym zmniejsza 

się prawdopodobieństwo popełnienia błędu w ocenie ryzyka przyjmowanego do 

ubezpieczenia. 

Konkludując można zatem stwierdzić, że współpraca małych przedsiębiorstw  

z sektorem ubezpieczeniowym niesie niezaprzeczalne korzyści dla wielu podmiotów 

gospodarki narodowej oraz korzystnie oddziałują na ich sytuację finansową, szcze-

gólnie w okresie spowolnienia gospodarczego.  
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INSURANCE IN SMALL ENTERPRISES IN A GLOBAL ECONOMIC SLOWDOWN 

Summary 

The article attempted to present empirical data to illustrate the attitude of small business 

insurance and risk perception of their business in the economic downturn. Risks are shown in 

(in terms of hierarchy) in a business based on research conducted by AON. Indicated the 

extent of the use of insurance and alternative risk transfer by the company (according to size). 

Translated by Anna Bera 
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PERCEPCJA RYZYKA PŁYNNOŚCI W MAŁYCH I ŚREDNICH  

PRZEDSIĘBIORSTWACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1
  

 

 

Wprowadzenie 

 

W ostatnim czasie przedmiotem wielu badań jest analiza konsekwencji global-

nego kryzysu finansowego. W wielu opracowaniach problem ten prezentowany jest 

w ujęciu makroekonomicznym, z naciskiem na skalę spowolnienia gospodarczego 

oraz redukcję aktywności gospodarczej obserwowanej w wielu gospodarkach
2
. Inną 

perspektywę badawczą przyjmują studia zajmujące się analizą efektu zarażania,  

w wyniku którego negatywne zjawiska, zachodzące w systemie finansowym przeno-

szone są między różnymi rynkami i instytucjami finansowymi, a w konsekwencji 

przenikają do sfery realnej
3
. Skala efektu zarażania wydaje się być wzmacniana 

przez zwiększoną niepewność, wyższe ryzyko i zmienność otoczenia gospodarcze-

go. Problem analizy konsekwencji kryzysu finansowego dla podmiotów sfery real-

nej prezentowany jest zarówno w ujęciu zagregowanym, globalnym, jak i w odnie-

sieniu do gospodarek poszczególnych krajów
4
.  

Osobny nurt badań stanowią opracowania poświęcone sytuacji podmiotów sek-

tora MŚP w okresie oddziaływania globalnego kryzysu finansowego. Podmioty 

gospodarcze zaliczane do sektora MŚP wydają się szczególnie narażone na nega-

tywne konsekwencje kryzysu ze względu na znaczny spadek popytu, ograni-

                                                 
1 Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako 

projekt badawczy własny, „Oddziaływanie światowego kryzysu finansowego na sferę realną 

gospodarki na przykładzie zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw” (umowa  

nr 2569/B/H03/2010/39). 
2 Np.: R.E.A. Farmer, How to Reduce Unemployment: A New Policy Proposal, „Journal of 

Monetary Economics” 2010, 57(5), s. 557–572; C. Freedman, M. Kumhof, D. Laxton,  

D.D. Muir, S. Mursula, Global Effects of Fiscal Stimulus During the Crisis, „Journal of 

Monetary Economics” 2010, 57(5), s. 506–526. 
3 Np.: F.A. Longstaff, The Subprime Credit Crisis and Contagion in Financial Markets, 

„Journal of Financial Economics” 2010, 97(3), s. 436–450; M. Dungey, R.A. Fry, B. Gon-

zalez-Hermosillo, V.L. Martin, Transmission of Financial Crises and Contagion. A Latent 

Factor Approach, Oxford University Press 2011. 
4 Np. Ch. Blot, S. Le Bayon, M. Lemoine, S. Levasseur, Quantifying the Impact of the Finan-

cial Crisis on the Real Sphere for France and the United States, Center for Economic Re-

search – Sciences Po 2009. 
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czenie dostępności źródeł finansowania, utrudnienia w dostępie do kredytu handlo-

wego czy zmniejszenie rynków zbytu
5
. 

Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt badań dotyczących analizy konsekwencji 

globalnego kryzysu finansowego dla sfery realnej, a w szczególności dla podmiotów 

sektora MŚP.  Jego celem jest prezentacja części wyników badań ankietowych, 

dotyczących oddziaływania kryzysu finansowego na sytuację finansową wybranej 

grupy MŚP. Przedmiotem prezentowanych wyników badań jest część dotycząca 

oceny zmian poziomu ryzyka płynności, rozumianego jako zdolność przedsiębior-

stwa do terminowego regulowania wymagalnych zobowiązań. Oryginalny charakter 

prezentowanych badań wynika z ich konstrukcji. W aspekcie przedmiotowym, ba-

dania prezentują opinię przedsiębiorstw na temat zmian poziomu ryzyka płynności 

w powiązaniu z oceną wpływu kryzysu finansowego na to zjawisko. Dzięki takiemu 

podejściu możliwa jest analiza percepcji ryzyka płynności  w wybranych podmio-

tach sektora MŚP w kontekście oddziaływania globalnego kryzysu finansowego. Za 

oryginalnością badań przemawia także aspekt podmiotowy. Badaniom poddano 

wybraną grupę przedsiębiorstw sektora MŚP województwa śląskiego. Wybór woje-

wództwa śląskiego wynika ze specyfiki regionu, w którym nadal dominuje działal-

ność przemysłowa. Przemiany gospodarcze związane z przejściem do gospodarki 

wolnorynkowej wywołały konieczność przeprowadzenia dogłębnej restrukturyzacji 

podmiotów przemysłowych działających w województwie śląskim, która doprowa-

dziła do wielu poważnych problemów ekonomicznych i społecznych nadal odczu-

walnych przez społeczność lokalną. Jednocześnie województwo śląskie, przy sto-

sunkowo niewielkiej powierzchni (3,9% powierzchni Polski), nadal stanowi istotną 

siłę gospodarczą – w regionie mieszka 12,2% ogółu populacji, z czego 41% zatrud-

nionych jest w przemyśle, a udział województwa w PKB w 2010 roku wynosił 13%. 

W regionie w 2010 roku funkcjonowało 451 635 przedsiębiorstw (11,5% ogółu 

polskich przedsiębiorstw), co daje 973,8 przedsiębiorstw per capita (odpowiadając 

średniej krajowej). Większość podmiotów działających w regionie należy do sektora 

MŚP – w 2010 roku 94,24% przedsiębiorstw zatrudniało do 9 osób a 4,83% – mię-

dzy 10 a 49 osobami. Dodatkowo należy zaznaczyć, że większość podmiotów ma 

formę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – blisko 76%. Spółki 

prawa handlowego lub cywilnego stanowią nieco ponad 15% ogółu przedsiębiorstw, 

a pozostałą grupę (blisko 9%) stanowią przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, 

stowarzyszenia i inne organizacje
6
. Przedstawiona charakterystyka regionu wydaje 

się wystarczającym uzasadnieniem do podjęcia badań na tak określonej próbie ba-

dawczej. 

 

 

 

 

 

                                                 
5  L. Wan, A. Riding, T. Chamberlin, The Global Financial Crisis – Impact on SMEs and 

Public Policy Responses, Telfor School of Management, University of Ottawa 2011; http:// 

www.swinburne.edu.au/lib/ ir/onlineconferences/agse2011/000053.pdf. 
6 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, 

2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 64. 
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1. Ryzyko płynności w okresie oddziaływania kryzysu finansowego 

 

Problem ryzyka płynności, rozumianego jako zdolność do terminowego regu-

lowania zobowiązań bieżących w terminie ich wymagalności
7
, nabiera szczególnego 

znaczenia w okresie oddziaływania globalnego kryzysu finansowego. Poziom płyn-

ności finansowej przedsiębiorstwa determinowany jest znaczą liczbą czynników,  

z których część ma charakter egzogeniczny, pozostający poza kontrolą przedsiębior-

stwa
8
. Wyniki badań empirycznych wskazują, że poziom płynności finansowej 

przedsiębiorstw maleje w okresie spowolnienia gospodarczego, a kryzys finansowy 

ma silny wpływ na ryzyko utraty płynności
9
. Ograniczenia w dostępie do źródeł 

finansowania (tak krótko, jak i długoterminowych), w powiązaniu z utrudnieniami w 

zarządzaniu aktywami obrotowymi (głównie zapasami i należnościami), obniżonymi 

wpływami z tytułu sprzedaży oraz zatorami płatniczymi w gospodarce, zwiększają 

ryzyko płynności przedsiębiorstwa. Problemy z płynnością są również często konse-

kwencją niewłaściwych decyzji dotyczących kształtowania struktury kapitału przed-

siębiorstwa.  Zbyt wysoki poziom zadłużenia w powiązaniu z niską rentownością 

działania oraz słabą jakością zarządzania aktywami obrotowymi zwiększa ryzyko 

utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań bieżących
10

. Utrata płyn-

ności ma poważne konsekwencje dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – zmniej-

sza jego wiarygodność, zwiększa koszty finansowe, utrudnia dostęp do finansowa-

nia obcego, wymusza ograniczenie realizacji planowanych projektów inwestycyj-

nych, prowadzi do zmian w polityce dywidendy przedsiębiorstwa, a w rezultacie 

może nawet prowadzić do jego upadłości.  

Ocena zmian zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobo-

wiązań bieżących przeprowadzana jest zwykle na podstawie danych prezentowa-

nych w sprawozdaniach finansowych przy wykorzystaniu statycznych i dynamicz- 

 

 

 

 

                                                 
7 Por. G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 40; D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, WSB, 

Poznań 2002, s. 98.  
8 Problem ten analizowany jest m.in. w: N. Chen, A. Mahajan, Effects of Macroeconomic 

Conditions on Corporate Liquidity – International Evidence International Research, „Journal 

of Finance and Economics” 2010, t. 35, s. 112–129; C.S. Kim, D.C. Mauer, A.E. Sherman, 

The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence, „Journal of Financial and 

Quantitative Analysis” 1998, vol. 33, nr 3, s. 335–359. 
9 A. Hameed, W. Kang, W. Viswanathan, Stock Market Declines and Liquidity, „Journal of 

Finance” 2010, vol. 65, t. 1, s. 257–293; M. Czyż, Determinanty płynności finansowej przed-

siębiorstw w warunkach kryzysu, w: Finanse w niestablinym otoczeniu – dylematy i wyzwa-

nia. Finanse przedsiębiorstw. red. H. Zadora, G. Łukasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty 

Naukowe Wydziałowe 107, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012,  

s. 147–155. 
10 A. Por. F.J. Fabozzi, P.P. Peterson, Financial Management & Analysis. John Wiley & Sons, 

Hoboken 2003, s. 729–730; D.N. Chorafas , Liability, Liquidity and Cash Management. Bal-

ancing Financial Risk, John Wiley & Sons, New York 2002, s. 131–133. 
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nych wskaźników płynności
11

. Pogorszenie wskaźników płynności jest interpreto-

wane jako sygnał wskazujący na wzrost ryzyka płynności. 

 Jednak w przypadku podmiotów sektora MŚP, w których nie prowadzi się ksiąg 

rachunkowych, do oceny ryzyka płynności konieczne jest zastosowanie innego po-

dejścia. Dobrym rozwiązaniem wydaje się analiza ryzyka płynności na podstawie 

deklaracji samych przedsiębiorstw oceniających obserwowaną lub przewidywaną 

zmianę zdolności do terminowego regulowania zobowiązań bieżących
12

. 

 

 

2. Metodologia badań 

 

Analizę percepcji ryzyka płynności w podmiotach sektora MŚP przeprowadzo-

no na podstawie rezultatów badania ankietowego opracowanego w celu zbadania 

wpływu globalnego kryzysu finansowego na różne aspekty sytuacji finansowej 

śląskich przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono część wyników badań dotyczą-

cych wyłącznie oceny ryzyka płynności i opinii na temat jego związku z kryzysem 

finansowym. 

W szczególności przedsiębiorstwa sektora MŚP województwa śląskiego zapy-

tano o odczuwalne i przewidywane zmiany zdolności do regulowania zobowiązań 

bieżących, traktując pogorszenie tej zdolności jako sygnał wskazujący na wzrost 

ryzyka płynności. W zakresie zmian poziomu ryzyka płynności zapytano o opinie 

respondentów na temat jego związku z kryzysem finansowym w ujęciu retro- i pro-

spektywnym. Badanym przedsiębiorstwom zadano następujące pytania: 

 czy zaobserwowano zmiany w zdolności do terminowego regulowania zobo-

wiązań bieżących w latach 2008–2010 i czy zmiany te w opinii badanych są 

związane z kryzysem finansowym, 

 czy w ciągu najbliższych 24 miesięcy respondenci przewidują pogorszenie 

zdolności do terminowego regulowania zobowiązań bieżących i czy przewi-

dywana zmiana związana jest z globalnym kryzysem finansowym. 

Dodatkowo, oba powyższe problemy skonfrontowano z odczuciami badanych 

przedsiębiorstw dotyczących zmian ich ogólnej sytuacji finansowej.  

Prezentowane dane zebrano w trakcie badania ankietowego przeprowadzonego 

w czerwcu i lipcu 2011 roku za pomocą metody PAPI na grupie 332 małych i śred-

                                                 
11 Por. np: R. Kirkham, Liquidity Analysis Using Cash Flow Ratios and Traditional Ratios: 

The Telecommunications Sector in Australia, „Journal of New Business Ideas & Trends”, 

2012, nr 10(1), s. 1–13; F.J. Fabozzi, P.P. Peterson, Financial…, s. 733–736, 811–816;  

M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 35–72. 
12 Wyniki badań wskaźnikowych przedstawiono w: J. Błach, M. Gorczyńska, M. Wieczorek-

Kosmala, Changes of the Level of Liquidity in Time of the Financial Crisis: A Case of Polish 

Companies, „Journal of Modern Accounting and Auditing”, t. 8, nr 3, March 2012, nr serii 82, 

s. 297–311; M. Gorczyńska, Ocena zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw  

w aspekcie ryzyka finansowego – moduł oceny płynności finansowej, w: J. Błach, M. Gor-

czyńska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer, M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, Oddziaływa-

nie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 

2012, s. 221–227. 
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nich przedsiębiorstw działających w województwie śląskim. Zebrane dane opraco-

wano za pomocą oprogramowania SPSS. Grupa badawcza obejmowała małe i śred-

nie przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu branżowym, strukturze własności, 

historii działalności i wielkości (tab. 1). 

 
Tabela 1 

Struktura badanych przedsiębiorstw wg kryterium wielkości (N = 332) 

 

Kryterium 
Liczba badanych przedsię-

biorstw 

Udział w ogóle badanych 

przedsiębiorstw (%) 

Zatrudnienie*   

do 9 osób 265 79,80 

10 – 49 osób 67 20,20 

Suma bilansowa   

do 1 mln zł 279 84,04 

ponad 1 mln zł 53 15,96 

Wartość przychodów ze sprze-

daży w roku 2010 
  

do 1 mln zł 271 81,63 

ponad 1 mln zł 61 18,37 

*W badaniach zastosowano kryterium zatrudnienia zgodne z rekomendacją Komisji Europej-

skiej z dnia 6 maja 2003 dotyczącego definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa 

(C) 2003/1422. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

 

W związku z celem badań, jakim była ocena konsekwencji kryzysu finansowe-

go dla sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw, w grupie badawczej uwzględ-

niono wyłącznie przedsiębiorstwa działające co najmniej pięć lat, jednak blisko 50% 

badanych stanowiły podmioty prowadzące działalność dłużej niż 10 lat. Większość 

badanych przedsiębiorstw (60%) sprzedawało swoje produkty/usługi na rynku lo-

kalnym (na terenie województwa), 18% – na rynku regionalnym (na terenie woje-

wództwa śląskiego i województw ościennych), 19% – na rynku krajowym (teren 

całej Polski) a jedynie 3% – na rynku międzynarodowym.  Biorąc pod uwagę źródła 

dostaw czynników produkcji, zapasów i usług, większość badanych przedsiębiorstw 

korzystała z rynku krajowego (38%), 25% – z rynku lokalnego, 22% – z rynku re-

gionalnego a 15% – z rynku międzynarodowego.  Ze względu na profil działalności, 

wyodrębniono sektor usług (46% respondentów), handel (34%) oraz produkcję 

(20%). Opracowana metodologia badań oraz zgromadzone dane miały na celu do-

starczenie argumentów do sprawdzenia prawdziwości przyjętych hipotez badaw-

czych: 

H1 – większość badanych przedsiębiorstw sektora MŚP działających w wojewódz-

twie śląskim odczuło wzrost ryzyka płynności w latach 2008–2010 i w ich opinii 

sytuacja ta związana jest z oddziaływaniem światowego kryzysu finansowego. 

H2 – większość badanych przedsiębiorstw sektora MŚP działających w wojewódz-

twie śląskim przewiduje wzrost ryzyka płynności w ciągu 24 miesięcy, 
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a zmiana ta w ich opinii związana będzie z oddziaływaniem światowego kryzysu 

finansowego. 

H3 – większość przedsiębiorstw postrzegających wzrost ryzyka płynności odczuwa 

jednocześnie pogorszenie ogólnej sytuacji finansowej. 

 

 

3. Wyniki badań 

 

Ponad połowa badanych (189 z 332 respondentów – 57%) nie stwierdziła zna-

czących zmian poziomu ryzyka płynności w latach 2008–2010 (tab. 2). W tej grupie 

przeważała również opinia (83% odpowiedzi), że brak zmian w zdolności do termi-

nowego regulowania zobowiązań bieżących nie miał związku z oddziaływaniem 

światowego kryzysu finansowego. Jednocześnie blisko 30% badanych odczuło po-

gorszenie zdolności do terminowego regulowania zobowiązań bieżących w tym 

okresie (99 badanych), z czego blisko 95% stwierdziło, że wzrost ryzyka płynności 

był bezpośrednio związany z kryzysem finansowym. Około 7% badanych (23 

przedsiębiorstwa) zaobserwowało znaczną zmianę zdolności do terminowego regu-

lowania zobowiązań bieżących w analizowanym okresie, przy czym 70% badanych 

w tej grupie wyjaśniało to oddziaływaniem kryzysu finansowego. Najmniej liczna 

grupa respondentów (około 6%) zaobserwowała poprawę płynności w tym okresie, 

jednak ponad 80% z nich nie stwierdziło związku tej zmiany z kryzysem finanso-

wym. Podsumowując, większość badanych przedsiębiorstw sektora MŚP w woje-

wództwie śląskim nie zaobserwowała znaczących zmian w poziomie ryzyka płynno-

ści w latach 2008–2010. Jednocześnie, niezależnie od obserwowanych zmian lub ich 

braku, większość badanych podmiotów (56%) nie wiązała tego zjawiska z global-

nym kryzysem finansowym, z wyjątkiem przedsiębiorstw wskazujących na pogor-

szenie płynności, którzy w 95% wiążą to negatywne zjawisko z kryzysem.  

W tabeli 3 przedstawiono wyniki dotyczące przewidywanego kierunku zmian 

ryzyka płynności i jego związku z oddziaływaniem globalnego kryzysu finansowe-

go.  

Zdecydowana większość badanych (56%) nie przewiduje znaczących zmian 

w poziomie ryzyka płynności w ciągu kolejnych 24 miesięcy, z czego ponad 76% 

nie wiąże tych oczekiwań z kryzysem finansowym. Ponad 20% badanych oczekuje 

pogorszenia płynności w nadchodzącym okresie,  z czego ponad połowa uważa, że 

ma to związek ze światowym kryzysem finansowym  Z kolei ponad 14% przedsię-

biorstw oczekuje poprawy płynności w ciągu 24 miesięcy, wyraźnie łącząc te ocze-

kiwania ze słabnącym oddziaływaniem światowego kryzysu finansowego. Najmniej 

liczna jest grupa oczekujących istotnych wahań w poziomie płynności (ponad 7%) – 

wśród nich przeważają opinie o związku przewidywanych wahań z kryzysem finan-

sowym. 
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Tabela 2 

Zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań bieżących i jej 

związek z globalnym kryzysem finansowym – ujęcie retrospektywne (N = 332) 

 

Pytania 

Obserwowany kierunek zmian/brak zmian 

miał związek z globalnym kryzysem finan-

sowym 
Ogółem 

tak nie 

Zdolność przedsię-
biorstwa do termi-

nowego regulowa-

nia zobowiązań 
bieżących w latach 

2008–2010 

pogorszyła się 

94 5 99 

94,9% 5,1% 100,0% 

64,4% 2,7% 29,8% 

poprawiła się 

4 17 21 

19,0% 81,0% 100,0% 

2,7% 9,1% 6,3% 

pozostała na 
niezmienionym 

poziomie 

32 157 189 

16,9% 83,1% 100,0% 

21,9% 84,4% 56,9% 

podlegała istot-

nym wahaniom 

16 

69,6% 
11,0% 

7 

30,4% 
3,8% 

23 

100,0% 
6,9% 

Ogółem 

146 
44,0% 

186 
56% 

332 
100% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

 

Tabela 3 

Zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań bieżących i jej 

związek z kryzysem finansowym – ujęcie prospektywne (N = 332) 

 

Pytania 

Przewidywany kierunek zmian/brak zmian 

ma związek z globalnym kryzysem finanso-
wym Ogółem 

tak nie 

Zdolność przedsiębior-
stwa do terminowego 

regulowania zobowią-

zań bieżących w ciągu 
kolejnych 24 miesięcy 

pogorszy się 

40 34 74 

54,1% 45,9% 100,0% 

30,1% 17,1% 22,3% 

poprawi się 

44 3 47 

93,6% 6,4% 100,0% 

33,1% 1,5% 14,2% 

pozostanie na 
niezmienionym 

poziomie 

34 153 186 

18,3% 81,7% 100,0% 

25,6% 76,4% 56,0% 

będzie podlegać 

istotnym waha-
niom 

15 

62,5% 
11,3% 

9 

37,5% 
4,5% 

24 

100,0% 
7,2% 

Ogółem 
133 

40,1% 

199 

59,9% 

332 

100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 
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Tabela 4 

Odczuwane i oczekiwane zmiany poziomu ryzyka płynności – połączenie ujęcia retro-  

i prospektywnego (N = 332) 

 

Pytanie 

Zdolność do terminowego regulowania zo-

bowiązań bieżących w nadchodzących 24 mie-

siącach 

Ogó-

łem 
poprawi 

się 

pogor-

szy się 

pozo-

stanie 

na 

obec-

nym 

pozio-

mie 

będzie 

podle-

gać 

istot-

nym 

waha-

niom 

Zdolność 

przedsię-

biorstwa do 

terminowe-

go regulo-

wania zo-

bowiązań 

bieżących  

w latach 

2008–2010 

pogorszyła 

się 

40 34 17 8 99 

40,4% 34,3% 17,2% 8,1% 100,0% 

54,1% 72,3% 9,1% 33,3% 29,8% 

poprawiła 

się 

7 1 11 2 21 

33,3% 4,8% 52,4% 9,5% 100,0% 

9,5% 2,1% 5,9% 8,3% 6,3% 

pozostała 

na nie-

zmienio-

nym po-

ziomie 

21 12 152 3 189 

11,1% 6,3% 80,4% 1,6% 100,0% 

28,4% 25,5% 81,7% 12,5% 56,9% 

podlegała 

istotnym 

wahaniom 

6 0 6 11 23 

26,1% 0,0% 26,1% 47,8% 100,0% 

8,1% 0,0% 3,2% 45,8% 6,9% 

Ogółem 

74 47 186 24 332 

22,3% 14,2% 56,0% 7,2% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

W tabeli 4 zaprezentowano wyniki badań pozwalające na powiązanie percepcji 

ryzyka płynności w ujęciu retrospektywnym z ujęciem prospektywnym. W grupie 

przedsiębiorstw, które odczuły pogorszenie płynności w latach 2008–2010 (99 pod-

miotów), 34 oczekuje dalszego pogorszenia sytuacji, oznaczającego wzrost ryzyka 

płynności w ciągu następnych 24 miesięcy. Jednocześnie ponad 40% respondentów 

znajdujących się w tej grupie charakteryzuje się większym optymizmem oczekując 

poprawy sytuacji w najbliższym okresie. Co ciekawe, największą liczebność ma 

grupa przedsiębiorstw, która nie odczuła znaczących zmian w poziomie płynności  

w latach 2008–2010 i równocześnie oczekuje, że ryzyko płynności w przyszłości 

pozostanie na obecnym poziomie (152 z 332 respondentów). 

Dodatkowych informacji dostarczają dane w tabelach 5 i 6, które pozwalają na 
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poszukiwanie związku pomiędzy postrzeganiem zmian poziomu ryzyka płynności  

a oceną ogólnej sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw zarówno w ujęciu 

retrospektywnym, jak i prospektywnym.  

 
Tabela 5 

Związek odczuwalnych zmian w poziomie ryzyka płynności z oceną ogólnej sytuacji fi-

nansowej – ujęcie retrospektywne (N = 332) 

 

Pytanie 

Zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regu-

lowania zobowiązań bieżących w latach 2008-2010 

Ogó-

łem pogorszy-

ła się 

poprawi-

ła się 

pozostała na 

niezmienio-

nym poziomie 

podlegała 

istotnym 

waha-

niom 

Ogólna sytuacja 

finansowa 

przedsiębior-

stwa w latach 

2008-2010 

pogorszy-

ła się 

82 3 87 13 185 

44,3% 1,6% 47,0% 7,0% 100,0% 

82,8% 14,3% 46,0% 56,5% 55,7% 

poprawiła 

się 

3 9 18 2 32 

9,4% 28,1% 56,3% 6,3% 100,0% 

3,0% 42,9% 9,5% 8,7% 9,6% 

pozostała 

bez zmian 

14 9 84 8 115 

12,2% 7,8% 73,0% 7,0% 100,0% 

14,1% 42,9% 44,4% 34,8% 34,6% 

Ogółem 99 21 189 23 332 

29,8% 6,3% 56,9% 6,9% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 
Analizując dane przedstawione w tabeli 5 można zauważyć, że w grupie  

99 przedsiębiorstw, które odczuły wzrost ryzyka płynności w latach 2008–2010,  

82 podmioty (82%) odnotowały pogorszenie ogólnej sytuacji finansowej. Jednocze-

śnie w grupie 185 podmiotów, w których ogólna sytuacja finansowa uległa pogor-

szeniu, znalazło się aż 87 przedsiębiorstw (47%), w których płynność pozostawała 

na niezmienionym poziomie. Należy również dodać, że 25% ogółu respondentów 

(84 podmioty) nie odczuło znaczących zmian ani w poziomie ryzyka płynności, ani 

w ogólnej sytuacji finansowej w latach 2008–2010. 

Dane w tabeli 6 prezentują związek pomiędzy zmianami ogólnej sytuacji fi-

nansowej przedsiębiorstw w latach 2008–2010 a przewidywanym kierunkiem zmian 

zdolności do terminowego regulowania zobowiązań bieżących, czyli oczekiwaniami 

co do zmiany ryzyka płynności. W grupie 185 przedsiębiorstw, które odczuły po-

gorszenie ogólnej sytuacji finansowej, największą cześć stanowią podmioty, które 

uważają, że poziom ryzyka płynności w nadchodzących 24 miesiącach nie ulegną 

zmianie (46%).  Blisko 24% tej grupy oczekuje poprawy płynności w najbliższym 

czasie a dopiero na trzecim miejscu (około 23%) znajdują się podmioty, przewidują-

ce pogorszenie zdolności do terminowego regulowania zobowiązań w przyszłości. 

Podobnie, jak w wypadku wcześniejszych danych, blisko 25% ogółu badanych 

przedsiębiorstw nie odczuło zmian w ogólnej sytuacji finansowej i równocześnie
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nie przewiduje zmian w poziomie ryzyka płynności w nadchodzących 24 miesią-

cach. 

 
Tabela 6 

Związek przewidywanych zmian w poziomie ryzyka płynności z oceną ogólnej sytuacji 

finansowej – ujęcie prospektywne (N = 332) 

 

Pytanie 

Zdolność do terminowego regulowania zobo-

wiązań bieżących w ciągu nadchodzących 24 

miesięcy 

Ogółem 

poprawi 

się 

pogorszy 

się 

pozostanie 

na obec-

nym po-

ziomie 

będzie pod-

legać istot-

nym waha-

niom 

Ogólna sytuacja 

finansowa 

przedsiębiorstwa 

w latach  

2008–2010 

pogorszyła 

się 

44 42 86 12 

6,5% 

50,0% 

185 

23,8% 22,7% 46,5% 100,0% 

59,5% 89,4% 46,2% 55,7% 

poprawiła 

się 

9 1 20 2 

6,3% 

8,3% 

32 

28,1% 3,1% 62,5% 100,0% 

12,2% 2,1% 10,8% 9,6% 

pozostała 

bez zmian 

21 4 80 10 

8,7% 

41,7% 

115 

18,3% 3,5% 69,6% 100,0% 

28,4% 8,5% 43,0% 34,6% 

Ogółem 74 47 186 24 

7,2% 

100,0% 

332 

22,3% 14,2% 56,0% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Wyniki badań prezentowanych w artykule dotyczą problemu percepcji zmian 

poziomu ryzyka płynności i jego związku z globalnym kryzysem finansowym. Ba-

dania te pozwoliły na częściowe potwierdzenie hipotezy trzeciej, jednak nie dostar-

czyły wystarczających argumentów na potwierdzenie hipotezy pierwszej  

i drugiej. 

W odniesieniu do pierwszej hipotezy, głoszącej że w latach 2008–2010 więk-

szość badanych przedsiębiorstw sektora MŚP województwa śląskiego odczuło 

wzrost ryzyka płynności i miało to ścisły związek z oddziaływaniem światowego 

kryzysu finansowego, nie znaleziono wystarczających dowodów na potwierdzenie 

jej słuszności. Tylko około 30%  badanych podmiotów wskazało odpowiedź świad-

czącą o wzroście ryzyka płynności w analizowanym okresie. Zdecydowana więk-

szość podmiotów (ponad 56%) stwierdziła brak zmian w poziomie ryzyka płynno-

ści. Analizowane podmioty w większości przypadków nie zaobserwowały związku 

zmian poziomu ryzyka płynności z kryzysem finansowym, poza grupą przedsię-

biorstw, odczuwających wzrost ryzyka płynności, w której ponad połowa badanych 

wskazywała na takie powiązanie.  

Podobne wnioski otrzymano w przypadku drugiej hipotezy głoszącej, że więk-



228 Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala, Maria Gorczyńska  

 

szość badanych przedsiębiorstw sektora MŚP województwa śląskiego przewiduje 

wzrost ryzyka płynności w ciągu kolejnych 24 miesięcy a zmiana ta, w ich opinii, 

związana będzie z oddziaływaniem światowego kryzysu finansowego. Niewiele 

ponad 20% badanych podmiotów przewiduje wzrost ryzyka płynności w przyszło-

ści, zdecydowana większość zakłada utrzymanie płynności na niezmienionym po-

ziomie. Dodatkowo, ponad 60% badanych nie dostrzega związku pomiędzy przewi-

dywanymi zmianami poziomu ryzyka płynności a skutkami kryzysu finansowego. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na częściowe potwierdzenie hipotezy trze-

ciej zakładającej związek pomiędzy postrzeganiem wzrostu ryzyka płynności  

i jednoczesnym odczuwaniem pogorszenia ogólnej sytuacji finansowej. W ujęciu 

retrospektywnym, ponad 80% przedsiębiorstw, które odczuły wzrost ryzyka płynno-

ści, jednocześnie zauważyły pogorszenie ogólnej sytuacji finansowej. Z drugiej 

strony, w grupie przedsiębiorstw, które odnotowały pogorszenie ogólnej sytuacji 

finansowej, podmioty o zwiększonym ryzyku płynności stanowiły odpowiednio 

44% w ujęciu retrospektywnym i 22% w ujęciu prospektywnym. 

Prezentowane wyniki badań nie potwierdzają więc założeń teoretycznych, 

wskazujących na wzrost ryzyka płynności w okresie oddziaływania kryzysu finan-

sowego.  Co więcej, nie odpowiadają w pełni wynikom badań ilościowych przepro-

wadzonych na zagregowanych danych statystycznych, wskazujących na ogólne 

pogorszenie płynności finansowej śląskich przedsiębiorstw w okresie eskalacji kry-

zysu finansowego. 

 

 
PERCEPTION OF THE LIQUIDITY RISK IN THE SMALL AND MEDIUM 

SIZED ENTERPRIESES IN THE SILESIAN REGION 

Summary 

The main purpose of this paper is to present partial results of the Authors’ own ques-

tionnaire conducted on selected SMEs in the Silesian Region in order to examine their opi-

nions about changes in their financial situation in times of the global financial crisis. The 

results of research presented in this paper are exclusively devoted to the problem of the liquid-

ity risk perception. Theoretical framework and the results of the financial data suggest that 

financial crisis increases the level of liquidity risk. However, according to the opinions of the 

analyzed SMEs’, most of them did not perceive a significant increase of the liquidity risk in 

this period. In addition, most of them did not associate the changes in level of liquidity risk 

with the impact of the global financial crisis. 

Translated by Joanna Błach 
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OCENA RYZYKA NIEPOWODZENIA AKTYWNOŚCI  

PROINNOWACYJNEJ W SEKTORZE MŚP WOJEWÓDZTWA  

LUBELSKIEGO
1
 

 

 

Wprowadzenie 

 

Ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej jest zjawiskiem powszech-

nym, dynamicznym i zmiennym, czynnikiem uwzględnianym w rachunkach eko-

nomicznych, przedmiotem obrotu lub szansą na wzrost korzyści. Określone typy 

ryzyka są naturalne i zidentyfikowane w funkcjonowaniu organizacji i przedsię-

biorstw, ale także każdej innej aktywności wszystkich uczestników interakcji spo-

łecznych. Samo pojęcie ryzyka zostało formalnie zdefiniowane i wydaje się, że 

mimo rozwoju koncepcji zarządzania ryzykiem, wciąż pozostają one jedynie pró-

bami objęcia ryzyka kontrolą na tyle, na ile pozwala percepcja zarządzających. Prak-

tyczne aspekty zarządzania ryzykiem pozwalają przygotować się na ryzyko staty-

stycznie przewidywalne, jednak zawsze pozostaje margines, w którym mieszczą się 

te jego aspekty, które nie miały się prawa zdarzyć. Margines ten wydaje się być 

szczególnie szeroki w przypadku podejmowania zupełnie nowych aktywności,  

w tym w procesie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. 

Istotność procesów innowacyjnych w organizacjach i przedsiębiorstwach kon-

kurujących na rynku stała się inspiracją do podjęcia badań identyfikacji barier finan-

sowania działalności innowacyjnej, obejmującej także aspekty percepcji samych 

innowacji, percepcji instrumentów finansowania i instytucji je oferujących, samych 

innowatorów oraz ryzyka procesu innowacji i ograniczeń mentalnych w ich podej-

mowaniu. Badania przeprowadzone przez zespół badawczy w ramach projektu po-

dzielone zostały na dwa zasadnicze etapy. W pierwszym etapie, który odbył się  

w 2011 roku na próbie N = 395 podmiotów z siedzibą w województwie lubelskim, 

uzyskano informacje dotyczące zaangażowania w kreowanie i wdrażanie innowacji 

w przedsiębiorstwach, wiedzę na temat doświadczeń przedsiębiorstw w tym zakresie 

oraz ich ocenę dostępności i wykorzystania instrumentów finansowania innowacji. 

W drugim etapie, zakończonym w listopadzie 2012 roku, przeprowadzono pogłę-

bione wywiady indywidualne z przedstawicielami wybranych podmiotów gospodar-

czych (N = 30 przedsiębiorstw) oraz instytucji otoczenia biznesu. Próba została 

dobrana celowo, a szczególną uwagę zwrócono na te podmioty, które wskazywały  

w pierwszym etapie badań na problemy z wdrażaniem innowacji, porażki w tym 

                                                 
1 Artykuł przygotowany na podstawie badań realizowanych w ramach projektu badawczego 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego NN 113 303038.  
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zakresie i utrudnienia w pozyskaniu finansowania dla innowacji. Prezentacji wnio-

sków płynących z przeprowadzonych z przedsiębiorcami wywiadów poświęcono 

niniejszy artykuł
2
. 

 

 

1. Innowacyjność a ryzyko 

 

Wielkość ryzyka jest problemem percepcji, może tkwić zarówno w samych ce-

chach sytuacyjnych, jak i indywidualnych podmiotu. Społeczna percepcja ryzyka 

nie wliczała aspektów zwiększających zagrożenie takich jak rozwój motoryzacji, 

przemysłu chemicznego, elektrowni atomowych. Na ocenę wielkości ryzyka wpły-

wa dobrowolność wyboru. Akceptujemy poziom ryzyka zbliżony do dotychczas 

wykonywanych działań. 

Czynnikiem istotnie wpływającym na ocenę ryzyka jest możliwość osobistego 

wpływu na przebieg działania, zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami 

zdarzenia oraz możliwość odwrócenia negatywnych skutków. Brak kontroli i nie-

odwracalność szkód powoduje znaczną awersję do ryzyka. Można zauważyć ten-

dencję ignorowania niebezpieczeństwa w sytuacji odroczenia w czasie negatywnych 

konsekwencji. Na percepcję ryzyka wpływa także chroniczność zdarzeń, mniejsze 

wrażenie robią częste wypadki komunikacyjne w przeciwieństwie do katastroficz-

nego charakteru niebezpieczeństw. Ryzyko tych drugich, niemal znikome w porów-

naniu do ryzyka wypadku, wydaje się większe, bo pozostawia większe wrażenie. 

Ocena ryzyka jest bardziej realna w wypadku uczestnictwa w zdarzeniu, informacje 

zasłyszane o nowych nieznanych niebezpieczeństwach powodują znacznie większy 

strach. Względna częstość negatywnych następstw oraz możliwość kontrolowania są 

związane z oceną prawdopodobieństwa, natomiast bezpośredniość oraz duża skala 

następstw wyrażają się w ocenie skutków działania
3
. 

Skłonność do ryzyka jest indywidualną cechą każdego człowieka, która poka-

zuje w jakim stopniu jesteśmy gotowi ponieść ryzyko, by osiągnąć potencjalnie 

wyższą stopę zwrotu z inwestycji. Istnieją jednak obiektywne czynniki, które prede-

stynują do podejmowania ryzyka. Są to między innymi wiek (wyższą skłonność do 

ryzyka wykazują osoby młodsze, wraz z wiekiem rośnie natomiast niechęć do ryzy-

ka) czy płeć. Wyniki badań wykazują pozytywny związek skłonności do ryzyka  

z męską płcią biologiczną, wymiarem męskości płci psychologicznej oraz aktywno-

ścią i wytrzymałością, a także negatywny – z wymiarem kobiecości płci psycholo-

gicznej i reaktywnością emocjonalną. Mniejsza skłonność kobiet do ryzyka jest 

często wyjaśniana stereotypowością ról związanych z płcią. Stereotyp kobiety wyra-

ża się emocjonalnością, delikatnością, czułością, zdolnością do poświęceń, nato-

miast stereotyp męski cechuje niezależność, aktywność, łatwość podejmowania 

                                                 
2 Artykuł nawiązuje do wyników M. Kicia, Aspekty behawioralne aktywności proinnowacyj-

nej w sektorze MSP województwa lubelskiego, w: Strategie zarządzania mikro, małymi  

i średnimi przedsiębiorstwami, red. A. Bielawska, D. Zawadzka, Zeszyty Naukowe (696), 

Ekonomiczne Problemy Usług (81), Uniwersytet Szczeciński 2012, s. 243–252. 
3 Por. Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2004, s. 90–101; T. Tyszka, Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1986, s. 191–195. 



 Ocena ryzyka niepowodzenia aktywności proinnowacyjnej... 231 

 

decyzji, wiara w siebie, nieuleganie naciskom. Odmienne postrzeganie świata przez 

kobiety powoduje także odmienne postrzeganie ryzyka, przypisywanie wyższej 

wartości ryzyku zagrożenia niż mężczyźni. Kobiety wyżej niż mężczyźni oceniają 

ryzykowność wojny nuklearnej, kwaśnych deszczy a nawet technologii przemysło-

wych. Są bardziej wyczulone na ryzyko w kwestiach społecznych i ochrony środo-

wiska, są także bardziej skłonne do ryzyka w sytuacji, gdy niezbędna jest pomoc lub 

obrona własnych dzieci
4
. Większa skłonność mężczyzn do ryzyka jest w pewnym 

stopniu związana z ich większą skłonnością do agresji, przemocy i zachowań grożą-

cych sankcjami oraz zachowań niebezpiecznych. Tendencja do ryzykowania lub 

ostrożności powstaje najpierw pod wpływem czynników biologicznych, a następnie 

społecznie kształtowanych potrzeb i zachowań. W przypadku mężczyzn podejmo-

wanie ryzyka już w młodym wieku jest odbierane jako sposób realizacji celów, 

przejaw męskości, imponowanie odwagą. Mężczyźni lubią współzawodnictwo, 

wyzwania, bezpośrednie konfrontacje, co prowokuje ich do zachowań ryzykow-

nych. Kobiety osiągają swoje cele przy wzajemnym wsparciu, stąd rzadziej muszą 

podejmować ryzyko w swoich działaniach. Kobiety wykazują w konsekwencji 

mniejszą skłonność do ryzyka w wykonywanej pracy, w podróżach, w sporcie  

i rekreacji
5
. 

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, nie powinien dziwić relatywnie 

niski odsetek kobiet wśród przedsiębiorców (około 35–37%), co i tak nieco przekra-

cza poziom europejski (około 33%)
6
. Samo prowadzenie działalności gospodarczej 

nie musi jeszcze oznaczać aktywności proinnowacyjnej, jednak zapewnienie odpo-

wiedniej konkurencyjności w długim okresie takie działania wymusza, co dodatko-

wo może wprowadzać swoistą barierę i opór przed rozwijaniem i podejmowaniem 

działalności gospodarczej przez kobiety czy zupełnie inną percepcją ryzyka. Nie 

ulega bowiem wątpliwości, że działalność innowacyjna jest obszarem, w którym 

skłonność do podejmowania ryzyka jest konieczna. 

Co ciekawe, według wyników badań H. Greave bardziej prawdopodobne jest 

to, że innowacje pojawią się w podmiotach przeżywających trudności finansowe niż 

w tych, które sytuację finansową mają zdrową. Nie oznacza to, że organizacje, które 

odnoszą sukces są mnie innowacyjne. Wprost przeciwnie, daje się w nich zauważyć 

zdecydowanie wyższą aktywność w zakresie badań i rozwoju, zdrowe fundamenty 

operacyjne pozwalają na finansowanie tego typu wydatków, jednak znacznie niższy 

odsetek takich firm wdraża potem innowacje w produkty rynkowe
7
. Przyczyna tego 

zjawiska tkwi w odmiennym stosunku do ryzyka w obu przypadkach firm, co daje 

się wytłumaczyć także jednym z fundamentalnych założeń finansów behawioral-

                                                 
4 R. Studenski, Ryzyko i ryzykowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, 

s. 44–45. 
5 Ibidem, s. 103; M. Kicia, Płeć a tolerancja ryzyka w inwestycjach giełdowych, w: Zarządza-

nie Finansami Firm – Teoria i Praktyka, red. B. Bernaś, „Prace Naukowe Akademii Ekono-

micznej im. O. Langego we Wrocławiu”, nr 1200/2008, s. 272–277. 
6 http://www.rowniwpracy.gov.pl/ 50/ przeciwdzialanie-dyskryminacji /przedsiebiorczosc-

kobiet-i-mezczyzn-cz-1.html (25.10.2012). 
7 H. Greve, A Behavioral Theory of R&D Expenditures and Innovations: Evidence from Ship-

building, „Academy of Management Journal”, nr 46 (6), s. 685–702. 
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nych, mianowicie teorią perspektywy Kahnemana i Tversky’ego
8
. Odkryli oni, że 

uczestnicy procesów decyzyjnych charakteryzują się na ogół większą skłonnością 

do podejmowania ryzyka w obliczu potencjalnego zagrożenia (strat) oraz awersją 

wobec ryzyka dla oczekiwanych korzyści (zysków). Sytuacja zagrożenia przedsię-

biorstwa wymusza więc niejako w naturalny sposób, leżący w naturze ludzkiej me-

nedżerów, większą aktywność właśnie z powodu samego kontekstu sytuacji i więk-

szą determinację, by jej przeciwdziałać. Dobra sytuacja firmy ogranicza zaś skłon-

ność do podejmowania działań ryzykownych związanych z wprowadzaniem nowych 

innowacyjnych produktów, a tym samym, przy być może wysokiej aktywności ini-

cjowania i projektowania innowacji, brakuje zgody na finalne jej wdrożenie. Para-

doksalnie więc, rośnie w tym wypadku ryzyko niepowodzenia działań proinnowa-

cyjnych. Konserwatyzm i inercja, jakie cechować mogą dobrze prosperujące pod-

mioty w mniejszym jednak stopniu narażają firmę na ryzyko zagrożenia funkcjono-

wania w ogóle. 

Z perspektywy systemu gospodarczego pojawianie się więc innowacji jest 

permanentne, choć być może w zależności od koniunktury, inspirowane przez różne 

grupy podmiotów – zdesperowanych przedsiębiorców i organizacje w większym 

stopniu w czasach pogorszenia koniunktury i tych, którzy mają możliwości finan-

sowania ich wdrożenia w okresach rozkwitu. Skala realizowanych przez podmioty 

gospodarcze innowacji nie pozostaje także bez wpływu na wycenę ich jako akty-

wów finansowych. N. Garleanu, L. Kogan i S. Panageas badali naturę tego wpływu, 

koncentrując się na dwóch efektach innowacji. Po pierwsze, innowacje rozszerzając 

zdolności produkcyjne w gospodarce i prowadząc do powstania zupełnie nowych 

podmiotów, zwiększają presję konkurencyjną na istniejące tradycyjne firmy i ich 

pracowników, zmniejszając zyski istniejących podmiotów i deprecjonując kapitał 

ludzki osób starszych. Tak więc innowacje tworzą nowe ryzyka systemowe, które 

określili jako „ryzyko wypierania” dla starszych uczestników rynku – zarówno 

podmiotów jak i ich pracowników (displacement risk). Efekt ten tłumaczy różne 

stopy konsumpcji i wzrostu dochodów dla grup wiekowych i zawodowych w całej 

populacji. Po drugie, nowe podmioty kreowane przez innowatorów zyskują wyższe 

premie jako renty od innowacji wkalkulowane w ich wyceny i stopy zwrotu na ryn-

ku finansowym (value premium), co także przez ten kanał transmisji innowacji od-

działuje na firmy tradycyjnie mniej innowacyjne, utrudniając im konkurencję na 

rynku finansowym
9
. 

Nie bez znaczenia dla skłonności działań proinnowacyjnych oraz ich efektyw-

ności jest sam sposób finansowania innowacji. P. Pisano, M. Pironti, B. Bertoldi 

przeprowadzili badania w tym zakresie, analizując projekty i efekty ich wdrożenia 

dla tych podmiotów, które pozyskały finansowanie od aniołów biznesu oraz takich, 

które finansowały innowacje z innych źródeł. Stosując autorski model, zmierzyli 

poziom skłonności do innowacyjności w każdej z badanych firm na podstawie da-

nych zawartych w biznes planach zaplanowanych przedsięwzięć, a następnie (po 

                                                 
8 D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, Econo-

metrica, t. 47, March 1979, s. 263–291. 
9 N. Garleanu, L. Kogan i S. Panageas: The Democgraphics of Innovation and Asset Returns, 

University of Chicago Booth School of Business and NBER, http://faculty. chicago-

booth.edu/stavros.panageas/research/ OLG_riv_current.pdf (30.12.2012). 
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3 latach) zweryfikowali rezultaty, sprawdzając czy firmy o większej według modelu 

skłonności do innowacji były faktycznie bardziej aktywne w kreowaniu rzeczywi-

stych innowacji oraz czy istnieje zależność pomiędzy źródłem pochodzenia kapitału 

(aniołowie biznesu vs. pozostali) a skłonnością do innowacyjności. Wyniki dowio-

dły, że podmioty innowacyjne, które finansowane były przez aniołów biznesu rze-

czywiście charakteryzują się istotnie wyższym poziomem innowacyjności w śred-

nim okresie
10

. Wskazuje to jednocześnie na możliwe ograniczenia w poziomie in-

nowacyjności zwłaszcza w tych regionach, gdzie poziom akumulacji i możliwości 

wykorzystania tego typu  kapitału zalążkowego jest niski bądź też świadomość bior-

ców kapitału o możliwości, jak również skłonności do jego wykorzystania jest rela-

tywnie niska. Tego typu bariera dotyczyć może między innymi województwa lubel-

skiego. 

 

 

2. Działania innowacyjne jako proces 

 

Zazwyczaj kiedy mówimy o innowacji mamy na myśli finalne jej efekty, które 

są na poziomie organizacji lub systemu gospodarczego zauważalne przez innowa-

cyjne rozwiązania, produkty czy usługi. Osiągnięcie tego finalnego etapu działań 

proinnowacyjnych poprzedzone jest całym szeregiem powiązanych aktywności, 

które zagrożone są z różnych powodów ryzykiem niepowodzenia i przerwania całe-

go procesu. Z punktu widzenia przedmiotu realizowanego zadania badawczego  

w projekcie, zespół badawczy skupił się na kwestiach barier związanych z finanso-

waniem projektów innowacyjnych w województwie lubelskim. Badania literatury, 

ale także badania ankietowe przeprowadzone wśród podmiotów gospodarczych oraz 

instytucji otoczenia biznesu, wspierających działalność przedsiębiorstw w działa-

niach proinnowacyjnych doprowadziły do stworzenia na potrzeby analizy ryzyka 

związanego z działalnością innowacyjną prostego procesowego modelu innowacji, 

który z percepcyjnego punktu widzenia pozwolił, zwłaszcza przedsiębiorcom, od-

nieść się do kwestii zagrożeń, jakie z ich doświadczenia pojawiły się i mogą się 

pojawiać na każdym z etapów kreowania innowacji. 

Na użytek przeprowadzanych badań przyjęto, że proces innowacji składa się  

z czterech sekwencyjnie następujących po sobie etapów: 1) inicjowania innowacji; 

2) analizy i opracowania rozwiązań innowacyjnych; 3) pozyskania finansowania dla 

rozwiązań innowacyjnych; 4) właściwego ich wdrożenia. Założono, że każdy z tych 

etapów może zakończyć się ostatecznie przejściem do kolejnego etapu lub przerwa-

niem całego procesu. W każdym z etapów podmiot zarządzający procesem musi 

bowiem uwzględnić spójność celów i potrzeb jakie każdy etap wymaga oraz możli-

wości zasobowych (materialnych i niematerialnych) koniecznych do jego osiągnię-

cia. Negatywna weryfikacja kończyć się będzie przerwaniem, modyfikacją lub odło-

żeniem w czasie dalszego kreowania innowacji. Istotą badania było poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki niosą ryzyko porażki działań proinnowacyj-

nych na każdym etapie oraz czy możliwe jest oszacowanie prawdopodobieństwa ich 

                                                 
10 P. Pisano, M. Pironti, B. Bertoldi, Business Angel and Risk Capital: The Impact of Innova-

tion, „Journal of US-China Public Administration”, August 2010, t. 7, nr 8 (58), s. 58–72. 
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wystąpienia lub relacji pomiędzy poziomem ryzyka niepowodzenia dla poszczegól-

nych etapów. Procesowe ujęcie kreowania innowacji przedstawiono na rysunku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1. Innowacja jako proces 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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rację wewnętrzną lub zewnętrzną. Może ona pochodzić od samej organizacji, pomy-

słów właścicieli, menedżerów, pracowników operacyjnych, doradców, ale także 

interesariuszy zewnętrznych, m.in. dostawców i odbiorców, konkurencji, kapi-

Inspiracja, pomysł na 

innowację 

Sukces? 

Ocena możliwych 

efektów i luki zasobów 

Sukces? 

Poszukiwanie finanso-
wania innowacji 

 

Sukces? 

Właściwe wdrożenie 

innowacji 

Sukces? 

Dlaczego? Jakie zagrożenia?  

Jakie prawdopodobieństwo? 

Dlaczego? Jakie zagrożenia?  

Jakie prawdopodobieństwo? 

Dlaczego? Jakie zagrożenia?  

Jakie prawdopodobieństwo? 

Dlaczego? Jakie zagrożenia?  

Jakie prawdopodobieństwo? 

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

TAK 

TAK 



 Ocena ryzyka niepowodzenia aktywności proinnowacyjnej... 235 

 

tałodawców, nauki i innych. Ten etap procesu wydaje się relatywnie tani, o ile po-

szukiwanie inicjowania innowacji nie zostało świadomie zlecone innym podmiotom 

(np. znalezienie innowacyjnego rozwiązania produkcji). Chodzi tu jednak w więk-

szym stopniu o uświadomienie sobie możliwości i potrzeby wdrożenia rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Na tym etapie mogą pojawić się zwłaszcza 

behawioralne ograniczenia, które nie dopuszczą do kontynuowania kreowania in-

nowacji.  

Wstępna – formalna lub nieformalna – akceptacja rodzącego się pomysłu 

oznacza przejście do etapu analizy potrzeb i możliwości związanych z jej dalszym 

rozwojem. Tutaj dochodzi do konfrontacji spodziewanych korzyści innowacji oraz 

zasobów, jakimi dysponuje kreujący rozwiązanie podmiot, aby doprowadzić do jej 

wdrożenia, tutaj powinna także nastąpić identyfikacja ryzyka związanego z innowa-

cją oraz mniej lub bardziej formalne opracowanie dokumentacji pomysłu. Na tym 

także etapie ustalana jest luka zasobów materialnych i niematerialnych, jakie muszą 

zostać zaangażowane w dalszą realizację projektu.  

Perspektywy (korzyści), jakie niesie za sobą wdrożenie projektu w kontekście 

ryzyka z nim związanego może lub nie skierować go do kolejnej fazy, związanej  

z poszukiwaniem i uruchamianiem źródeł finansowania innowacji. Uzgodnienie 

warunków finansowania wewnętrznego lub zewnętrznego pozwala często dodatko-

wo zweryfikować planowane rozwiązania i nadać kształt akceptowalny dla wszyst-

kich stron finansujących. Wtedy dopiero możliwe jest przejście do zasadniczego 

wdrożenia zaplanowanych rozwiązań. Zanim jednak do tego dojdzie, na każdym  

z powyższych etapów mogą pojawić się zagrożenia, których identyfikacja była 

przedmiotem badań wśród podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego. 

 

 

3. Ryzyko niepowodzenia działań innowacyjnych – wyniki wywiadów bezpo-

średnich z przedsiębiorcami województwa lubelskiego 

 

Badania przeprowadzone przez zespół badawczy w ramach projektu, podzielo-

no na dwa zasadnicze etapy. W pierwszym etapie, który odbył się w 2011 roku na 

próbie N = 395 podmiotów z siedzibą w województwie lubelskim, uzyskano infor-

macje dotyczące zaangażowania w kreowanie i wdrażanie innowacji w przedsiębior-

stwach, wiedzę na temat doświadczeń przedsiębiorstw w tym zakresie oraz ich oce-

nę dostępności i wykorzystania instrumentów finansowania innowacji. W drugim 

etapie, zakończonym w listopadzie 2012 roku, przeprowadzono pogłębione wywia-

dy indywidualne z przedstawicielami wybranych podmiotów gospodarczych  

(N = 30 przedsiębiorstw) oraz instytucji otoczenia biznesu. Próba została dobrana 

celowo, a szczególną uwagę zwrócono na te podmioty, które wskazywały w pierw-

szym etapie badań na problemy z wdrażaniem innowacji, porażki w tym zakresie  

i utrudnienia w pozyskaniu finansowania dla innowacji. 

W wywiadach bezpośrednich przedsiębiorstwa wskazywały między innymi, 

jakie czynniki mogą stać się przyczyną niepowodzenia na każdym etapie opisanego 

wcześniej procesu kreowania innowacji oraz jak oceniają prawdopodobieństwo 

porażki na każdym z etapów. Zagregowane i uogólnione odpowiedzi zawarto  

w tabeli 1. 
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Tabela 1 

Przyczyny niepowodzeń w kreowaniu innowacji oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia 

na podstawie badań przedsiębiorstw województwa lubelskiego  

 

Etap Przyczyny niepowodzenia według grup* 
Prawdopodobieństwo 

niepowodzenia 

Inicjowanie 

 jakość i realność rozwiązania (7) 

 sytuacja rynkowa, specyfika branży, 

wielkość przedsiębiorstwa (4) 

 opór kierownictwa, niechęć do innowacji, 

odwaga inicjatora (3) 

 brak kapitału lub inne finansowe (3) 

 trudno wskazać, ogólne czynniki (3) 

 brak odpowiedzi (10) 

24,0  

   17,1** 

Analiza i opra-

cowanie 

 wiedza, kompetencje zespołu i jakość 

analizy, brak informacji lub błędna ocena 

sytuacji rynkowej (16) 

 wysokość kosztów analiz (3) 

 zmienność przepisów prawnych i niezna-

jomość prawa (2) 

 ogólne czynniki (1) 

 brak odpowiedzi (8) 

28,7 

   14,6** 

Poszukiwanie 

finansowania 

 zbyt wysokie koszty finansowe (9) 

 niski poziom kapitału własnego, niski  

i zmienny dochód (7) 

 bariery formalne, brak możliwości usta-

nowienia zabezpieczeń (6) 

 trudności z pozyskaniem, brak wsparcia 

ze strony państwa, ulg (3) 

 wiarygodność instytucji finansowych (2) 

 brak wiedzy (1) 

 brak odpowiedzi (2) 

43,7 

   13,0** 

Wdrożenie 

właściwe 

 kompetencje pracowników, błędy  

we wdrażaniu (5) 

 koszty finansowania, dodatkowe koszty, 

koszty szkoleń (5) 

 opór pracowników (3) 

 ogólne przyczyny (3) 

 zmienność rynku (2) 

 nie powinno być zagrożeń (2) 

 brak odpowiedzi (10) 

23,4 

   15,6** 

* Liczba wskazań. 

** Odchylenia standardowe wskazań prawdopodobieństwa. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników wywiadów bezpośrednich. 
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Etap inicjowania innowacji zdaniem badanych przedsiębiorstw, w średnio 

76%, kończy się sukcesem i przejściem do kolejnej fazy kreowania. Spośród wska-

zywanych przyczyn niepowodzeń, największe znaczenie ma ocena samej jakości  

i realności proponowanego rozwiązania (23% wskazań). Czynniki wyznaczające 

pozycję przedsiębiorstwa na rynku odpowiadają za około 13% niepowodzeń, zaś 

czynniki behawioralne związane z oporem wobec innowacji, za jedną na dziesięć 

odrzuconych na tym etapie innowacji. Podobny odsetek dotyczy barier kapitałowych 

już na etapie inicjowania innowacji. 

Głębsza analiza możliwego wdrożenia innowacji zwiększa także ryzyko jej od-

rzucenia w stosunku do poprzedniego etapu. Jakość tej analizy, rozumiana przez 

przedsiębiorstwa jako brak odpowiedniej wiedzy, kompetencji pracowników, brak 

dostępu do aktualnych informacji rynkowych lub błędna jej ocena są najważniej-

szymi czynnikami ryzyka na tym etapie, odpowiedzialnymi za ponad 53% przerwań 

procesu na tym etapie. Z jednej strony ogranicza to ryzyko wdrożenia rozwiązań źle 

skonstruowanych, z drugiej jednak może oznaczać, że całkiem dobre i realne roz-

wiązania mogą natrafić na barierę w sporządzeniu wiarygodnej i obiektywnej anali-

zy możliwości ich realnego wdrożenia. Wysokie koszty analiz zewnętrznych odrzu-

cają tu kolejne 10% pomysłów. 

W ocenie ryzyka niepowodzenia działań proinnowacyjnych, na etapie poszu-

kiwania finansowania, przedsiębiorcy są najbardziej krytyczni i najbardziej zgodni 

ze sobą (najniższe odchylenie standardowe ocen). Prawie 44% pomysłów nie prze-

chodzi ich zdaniem tego etapu, głównie z powodu zbyt wysokich kosztów finanso-

wania zewnętrznego (30% wskazań), na które nakłada się zbyt niski poziom możli-

wego własnego zaangażowania kapitałowego (23%) oraz problemy i błędy formalne 

(20%). 

Wreszcie etap właściwego wdrażania, który zdaniem przedsiębiorców pozy-

tywnie przechodzi ponad 75% pomysłów, jest relatywnie najmniej ryzykowny z ich 

punktu widzenia. Największe ryzyko pojawia się w sferze miękkiej (braku przygo-

towania i oporu pracowników, konieczności ich szkolenia, ryzyka organizacyjnego  

i dodatkowych nieprzewidzianych wcześniej kosztów). Łącznie przyczyny te odpo-

wiadają za ponad 43% niepowodzeń we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach. 

 

 

Podsumowanie 

 

Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwa finalnego przerwania procesu kreowa-

nia innowacji na każdym etapie i traktując jako dopełnienie możliwość ich kontynu-

acji, zdaniem ankietowanych przedsiębiorców istnieje jedynie 23,4% szans na do-

prowadzenie do wdrożenia innowacji, które zostają zainicjowane. Można uznać ten 

wskaźnik za niski, jednak wydaje się, że nawet gdyby na takim poziomie był reali-

zowany w rzeczywistości efekt wdrażanych innowacji, musiałby być zauważalny  

w gospodarce i przedsiębiorstwach w znacznie większym stopniu. 

O ile wskaźnik powodzenia aktywności proinnowacyjnej może być uznany za 

subiektywny, o tyle wskazywane przyczyny niepowodzeń kreowania innowacji dają 

przesłanki do podjęcia działań, które będą go usprawniać. Mając na uwadze tylko 

najważniejsze przyczyny niepowodzeń rekomendować można: 
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1. Na etapie inicjowania i analizy pomysłów innowacyjnych, wsparcie sektora 

przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzania obiektywnych analiz proponowa-

nych rozwiązań, choćby poprzez zacieśnianie współpracy pomiędzy praktyką 

gospodarczą a uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi. Ten utylitarny 

kierunek rozwoju ośrodków akademickich znajduje z jednej strony odbicie  

w strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, z drugiej jest uzasadniony 

bardzo niskim jeszcze zainteresowaniem podmiotów gospodarczych współpra-

cą z uczelniami. Dzięki tego typu usługom doradczym luka kompetencyjna, 

zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw, byłaby domykana. 

2. W szerszym kontekście wyniki badań, prowadzonych w projekcie dotyczącym 

finansowania innowacji w województwie lubelskim, pokazują, że podmioty 

korzystają przede wszystkim ze źródeł zwrotnych w postaci kredytów i poży-

czek oraz bezzwrotnych w postaci dotacji w ramach dostępnych funduszy eu-

ropejskich. W pierwszym przypadku, przy braku własnych środków, koszty fi-

nansowania są oceniane jako wysokie, w drugim barierą okazuje się strona 

formalna procesu. Na etapie finansowania innowacji wydaje się, że przedsię-

biorcom należy uświadamiać możliwość korzystania z innych niż tradycyjne 

źródeł finansowania innowacji, przede wszystkim kapitału wysokiego ryzyka, 

który, jak wspomniano w artykule, przynosi także jakościowe pozytywne 

zmiany w przyjmujących go podmiotach. 

3. Na etapie wdrożenia należy zwrócić uwagę na poprzedzające go zapewnienie 

odpowiednich kluczowych kompetencji pracownikom zaangażowanym w kre-

owanie innowacji i kalkulować koszty tego aspektu, jako konieczny dodatkowy 

koszt całego procesu kreowania innowacji. 

 

 
EVALUATION OF FAILURE RISK IN INNOVATIVE ACTIVITIES OF LUBLIN 

REGION SMALL AND MIDDLE ENTERPRISES 

Summary 

This paper presents the results of research on the process of implementation and funding 

of innovation in the SME sector in Lublin province. Interviewed companies described factors 

causing failure at any stage of the process of innovation and assessed probability of failure at 

each stage. In their view, the greatest risk of failure appears at the stage of seeking funding for 

innovation (almost 44%), relatively lower at the stage of initiation (24%), analysis (28.7%) 

and the implementation (23.4%). The most important factors of innovation failures at each 

stage were identified. 
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BUDOWA PROGRAMU UBEZPIECZENIA W MIKRO LUB MAŁYM 

PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

 

Wprowadzenie 

 

Mikro i małe przedsiębiorstwa to często przedsiębiorstwa rodzinne
1
. W wielu 

przypadkach stanowią one jedyne źródło utrzymania wielu spokrewnionych ze sobą 

osób. Z tego punktu widzenia zapewnienie ich trwania powinno być dla głównych 

interesariuszy bardzo ważne. Tymczasem, ze względu na cechy mikro i małych 

przedsiębiorstw: działalność oparta na jednej lokalizacji, niewielka liczba pracowni-

ków, niewielkie kapitały i aktywa oraz ograniczony portfel kontrahentów, łatwo 

zauważyć, że przedsiębiorstwa te mogą być szczególnie wrażliwe na niekorzystne 

zdarzenia losowe. 

W niniejszym artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy zarządzania ry-

zykiem oraz ubezpieczeń jako jednego z narzędzi, które do tego mogą służyć. Jego 

celem jest zaprezentowanie sposobu budowania programu ubezpieczenia w przed-

siębiorstwie niewielkich rozmiarów dostosowane do jego specyfiki, czyli wysoka 

wrażliwość na zdarzenia losowe, niewielkie środki finansowe i mały potencjał orga-

nizacyjny. 

Autor pragnie wyrazić nadzieję, że przedstawiona koncepcja przyczyni się do 

większej trwałości małych przedsiębiorstw, co byłoby korzystne zarówno z mikro, 

jak i makroekonomicznego punktu widzenia. 

 

 

1. Zarządzanie ryzykiem – podstawy teoretyczne 

 

Zarządzanie ryzykiem definiuje się jako podejmowanie decyzji i realizację 

działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzy-

ka
2
. Mowa jest tu o poziomie „akceptowalnym” lub „optymalnym” a nie „minimal-

nym” – w zarządzanie ryzykiem wpisany jest bowiem wybór ekonomiczny. Reduk-

cja ryzyka zwykle wiąże się z utratą korzyści – przynajmniej potencjalnych. Zapre-

zentowano pokrótce obraz ryzyka w niewielkim przedsiębiorstwie oraz koncepcję 

zarządzania ryzykiem oraz fragment jego instrumentarium – ubezpieczenia. 

 

 

                                                 
1 Badanie firm rodzinnych – raport końcowy, red. A. Kowalewska, PARP, Warszawa 2009. 

2 K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 26. 
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1.1. Ryzyko w mikro i małym przedsiębiorstwie 

 

W literaturze przedmiotu spotkać można dwa sposoby postrzegania ryzyka
3
 – 

koncepcję negatywną i neutralną. Koncepcja negatywna definiuje ryzyko jako moż-

liwość nieosiągnięcia oczekiwanego efektu. Ryzyko postrzegane jest jako zagroże-

nie. Zgodnie zaś z koncepcją neutralną ryzyko może stanowić zarówno zagrożenie, 

jak i szansę. Oznacza możliwość uzyskania efektu innego niż oczekiwany, zarówno 

gorszego, jak i lepszego. Obecnie dominującym w ekonomii podejściem jest kon-

cepcja neutralna. Ze względu na tematykę artykułu więcej uwagi poświęcano nega-

tywnym konsekwencjom ryzyka. 

Ryzyko, z jakim spotyka się przedsiębiorstwo nie zależy bezpośrednio od roz-

miarów organizacji. W literaturze przedmiotu spotyka się wiele klasyfikacji ryzyka. 

Jedną z bardziej szczegółowych i współczesnych klasyfikacji ryzyka, według obsza-

ru występowania, jest przedstawiona przez Roberta J. Chapmana, wybitnego prakty-

ka zarządzania ryzykiem
4
. Wyróżnia on dwie główne kategorie ryzyka, ryzyko pro-

cesów wewnętrznych i otoczenia biznesowego. Na ryzyko procesów wewnętrznych 

firma ma bezpośredni wpływ. Ryzyko wewnętrzne dzieli się na trzy klasy: ryzyko 

finansowe, operacyjne i technologiczne. Na ryzyko otoczenia zaś składa się ryzyko 

ekonomiczne, środowiska naturalnego, prawne, polityczne, rynkowe i społeczne,  

Klasyfikacja ta pokazuje rozległość zagadnienia. Nie ma możliwości wskaza-

nia obszarów ryzyka, które będą dla niniejszego artykułu szczególnie istotne. Nie 

ma również możliwości jednoznacznego wykluczenia któregokolwiek z obszarów, 

jako leżącego poza zainteresowaniem planowania ciągłości działania. 

Dla potrzeb niniejszego artykułu warto przytoczyć również jedną z dwudziel-

nych klasyfikacji ryzyka proponowanych przez Jana Monkiewicza
5
. Dzieli on ryzy-

ko na ubezpieczalne i nieubezpieczalne.  Klasyfikacja ta jest istotna, gdyż wskazuje 

cechy ryzyka, które są niezbędne, aby był możliwy jego transfer poprzez instrumen-

ty finansowe. Dwie podstawowe cechy to mierzalność w pieniądzu i niezależność od 

stron umowy. Pierwsza cecha jest niezbędna, aby wycenić ryzyko i ustalić ewentu-

alne przepływy pieniężne pomiędzy stronami. Druga z cech zaś jest wymagana, aby 

umowa transferu ryzyka zakładała równość stron. 

Wskazane jest przytoczenie także spojrzenia na ryzyko od strony przyczyny, 

czyli zdarzeń losowych. Zdarzenia losowe klasyfikować można zależnie od ich 

prawdopodobieństwa i dotkliwości
6
.
 
W najprostszej, gwarantującej przejrzystość 

formie, podział ten daje macierz o wymiarach 2 x 2. Oceniając prawdopodobieństwo 

jako wysokie lub niskie, a dotkliwość jako dużą lub małą otrzymuje się podział na 

czynniki o niskim prawdopodobieństwie i małej dotkliwości (LFLS – low frequency, 

low severity), niskim prawdopodobieństwie i znacznej dotkliwości (LFHS – low 

frequency, high severity), wysokim prawdopodobieństwie i małej dotkliwości 

                                                 
3 Ibidem, s. 13. 

4 R.J. Chapman, Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management, John Wiley 

& Sons, Chichester 2006, s. 132–133. 

5 T. Michalski, Ryzyko w działalności człowieka w: Podstawy ubezpieczeń, tom I – mechani-

zmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa, 2000, s. 31–40. 

6 Ibidem, s. 39. 
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(HFLS – high frequency, low severity), wysokim prawdopodobieństwie i dużej 

dotkliwości (HFHS – high frequency, high severity). Podział ten przedstawiono  

w tabeli 1. 

 

Tabela 1 

 Klasyfikacja czynników ryzyka 

 

 
Prawdopodobieństwo 

Wysokie Niskie 

Dotkliwość 
Duża HFHS LFHS 

Mała HFLS LFLS 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

1.2. Współczesna koncepcja zarządzania ryzykiem 

 

Katalog możliwych postaw wobec ryzyka został w literaturze określony już 

dawno i trudno spodziewać się w nim znacznych zmian. Klarowną prezentacją tych 

postaw jest ich podział na unikanie (zwane też ograniczaniem), eliminowanie, prze-

noszenie i akceptację
7
. Rozwój koncepcji zarządzania ryzykiem koncentruje się na 

organizacji całego procesu, zmianie rozłożenia akcentów oraz wzbogacanie instru-

mentarium. 

W obszarze organizacji zarządzania ryzykiem, za koncepcję wiodącą uznać 

można Enterprise Risk Management (ERM)
8
, w obszarze rozłożenia akcentów zaś – 

Business Continuity Management (BCM)
9
. Objętość niniejszego artykułu nie pozwa-

la na szczegółowy opis tych podejść. Ponadto autor jest świadomy, że w małym 

przedsiębiorstwie kompleksowe ich wdrożenie byłoby co najmniej trudne. Skupić 

się należy jednak na głównych przesłaniach, które te podejścia niosą. 

ERM głosi ideę holistycznego podejścia do ryzyka. Wskazuje, że analiza ryzy-

ka w ujęciu koszt–korzyść powinna być dokonywana przez każdego z pracowników 

organizacji przy wykonywaniu każdej czynności oraz podejmowaniu każdej decyzji. 

Co więcej, głosi że przedsiębiorstwo powinno mieć określoną, spójną politykę wo-

bec ryzyka, określającą w jakich obszarach i w jakiej ilości ryzyko jest akceptowal-

ne dla organizacji. Te ogólne idee mogą i powinny być brane pod uwagę także  

w prowadzeniu niewielkiego przedsiębiorstwa. 

BCM natomiast zwraca uwagę na zdarzenia określone we wcześniejszej części 

pracy, jako LFHS, i zaleca przygotowanie się na ich wystąpienie. Przedsiębiorcy 

powinni a priori przygotować się do wystąpienia zdarzeń zagrażających trwaniu 

                                                 
7 R.J. Chapman, op.cit., s. 188–190. 
8 Por. R.J. Chapman, op.cit. lub B.W. Nocco, R.M. Stulz, Enterprise Risk Management: 

Theory and Practice, „Journal of Applied Corporate Finance” 2006, t. 18, nr 4. 
9 Por. J.C. Barnes, A Guide To Business Continuity Planning, John Wiley & Sons, Chichester 

2001 lub A. Hiles, The Definitive Handbook of Business Continuity Management, John Wiley 

& Sons, Chichester 2007. 
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organizacji i mieć plan działania na wypadek ich realizacji. BCM  zaleca formalne 

przygotowanie i wdrożenie stosownych planów. W przedsiębiorstwach małych bar-

dzo korzystna może być choćby dłuższa dyskusja na ten temat w gronie osób pro-

wadzących działalność. 

 

1.3. Ubezpieczenia – pojęcie i rola 

 

Ponieważ niniejszy artykuł koncentruje się na ubezpieczeniach jako narzę-

dziach zarządzania ryzykiem – warto bliżej przyjrzeć się pojęciu ubezpieczenia  

i jego roli. W bardzo trafny sposób ubezpieczenie definiuje B. Hadyniuk, nazywając 

je urządzeniem gospodarczym zastępującym z punktu widzenia jednostki niepew-

ność poniesienia znacznych strat pewnym, ale stosunkowo niewielkim kosztem 

(składką)
10

. Definicja ta doskonale oddaje podstawową rolę ubezpieczenia, jaką jest 

transfer ryzyka. Dodać należy, że ubezpieczenie uchodzi za jedno z najbardziej 

efektywnych narzędzi transferu ryzyka zdarzeń losowych – za Warkałłą rozumia-

nych jako niezależne od podmiotu nim dotkniętego, nadzwyczajne, losowe i charak-

teryzujące się statystyczną prawidłowością
11

. Ze względu na atrakcyjność ubezpie-

czeń, katalog dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych, pokrywających 

rozmaite rodzaje ryzyka, uległ znacznemu rozszerzeniu na przestrzeni lat. W dalszej 

części artykułu portfel produktów ubezpieczeniowych dobrany do potrzeb przedsię-

biorstwa autor będzie nazywał programem ubezpieczenia. 

 

1.4. Program ubezpieczenia jako narzędzie zarządzania ryzykiem 

 

Program ubezpieczenia, o ile jest dobrze zbudowany, może być znakomitym 

narzędziem zarządzania częścią ryzyka w małym przedsiębiorstwie. Jego podsta-

wowymi zaletami jest z góry określony koszt zabezpieczenia przed pewnym katalo-

giem ryzyka, możliwość dostosowania do potrzeb i budżetu, minimalne wymagane 

na administrację nakłady pracy oraz dostęp do specjalistów w razie zajścia konkret-

nego zdarzenia losowego a także wcześniej – w zakresie prewencji. Zbudowanie 

właściwego programu ubezpieczenia wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia.  

 

 

2. Budowanie programu ubezpieczenia dla małego przedsiębiorstwa 

 

Zarówno koncepcja ERM jak i BCM rekomendują procesowe podejście do ry-

zyka. Najczęściej wskazuje się na następujące etapy tego procesu: analiza działalno-

ści, identyfikacja czynników ryzyka, ich ocena, pomiar ryzyka, planowanie 

i zarządzanie
12

. Etapy te przystają bardzo dobrze także do budowania programu 

                                                 
10B. Hadyniuk, Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, w: Podstawy ubezpieczeń, tom  

I – mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2000, s. 54. 
11T. Michalski, op.cit., s. 16. 
12R. J. Chapman, op.cit., s. 107–200. 
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ubezpieczenia. Zostaną one omówione bardziej szczegółowo w sposób dostosowany 

do specyfiki małych przedsiębiorstw. 

 

2.1. Analiza działalności i identyfikacja czynników ryzyka 

 

Działalność mikro i małych przedsiębiorstw jest zwykle dość prosta. Nie moż-

na jednak zapominać, że przy budowaniu programu ubezpieczenia nie można kon-

centrować się wyłącznie na działalności podstawowej. Ponieważ ten etap budowy 

programu ubezpieczenia jest szczególnie istotny, warto mu poświęcić nieco więcej 

skromnych zasobów małego podmiotu. Aby analiza miała niezbędną strukturę, jako 

punkt wyjścia można przyjąć koncepcję łańcucha wartości Portera
13

. Łańcuch war-

tości szczegółowo klasyfikuje obszary działalności przedsiębiorstwa, dzieląc je na 

działalność podstawową i pomocniczą. Po drugie, i nawet istotniejsze, koncentruje 

się na generowaniu przez przedsiębiorstwo przychodów – elementu niezbędnego do 

trwania organizacji.  

 

 

 

Rysunek 1. Łańcuch wartości Portera. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M.E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie  

i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006, s. 65 

 
 

Analizując ryzyko należy stworzyć listę zdarzeń, które mogą zajść wewnątrz 

przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu, a które zagrożą jego zdolności do generowania 

środków pieniężnych. Z ubezpieczeniowego punktu widzenia wystarczające będzie 

zidentyfikowanie określonych grup zdarzeń, takich jak np. zniszczenie zakładu 

produkcyjnego, roszczenie klienta lub przerwa w dostawach kluczowego materiału. 

Identyfikacja konkretnych przyczyn zdaje się tu mieć drugorzędne znaczenie. 

 

                                                 
13 M.E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników,  

Helion, Gliwice, 2006, s. 65. 
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2.2. Ocena i pomiar ryzyka 

 

Ocena i pomiar ryzyka ze względu na ograniczony potencjał organizacyjny 

wydają się szczególnie trudne dla małych podmiotów. Stosowanie skomplikowa-

nych modeli byłoby często bezzasadne, stąd zalecić można podział czynników ryzy-

ka według prawdopodobieństwa i dotkliwości (przytoczony powyżej). Z ubezpie-

czeniowego punktu widzenia etap oceny i pomiaru ryzyka ma wskazać dane, które 

służyć będą decyzji o transferze bądź zachowaniu jakiegokolwiek ryzyka. 

Warto podkreślić, że wielu czynników ryzyka nie należy lekceważyć tylko ze 

względu na małe rozmiary prowadzonej działalności. Oczywiście, zwykle niewiel-

kie rozmiary ograniczają prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia losowego, np. 

pożar jest mniej prawdopodobny w przedsiębiorstwie jednozakładowym niż w po-

siadającym kilkadziesiąt lokalizacji (oczywiście przy założeniu tej samej branży, 

zabezpieczeń itp.), podobnie jak roszczenie ze strony klienta częściej będzie się 

zdarzać podmiotowi o przychodach liczonych w setkach milionów złotych niż ta-

kiemu, który nie przekracza miliona złotych rocznie. Z drugiej strony jednak, im 

mniejsze przedsiębiorstwo, tym wyższa może być dotkliwość zdarzeń losowych. 

Kwestia szczególnej wrażliwości małych podmiotów na losowe zaburzenia była już 

omawiana. Warto jednak bliżej spojrzeć na temat potencjalnych szkód, jakie małe 

przedsiębiorstwo może wyrządzić osobom trzecim. Doskonały będzie tu przykład 

jednoosobowej działalności, w której wysoko wykwalifikowany spawacz pracuje 

jako podwykonawca podczas remontów instalacji w rafinerii. Mimo niewielkiej 

skali działalności, potencjalna szkoda w razie błędu może osiągnąć dziesiątki milio-

nów złotych. 

 

2.3. Planowanie programu ubezpieczenia 

 

W planowaniu punktem wyjścia jest decyzja, które rodzaje ryzyka powinny 

podlegać transferowi, a które przedsiębiorca chce pozostawić na własnych barkach. 

Ze względu na specyfikę małych przedsiębiorstw wskazaną powyżej, można 

zauważyć, że zapewne relatywnie dużo czynników ryzyka zostanie zakwalifikowa-

nych do grupy LFHS. Jednocześnie, co już również zostało wykazane, w odniesie-

niu do tych kategorii zdarzeń, ubezpieczenia są najbardziej efektywnym narzędziem 

transferu ryzyka. Pozostaje to w zgodności z obecną praktyką zarządzania ryzykiem, 

która koncentruje się na kompensacie zdarzeń losowych o znacznych konsekwen-

cjach finansowych, w szczególności tych, mogących zagrozić trwaniu organizacji.   

Należy mieć na uwadze, że każda z decyzji podejmowana przy budowaniu 

programu ubezpieczenia jest wyborem ekonomicznym. Decydując o zakresie ubez-

pieczenia mienia czy ustalając sumę gwarancyjną i limity odpowiedzialności  

w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej należy uwzględnić ograniczone moż-

liwości finansowe ubezpieczającego. Im bardziej rozbudowany – i co za tym idzie – 

kosztowny program ubezpieczenia, tym mniejszy zysk z prowadzonej działalności. 

Pewne minimalne ramy programu mogą być narzucane przez otoczenie przedsię-

biorcy. Banki zapewniające finansowanie działalności mogą wymagać odpowied-

niego ubezpieczenia mienia, które stanowi zabezpieczenie udzielonych 
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kredytów. Leasingodawcy mogą określać standard ubezpieczenia mienia użytkowa-

nego przez przedsiębiorcę. Podobnie klienci przedsiębiorcy mogą wymagać okre-

ślonego standardu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  

Podstawowe cele programu ubezpieczenia wynikają z postulowanych przez 

teorię zasad ochrony ubezpieczeniowej – zasady realności i pełności
14

. W skrócie 

mówią one o tym, że ubezpieczony musi być pewny uzyskania odszkodowania  

w razie zmaterializowania się ubezpieczonego ryzyka, a odszkodowanie musi  

w możliwie dużym stopniu rekompensować poniesioną stratę. 

W zakresie ubezpieczenia mienia przedsiębiorca może zdecydować się na wy-

bór ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży lub też na 

ubezpieczenie od każdego rodzaju ryzyka. Program może uzupełnić ubezpieczeniem 

sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii oraz, idącymi w ślad za tymi produktami, 

ubezpieczeniami utraty zysku (przerwy w działalności). Może rozważać też ubez-

pieczenie wszystkich rodzajów ryzyka budowy i montażu dla mienia w budowie 

oraz ubezpieczenie CARGO dla mienia w transporcie. Szersze omówienie poszcze-

gólnych produktów wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Decyzje o każdym  

z nich są jednak podobne i odnoszą się do sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony 

oraz poziomu franszyz. 

Odpowiednie ustalenie sum ubezpieczenia jest kluczowe, ponieważ suma 

ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela
15

; szcze-

gólnie istotne jest to w odniesieniu do środków trwałych. Za przytoczonymi już 

OWU PZU SA
16

 (podobne rozwiązania wdrażają niemal wszyscy ubezpieczyciele) 

środki trwałe mogą być ubezpieczone w wartościach ewidencyjnych brutto i netto 

(pomniejszonych o umorzenie), w wartościach rzeczywistych i odtworzeniowych.  

Z punktu widzenia postulatu pełności ochrony ubezpieczeniowej, właściwa jest 

wartość odtworzeniowa. Jej zastosowanie pozwala w razie szkody uzyskać odszko-

dowanie, odpowiadające kosztowi zastąpienia mienia zniszczonego mieniem no-

wym o zbliżonych parametrach. Problem związany z jej zastosowaniem, to koniecz-

ność właściwej wyceny mienia, co w niektórych przypadkach może być trudne  

i kosztochłonne. Pewnym półśrodkiem jest zastosowanie wartości księgowej brutto. 

Przy jej użyciu, zasady wypłaty odszkodowania są podobne, lecz odszkodowanie nie 

może przekroczyć wartości ewidencyjnej zniszczonego składnika majątku. Dla 

mienia nowego, wartości odtworzeniowa i ewidencyjna brutto zwykle są zbliżone. 

Dla mienia starszego, wartość księgowa brutto może być nawet radykalnie zaniżona 

(jak np. w wypadku budynków, których koszt budowy był przed laty znacząco niż-

szy niż obecnie) lub zawyżona (jak w wypadku zaawansowanych urządzeń tech-

nicznych, które tanieją wraz z postępem technicznym). Pierwszy przypadek zagraża 

pełności ochrony, drugi niepotrzebnie zawyża płaconą składkę. Wartość ewidencyj-

na netto nie jest właściwa dla ubezpieczenia mienia, ponieważ zwykle nie pozwala 

                                                 
14 B. Hadyniuk, op.cit., s. 60–64. 
15 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego 

ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki  

Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia  

21 lutego 2011 r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/135/2012 z dnia  

13 kwietnia 2012 r. 
16Ibidem. 
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na jego odtworzenie. Otrzymana rekompensata w razie szkody ma niewiele wspól-

nego z postulatem pełności ochrony, gdyż umorzenie jest kategorią księgową i może 

nie iść w parze z okresem ekonomicznej użyteczności mienia. 

Zakres ubezpieczenia w uproszczeniu można określić jako katalog zdarzeń ob-

jętych ochroną ubezpieczeniową. Należy mieć świadomość, że jego rozszerzanie 

powoduje wzrost kosztu programu ubezpieczenia. Przedsiębiorca, który rzetelnie 

dokonał analizy ryzyka związanego ze swoją działalnością, powinien zadbać, aby 

zakres obejmował nie zdarzenia najbardziej prawdopodobne, a te, które w najwięk-

szym stopniu zagrożą jego działalności. Zakresem ubezpieczenia powinny być obję-

te wszystkie koszty, które ubezpieczający musi ponieść, aby wznowić działalność. 

Podstawową kwestią jest oczywiście koszt odtworzenia mienia. Nie można jednak 

lekceważyć kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie czy kosztów stałych, 

które przedsiębiorca musi ponosić podczas przerwy w działalności. Dla małych 

podmiotów istotny jest także utracony zysk, który często służy pokryciu kosztów 

życia przedsiębiorcy i jego rodziny. 

Elementem, który może mieć kluczowy wpływ na koszt programu jest poziom 

franszyzy. Wyższa franszyza redukcyjna wpływa na koszt programu trójtorowo. Po 

pierwsze, powoduje, że drobne szkody nie są likwidowane przez ubezpieczyciela. 

Po drugie, nawet przy większych szkodach – pomniejsza wysokość odszkodowania 

stanowiącego dla ubezpieczyciela koszt. Po trzecie zaś sprawia, że ubezpieczający 

działa staranniej, gdyż wystąpienie szkody staje się dla niego bardziej dotkliwe – 

prawdopodobieństwo szkody maleje. 

W obszarze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sytuacja wygląda nieco 

inaczej. Ponieważ nie można określić maksymalnej szkody, nie można też mówić  

o pełności ochrony ubezpieczeniowej. Można wręcz powiedzieć, że każda suma 

gwarancyjna w pewnych okolicznościach może się okazać zbyt mała. Zrozumiałe 

jest, że ze względu na skromne środki finansowe, wielu mikroprzedsiębiorców de-

cyduje się na zakup relatywnie niewielkich sum gwarancyjnych. Godzą się oni jed-

nocześnie na to, że ich błąd, skutkujący większą szkodą, będzie ich ostatnim w danej 

działalności. 

Zakres ubezpieczenia w warunkach proponowanych przez większość ubezpie-

czycieli zawiera pokrycie zarówno szkód w mieniu, jak i szkód osobowych oraz 

utraconych, wskutek tych szkód, korzyści. Należy jednak starannie przeanalizować 

katalog dostępnych klauzul dodatkowych i podjąć decyzję o włączaniu ryzyka ta-

kiego jak odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez produkt wprowa-

dzony do obrotu, szkody wyrządzone pracownikom, producentowi wyrobu finalne-

go czy czyste straty finansowe. Baczną uwagę należy zwrócić także na ramy czaso-

we odpowiedzialności ubezpieczyciela – w zakresie podstawowym, dominująca na 

polskim rynku jest odpowiedzialność za roszczenia z tytułu szkód powstałych  

w okresie ubezpieczenia
17

. Zdarzają się jednak i inne konstrukcje, np. odpowiedzial-

                                                 
17 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej TUiR Warta SA, obowiązu-

jące od dnia 30 października 2008 r. 
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ność za konsekwencje działań wykonanych w okresie ubezpieczenia
18

. Jeszcze 

większe zróżnicowanie można spotkać w obszarze odpowiedzialności cywilnej za 

produkt. Zagadnieniu temu warto poświęcić odrębny artykuł. 

Uwagi odnośnie do poziomu franszyzy przedstawione w kontekście ubezpie-

czenia mienia pozostają w mocy w obszarze odpowiedzialności cywilnej. 

 

2.4. Zarządzanie programem ubezpieczenia 

 

Dobrze zbudowany program ubezpieczenia powinien wymagać minimalnych 

nakładów pracy na administrację. Warto wskazać jednak, że każda zmiana w prowa-

dzonej działalności lub w otoczeniu przedsiębiorcy wymaga powtórzenia całego 

procesu. Szczególnie istotne może to być dla młodych mikroprzedsiębiorstw, które 

szukając swojego miejsca na rynku potrafią bardzo dynamicznie modyfikować za-

kres swojej działalności. Każdy nowo zidentyfikowany czynnik ryzyka powinien 

być oceniony pod kątem prawdopodobieństwa i dotkliwości oraz ubezpieczony bądź 

świadomie pozostawiony. 

 

 

Podsumowanie 

 

Podsumowując powyższe rozważania warto jeszcze raz podkreślić znaczenie 

zarządzania ryzykiem dla mikro i małych przedsiębiorców. Szczególna wrażliwość 

tych podmiotów na zdarzenia losowe powinna sprawić, że ze zdwojoną uwagą będą 

one analizować czynniki kształtujące ryzyko swojej działalności. 

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce jest już na tyle rozwinięty, że daje możli-

wość zabezpieczenia się przed konsekwencjami większości zdarzeń losowych, które 

nie są zależne od woli ubezpieczonego. Budowa programu ubezpieczenia jest jednak 

procesem trudnym, wymagającym podjęcia wielu decyzji i akceptacji wielu kom-

promisów. Ponieważ jednak zachowanie ciągłości działania małego przedsiębior-

stwa może decydować o jakości życia jego właściciela i rodziny przez wiele pokoleń 

– warto poświęcić temu zagadnieniu odpowiednio dużo uwagi.  

 

 

 
THE PROCESS OF BUILDING INSURANCE PROGRAM FOR MICRO AND 

SMALL PRODUCTION ENTERPRISES 

Summary 
Micro and small enterprises are mostly family-owned and managed. In many cases they 

constitute a single source of income for many relatives. For this reason ensuring longevity of 

these enterprises should be highly important for main stakeholders. On the other hand, some 

traits of small companies such as low number of employees, lean assets and capital as well as 

a narrow portfolio of customers and suppliers can cause a higher vulnerability for random 

events.  

This article presents theoretical foundations of risk management and insurance. It's goal 

                                                 
18 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zatwierdzone uchwałą  

nr 65/2012 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 05.07.2012 r. 
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is to present guidelines for building an insurance program for production companies of small 

sizes that is in line with their financial and organizational potential as well as with their vulne-

rability for random events.  

The author wishes that these guidelines will result in higher longevity of small enter-

prises which is valuable both from micro- and macroeconomic point of view. 

Translated by Mateusz Kita 

 

 

 

 
 

 



 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 752 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 102 2013 

 

 

 

ANNA KOROMBEL 

Politechnika Częstochowska 

KATARZYNA WOJCIECHOWSKA 

Domene sp. z o.o. 

 

 

RYZYKO WYSTĘPUJĄCE W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH  
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– STUDIUM PRZYPADKU 

 

 

Wprowadzenie 

 

Analiza ryzyka w projektach współfinansowanych ze środków unijnych  

i projektowanie reakcji na zagrożenie często warunkują osiągnięcie założonych 

rezultatów. Projekt jest bardzo złożonym i zmiennym w czasie procesem. Ma na 

niego wpływ wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Czynniki te oddziału-

ją na siebie wzajemnie, wywołując często trudne do przewidzenia sytuacje. W tym 

kontekście identyfikacja ryzyka, jako ciągłego procesu, będącego częścią planowa-

nia i wdrażania projektu, umożliwia prawidłową reakcję na niebezpieczeństwa, 

zanim zagrożą one osiągnięciu wyznaczonych celów. 

W realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej du-

ży wpływ na zapewnienie skuteczności w osiąganiu celów projektu, przy określo-

nym limicie środków i w wyznaczonym czasie, ma poprawny przebieg fazy przygo-

towawczej – zdefiniowanie projektu i planowanie. Uzyskanie zamierzonych efektów 

wymaga sprawnej realizacji także pozostałych etapów zarządzania projektem, w tym 

właściwego doboru osób zaangażowanych w jego realizację, umiejętnego wdrażania 

projektu i jego monitorowania. Unia Europejska nie narzuca projektodawcom kon-

kretnej metodyki wspomagającej zarządzanie. Przygotowanie projektu zgodnie ze 

sprawdzonymi wzorcami metodycznymi jest jednak zawsze pozytywnie oceniane, 

zmniejsza bowiem ryzyko niepowodzenia projektu.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy realizowanego przez firmę X w latach 

2006–2008 projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (Priorytet  

2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy), autorki przedstawiły ryzyko we-

wnętrzne (związane m.in. ze specyficzną sytuacją przedsiębiorstwa i etapem jego 

rozwoju, kompetencjami i motywacją zespołu projektowego), które zmaterializowa-

ło się na poszczególnych etapach procesu i wystąpienie którego miało bardzo duży 

wpływ na ocenę końcową projektu. Wystąpienie ryzyka i brak reakcji właścicieli 

firmy X spowodowały zakwestionowanie kwalifikowalności niektórych wydatków 

podczas końcowego rozliczenia projektu. W efekcie firma X została zobowiązana do 

zwrotu około 20% przyznanej dotacji. Autorki przedstawiły również sposoby reakcji 
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na ryzyko, co umożliwiłyby właścicielom firmy X zakończenie z sukcesem realizo-

wanego projektu.  

 

 

1. Charakterystyka firmy X oraz projektu  

 

Firma X w momencie rozpoczęcia starań o pozyskanie środków z Sektorowego 

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w wysokości 1,14 

mln zł (całkowita wartość projektu wynosiła około 1,45 mln zł) była przedsiębior-

stwem stosunkowo młodym (rok działalności), o niestabilnym systemie organiza-

cyjnym i pozycji rynkowej. Przedmiotem działalności firmy X było prowadzenie 

szkoleń „miękkich”. Projekt miał obejmować wiele szkoleń otwartych z zakresu 

sprzedaży, zarządzania, obsługi klienta oraz negocjacji, skierowanych do 500 pra-

cowników wszystkich typów przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych).  

W firmie, spółce cywilnej, zatrudnione były dwie osoby (współwłaściciele) z dużym 

doświadczeniem trenerskim, ale niewielkim w prowadzeniu firmy. Głównym moty-

wem działań właścicieli było sfinansowanie części działalności firmy X ze środków 

przeznaczonych na realizację projektu (najem powierzchni biurowej, wynagrodzenia 

pracowników), a także ułatwione pozyskanie nowych klientów ze względu na kon-

kurencyjną cenę szkoleń dofinansowanych w ramach SPO RZL, w zależności od 

wielkości przedsiębiorstwa dofinansowanie wynosiło od 60% do 80% całkowitej 

wartości szkolenia. W rezultacie, głównym celem projektu nie było rozwiązywanie 

problemów beneficjentów ostatecznych, a rozwiązywanie problemów firmy X, co 

rzutowało na rzetelność konstrukcji projektu, prawidłowość wyznaczenia celów  

i rezultatów, a także na opis środków, mających zagwarantować osiągnięcie celów 

projektu, a przede wszystkim spowodowało nieadekwatność działań zaplanowanych 

w projekcie do możliwości ich realizacji przez zespół projektowy. 

 

 

2. Analiza ryzyka występującego na etapie planowania projektu  

 

Podczas realizacji projektu właściciele firmy X planowali zatrudnić asystenta, 

podwykonawców (firmy: A, B i C, które miały być partnerami w projekcie, odpo-

wiedzialnymi za prowadzenie części szkoleń) oraz dodatkowych sześciu trenerów. 

Część zadań związanych z realizacją projektu podzielili między siebie. Trenerzy  

w ramach projektu mieli prowadzić szkolenia z ramienia firmy X na podstawie 

umów cywilno-prawnych. To pozwoliło im współpracować również z innymi pod-

miotami na rynku szkoleń, co powodowało ich mniejsze zaangażowanie w realizację 

projektu. Firma X, ani żaden z partnerów mających z nią współpracować, nie miała 

doświadczenia ani w aplikowaniu o środki wspólnotowe, ani w przygotowaniu  

i prowadzeniu projektu ze środków unijnych. Nieumiejętność konstruowania budże-

tu projektu i nieznajomość przepisów spowodowały błędy w wyliczaniu wartości 

niektórych kosztów, na przykład dotyczących wysokości podatku VAT.  
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Identyfikacja ryzyka – wskazanie czynników ryzyka 

Na podstawie powyższej charakterystyki wyróżniono cztery najważniejsze 

czynniki ryzyka, które ujawniły się na etapie planowania projektu: 

A1. Wystąpienie nieprawidłowości podczas przygotowania wniosku – niejasno 

zostały określone cele, rezultaty i sposoby ich osiągnięcia, nie określono stan-

dardów oceny jakości realizacji projektu. 

A2. Bardzo słabe przygotowanie organizacyjne firmy do wdrażania przedsięwzięcia 

– brak stabilnego zaplecza kadrowego. 

A3. Błędne oszacowanie kosztów zatrudnienia personelu w projekcie (przyjęto zało-

żenie, że projekt będzie finansował zatrudnienie w firmie – przyjęto zbyt niskie 

kwoty w stosunku do zakresu obowiązków, wynikających z realizacji projektu 

i bieżącej działalności firmy X, co spowodowało dużą rotację). 

A4. Błędne oszacowanie kosztów materiałowych, dotyczące wysokości podatku 

VAT.  

W sytuacji, kiedy niniejsza analiza przeprowadzana jest po zakończeniu reali-

zacji projektu, wiadomo już, że prawdopodobieństwo wystąpienia w przypadku 

każdego z przedstawionych czynników ryzyka wyniosło 100%, natomiast skutki 

wystąpienia wszystkich rodzajów ryzyka były bardzo dotkliwe. 

 

Planowanie reakcji 

Zaproponowane przykłady działań, które mogły zniwelować skutki zidentyfi-

kowanego ryzyka przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Sposoby reakcji na zidentyfikowane ryzyko na etapie planowania projektu 

 

R
y

zy
k
o
 Odpowiedź na ryzyko 

 

Działania 

 

 

Osoba odpowie-

dzialna 

 

 

A1. 

Reduk-

cja 

Przeszkolenie zespołu konstruującego projekt planowania  

i realizacji/zarządzania projektem 
właściciel firmy, 

kierownik projektu 
Przygotowanie projektu zgodnie z zasadami, prawidłowe 

określenie celów, rezultatów i środków potrzebnych do ich 

osiągnięcia 

Trans-

fer 

Zlecenie przygotowania projektu firmie zewnętrznej, 

specjalizującej się w tym zakresie 
właściciel firmy 

A2. 

Zabez-

pie-

czenie 

Zatrudnienie wykwalifikowanego kierownika projektu 

właściciel firmy Umocowanie struktury organizacyjnej firmy przed rozpo-

częciem realizacji projektu 

 

A3. 

Zabez-

pie-

czenie 

Rezygnacja z obciążania personelu zespołu projektowego 

dodatkowymi obowiązkami w ramach jednego wynagro-

dzenia. 

właściciel firmy 

Przyjęcie w budżecie projektu wynagrodzenia adekwatne-

go do zakresu obowiązków 
kierownik projektu 

A4. 

Zabez-

pie-

czenie 

Skonsultowanie wysokości podatku VAT  w odniesieniu 

do poszczególnych pozycji budżetu z biurem księgowym 

firmy X 

kierownik projektu 

Źródło: opracowanie własne. 
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3. Analiza ryzyka występującego na etapie doboru zespołu projektowego  

i partnerów projektu  

 

Od momentu rozpoczęcia starań o pozyskanie środków z SPO RZL do począt-

ku jego realizacji, w firmie X występowała duża rotacja osób zaangażowanych  

w realizację projektu, poczynając od odejścia ze spółki jednego ze wspólników 

(podczas rozpoczynania realizacji projektu) i zastąpienia go inną osobą, przez rezy-

gnację z realizacji projektu firm A i B – partnerów, po odstąpienie od objęcia funk-

cji kierownika projektu osoby, która na etapie konstruowania projektu została do 

tego wyznaczona. Wszystkie te osoby/podmioty zostały zastąpione innymi, które, co 

istotne, nie brały udziału w konstruowaniu projektu, a także nie miały doświadcze-

nia w realizacji projektów. Brzemienne w skutkach okazało się szczególnie zatrud-

nienie na stanowisku kierownika projektu osoby mieszkającej bardzo daleko (300 

km od siedziby firmy X), co znacznie utrudniało komunikację i kontrolę realizacji 

projektu.  Ponadto osoba ta nie miała kwalifikacji do objęcia tego stanowiska (brak 

doświadczenia i predyspozycji osobowościowych). Błędem było również powierze-

nie jej jednocześnie stanowiska dyrektora zarządzającego firmą X, co spowodowało 

znaczne zwiększenie zakresu obowiązków.  

 

Identyfikacja ryzyka – wskazanie czynników ryzyka 

Na podstawie powyższej charakterystyki wyróżniono trzy najważniejsze czyn-

niki ryzyka, które ujawniły się na etapie doboru zespołu projektowego i partnerów: 

B1. Duża rotacja partnerów i członków zespołu projektowego. 

B2. Błędny dobór kierownika projektu – brak doświadczenia w zarządzaniu zespo-

łem projektowym i znajomości zasad realizacji projektu, oddalone miejsce za-

mieszkania. 

B3. Zbyt duża ilość obowiązków przypisana kierownikowi – łączenie obowiązków 

kierownika projektu i dyrektora zarządzającego firmą X. 

Planowanie reakcji 

Dla ryzyka B1–B3, które wystąpiły na drugim etapie analizowanego projektu, 

autorki zaproponowały odpowiednie sposoby reakcji przedstawione w tabeli 2. 

 

 

4. Analiza ryzyka występującego na etapie realizacji projektu  

 

Błędy popełnione na etapie planowania projektu oraz doboru zespołu projek-

towego okazały się mieć negatywne konsekwencje na etapie realizacji projektu. 

Największym problemem okazał się brak kontroli kierownika projektu nad zespo-

łem projektowym i realizacją zadań. Źle skonstruowana struktura organizacyjna 

firmy i podział zadań członków zespołu projektowego doprowadziły do sytuacji,  

w której kierownik projektu podlegał właścicielowi firmy w kwestii podejmowania 

decyzji dotyczących projektu, a jednocześnie był jego bezpośrednim zwierzchni-

kiem, ponieważ właściciel w zespole projektowym był odpowiedzialny za monito-

ring i ewaluację osiągania rezultatów przeprowadzonych szkoleń. Powodowało to 

liczne konflikty i problemy z egzekwowaniem wykonania obowiązków przez
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poszczególnych członków zespołu. Ważnym czynnikiem okazało się przypisanie 

właścicielowi firmy całości uprawnień w kwestii decydowania o sprawach dotyczą-

cych projektu, co implikowało konieczność konsultowania się kierownika projektu  

z właścicielem podczas podejmowania decyzji, nawet o marginalnym znaczeniu. 

Wpłynęło to negatywnie na autorytet kierownika i sprawność zarządzania projek-

tem. 
Tabela 2 

Sposoby reakcji na zidentyfikowane ryzyka na etapie doboru zespołu projektowego 

i partnerów projektu 

 

R
y
zy

-

k
o
 

Odpowiedź na ryzyko 

Działania 
Osoba odpowie-

dzialna 

B1. 

Zabez-
pie-

czenie 

Zadbanie o odpowiednie zaangażowanie, motywację 
wszystkich osób/podmiotów biorących udział w realizacji 

projektu 

właściciel firmy, 

kierownik projektu 

Unikanie 

 

Rezygnacja ze współpracy z osobami/podmiotami  

o niskiej motywacji do uczestnictwa w realizacji projektu. 
właściciel firmy 

B2. 

 

Zabez-

pie-

czenie 

Przeszkolenie kierownika projektu z zakresu realizacji  
i zarządzania projektem 

właściciel firmy 

Unikanie 
Rezygnacja z zatrudnienia osoby nie posiadającej odpo-

wiednich kwalifikacji i rekrutacja osoby posiadającej 

doświadczenie w zarządzaniu projektem 

B3. 

Unikanie 
Powierzenie funkcji kierownika projektu i dyrektora 

zarządzającego różnym osobom – w przypadku reakcji na 

czynnik B2 przeszkoleniem kierownika projektu. 

właściciel firmy 

Akcepta-

cja 

Powierzenie funkcji kierownika projektu i dyrektora 

zarządzającego tej samej osobie – w przypadku reakcji na 

czynnik B2 zatrudnieniem osoby posiadającej doświad-

czenie w realizacji projektów. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Niedoświadczenie i niekompetencja kierownika projektu powodowały nieprze-

strzeganie podstawowych założeń dotyczących realizacji projektu: nieuwzględnianie 

wszystkich założeń zawartych we wniosku, harmonogramie i umowie o dofinanso-

wanie, np. niespełnianie wymagań dotyczących przestrzegania Prawa Zamówień 

Publicznych, braki w dokumentowaniu kwalifikowalności uczestników projektu, 

nieprzestrzeganie podstawowych zasad promocji projektu, a także brak monitoringu 

osiągania rezultatów projektu i błędne dane zamieszczane w sprawozdaniach z reali-

zacji projektu, brak procedur dotyczących komunikacji, kwalifikowania wydatków  

i ich opisu, niezgodność kwot rozliczanych we wnioskach o płatność z kwotami 

księgowanymi w wydzielonej ewidencji księgowej projektu. Chaos powiększał brak 

dostatecznych środków finansowych firmy X, gwarantujących płynność wydatko-

wania środków w ramach projektu w przypadku opóźnienia przekazywania kolej-

nych transz dofinansowania.  

Sytuację dodatkowo komplikowała ciągła rotacja na stanowisku asystenta pro-

jektu, ponieważ właściciel, chcąc sfinansować działalność firmy z budżetu projektu 

założył, że wynagrodzenie za prace organizacyjne w ramach projektu będzie jedno-

cześnie wynagrodzeniem za prace dotyczące bieżącej działalności firmy. Niezado-
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wolenie z wynagrodzenia, nieadekwatnego do zakresu obowiązków, spowodowało, 

że w czasie 24 miesięcy realizacji projektu stanowisko asystenta obejmowało sie-

dem osób. Utrudniało to znacznie pracę zespołu projektowego, szczególnie kontrolę 

nad dokumentacją projektu i poprawnością organizacji szkoleń.  

 

Identyfikacja ryzyka – wskazanie czynników ryzyka 

Na podstawie powyższej charakterystyki wyróżniono sześć najważniejszych 

czynników ryzyka, które wystąpiły na etapie realizacji projektu i których skutki 

miały decydujący wpływ na rozliczenie projektu: 

C1. Realizacja projektu nieuwzględniająca wszystkich założeń zawartych we wnio-

sku, harmonogramie realizacji i umowie o dofinansowanie projektu, nieprze-

strzeganie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

C2. Brak systematycznego monitoringu realizacji projektu i tym samym brak wie-

dzy o występowaniu niezgodności w trakcie projektu z założeniami i dokumen-

tami programowymi. 

C3. Nieprawidłowa struktura organizacyjna i podział obowiązków: brak uprawnień 

decyzyjnych kierownika projektu – kierownik projektu nie był osobą decyzyj-

ną w przypadku podejmowania decyzji dotyczących projektu. 

C4. Nieodpowiednio przechowywana dokumentacja projektowa, braki w dokumen-

tacji. 

C5. Problemy z poprawnością organizowania szkoleń w zakresie ich dokumentacji, 

C6. Brak płynności finansowej. 
Tabela 3 

Sposoby reakcji na zidentyfikowane ryzyko na etapie realizacji projektu 

 

R
y
zy

-

k
o
 

Odpowiedź na ryzyko 

Działania 
Osoba odpo-

wiedzialna 

C1. 
Re-

dukcja 

Zapoznanie się kierownika projektu z całą dotyczącą go dokumenta-
cją i realizacja projektu zgodnie z jego założeniami, dokumentami 

programowymi,  wytycznymi i odpowiednimi ustawami 

kierownik 

projektu 

C2. 
Re-

dukcja 

Stworzenie odpowiednich narzędzi, procedur i zasad umożliwiają-

cych bieżący, sprawny monitoring projektu we wszystkich obszarach 
realizacji 

kierownik 

projektu 

C3. 

Uni-

kanie 

Rezygnacja właściciela firmy z pełnienia funkcji członka zespołu 

projektowego 

właściciel 

firmy 

Zabez

bez-

pie-
czanie 

Przekazanie obowiązku podejmowania decyzji kierownikowi projek-
tu z zastrzeżeniem konieczności konsultacji z właścicielem firmy  

w sprawach kluczowych – określenie obszarów kluczowych 

właściciel 

firmy, 

kierownik 
projektu 

C4. 
Re-

dukcja 

Stworzenie odpowiednich procedur regulujących obieg i zasady 

archiwizacji dokumentacji projektowej, zapoznanie pracowników  

z tymi zasadami i kontrola ich przestrzegania 

kierownik 
projektu 

C5. 
Re-

dukcja 

Stworzenie odpowiednich procedur (zgodnych z wnioskiem i umową 

o dofinansowanie)  regulujących zasady organizacji szkoleń, zapo-

znanie pracowników z tymi zasadami i kontrola ich przestrzegania 

kierownik 
projektu 

C6. 

Zabez
bez-

pie-

czanie 

Zabezpieczenie płynności finansowej przez organizację dodatko-

wych środków np. kredytu, pożyczki 

właściciel 

firmy 

Źródło: opracowanie własne. 
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Planowanie reakcji 

W tabeli 3 zaprezentowano możliwe sposoby reakcji na ryzyko C1–C6, wystę-

pujące na etapie realizacji projektu. 

 

 

Podsumowanie 

 

Przedstawiony projekt, pomimo realizacji wszystkich zaplanowanych szkoleń  

i przeszkolenia nawet większej niż zakładana liczby beneficjentów ostatecznych, nie 

zakończył się pełnym sukcesem. Przeprowadzona kontrola projektu przez Instytucję 

Wdrażającą oraz przeprowadzony audyt przez firmę zewnętrzną wykazały znaczne 

nieprawidłowości. Firma X została zobowiązana do zwrotu ponad 20% wartości 

przyznanej dotacji. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim uznania 

części wydatków za niekwalifikowalne, z powodu: 

 niezgodności wyboru części usług z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 

 niezgodności części faktycznie poniesionych wydatków z wydatkami wykaza-

nymi we wnioskach o płatność, 

 braków w dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność niektórych wydat-

ków. 

Źródłem niepowodzenia w tym wypadku była niewłaściwa motywacja projek-

todawców – głównym powodem aplikowania o środki unijne było dofinansowanie 

bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a nie rozwiązanie problemów beneficjentów 

ostatecznych. To przesłoniło fakt istnienia olbrzymiego ryzyka związanego z podję-

ciem realizacji projektu pomimo ewidentnego nieprzygotowania finansowego  

i kadrowego, tak organizacyjnego, jak i merytorycznego. Projektodawcy często 

skupiają się wyłącznie na przygotowaniu poprawnie skonstruowanego wniosku  

o dofinansowanie projektu, nie uwzględniając rzeczywistych możliwości organizacji 

do zrealizowania wszystkich założonych działań. Tak ważne jest dlatego przepro-

wadzenie analizy ryzyka na każdym z etapów planowania i realizacji projektu, co 

pozwala ona na zidentyfikowanie istotnych obszarów ryzyka i sprawne zaplanowa-

nie skutecznych sposobów reakcji. 

Zaproponowane przez autorki sposoby reakcji na występujące w projekcie ry-

zyko wewnętrzne pozwolą innym podmiotom aplikującym o środki unijne uniknąć 

popełnienia tak istotnych błędów. Przedstawiony projekt realizowany był w okresie 

programowania 2004–2006, w ramach SPO RZL. W kolejnym okresie, 2007–2013, 

w którym odpowiednikiem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 

Ludzkich (SPO RZL) jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (znacznie rozszerzo-

ny w stosunku do SPO RZL), za pomocą wprowadzenia odpowiednich narzędzi 

ograniczono możliwość popełniania błędów, występujących w poprzednim progra-

mie na etapie konstruowania, a następnie realizacji projektu. Nowe wersje Generato-

ra Wniosków Aplikacyjnych i Generatora Wniosków Płatniczych uniemożliwiają 

obecnie popełnienie części błędów (generatory same przeliczają część działań  

i walidują wnioski) lub znacznie ułatwiają osobie analizującej wniosek samodzielne 

zidentyfikowanie popełnionych błędów. Niewątpliwie doświadczenia zdobyte  

w latach 2004–2006 wyczuliły zarówno pracowników Instytucji Zarządzających  

i Wdrażających, jak i projektodawców na często pojawiające się problemy. Za-
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ostrzono również kryteria stosowane podczas oceny merytorycznej składanych 

wniosków, aby realizowane projekty jak najlepiej odpowiadały na realne potrzeby 

beneficjentów, a także po to, aby wyeliminować projekty, co do których istnieje 

duże ryzyko niepowodzenia. Wprowadzone zmiany i ulepszenia nie zdołały jednak 

wyeliminować ryzyka – było to wręcz niemożliwe. Zawsze aktualne będzie zagro-

żenie, że nie wszystkie informacje zawarte przez projektodawcę we wniosku o dofi-

nansowanie są zgodne ze stanem faktycznym lub, że projektodawca nie zrealizuje 

części działań, które przewidział. Dlatego autorki mają nadzieję, że przedstawione 

rozważania przyczynią się do zwiększenia skuteczności realizowanych projektów ze 

środków Unii Europejskiej zarówno w obecnym, jak i w przyszłych okresach pro-

gramowania. 

 

 
RISK OCCURING IN PROJECTS CO-FINANCED FROM THE EUROPEAN UNION 

FUNDS FROM THE POINT OF VIEW OF MICRO-COMPANY IMPLEMENTING 

THE PROJECT 

Summary 

The aim of this paper is to analyse risks occuring during the process of applying for and 

implementing a project co-financed from European Union funds under Sector Operational 

Programme Development Of Human Resources. The authors, on the basis of a project imple-

mented by micro-company X, indicated at each of the three stages of the project – at the 

preparation stage, selection of the project team and project implementation – key risks and 

potential ways of responding to each of the risks. The findings of the risk analysis conducted 

can help entities in achieving expected results during obtaining funds under the current Opera-

tional Programme Human Resources 2007-2013. 
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UBEZPIECZENIA JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  

W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW  

Z BRANŻY TRANSPORTOWEJ 

 

 

Wprowadzenie 

 

Od czasu, kiedy Henri Fayol
1
 sformułował własne propozycje opisu działalno-

ści gospodarczej, wyróżniając w tym czynności ochronne oraz funkcje kierownicze, 

minął prawie cały wiek. W tym czasie nastąpiły istotne przeobrażenia w przedsię-

biorstwach, będących beneficjantami usług ubezpieczeniowych i firmach ubezpie-

czeniowych, kreujących podaż tych usług
2
. 

Ochrona ubezpieczeniowa należy do kategorii pojęć używanych w różnych 

znaczeniach i kontekstach. W artykule dlatego szczególną uwagę poświęcono ubez-

pieczeniu jako jednej z form zarządzania ryzykiem w organizacji. Podjęto także 

próbę charakterystyki ryzyka z jakim wiąże się prowadzenie działalności gospodar-

czej oraz przedstawiono etapy zarządzania ryzykiem oraz podział na ubezpieczenia 

obowiązkowe i dobrowolne wykorzystywane w branży transportowej. 

 

 

1. Ryzyko w działalności gospodarczej 

 

Ryzyko i niepewność występuje tam, gdzie jest nieznana przyszłość. Występu-

je ona prawie we wszystkim czego dokonują ludzie i powoduje powstanie poten-

cjalnych korzyści lub straty, których nie da się dokładnie przewidzieć
3
. Każdej po-

dejmowanej decyzji towarzyszy niższe lub wyższe ryzyko, które jest zawsze obec-

                                                 
1Już H. Fayol (przedstawiciel klasycznej teorii organizacji), podejmując próbę podziału dzia-

łalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa, wśród 6 głównych rodzajów 

czynności, wyróżnił tzw. czynności ochronne, związane z potrzebą strzeżenia pracowników  

i własności. Do owych czynności ochronnych zaliczył m.in. stosowanie ubezpieczeń. Stano-

wisko Fayola to prawdopodobnie pierwsze tak wyraziste odniesienie do potrzeby stosowania 

usług ubezpieczeniowych w działalności organizacji, jakie znajdziemy w obszarze nauk  

o zarządzaniu. 
2 P. Jedynak, Podaż usług ubezpieczeniowych a ciągłość działalności małych i średnich 

przedsiębiorstw, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 4, s. 43. 
3 K. Miciuła, Zarządzanie ryzykiem w mikro przedsiębiorstwie, w: Uwarunkowania rynkowe 

rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 552. 
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ne
4
.  

Podejmując próbę klasyfikacji ryzyka, należy wyjaśnić, że ze względu na jego 

złożoność nie sposób wprowadzić tylko jednego podziału porządkującego  

i uwzględniającego wszystkie jego aspekty typologiczne. Należy zauważyć, że 

przedstawiona klasyfikacja może odnosić się do działalności mikro, małych, śred-

nich i dużych przedsiębiorstw. 

Rodzaje ryzyka, na które narażone jest przedsiębiorstwo są następujące
5
: 

1. Ryzyko spekulacyjne – związane z osiągnięciem zysku lub poniesieniem strat 

w przyszłości. Inwestycje w nowe i zbywalne papiery wartościowe charaktery-

zują się ryzykiem spekulacyjnym. 

2. Ryzyko czyste – związane z poniesieniem straty. Podział ryzyka na powyższe 

rodzaje ma charakter symetryczny. Każde ryzyko ma charakter zarówno speku-

lacyjny, jak i czysty. Na przykład właściciel mieszkania musi się liczyć z tym, 

że wartość mieszkania na koniec roku wzrośnie lub spadnie. 

3. Ryzyko popytowe – związane z popytem na produkty lub usługi firmy. Ponie-

waż sprzedaż jest najważniejsza we wszystkich działaniach gospodarczych, 

dlatego ryzyko popytowe jest jednym z najistotniejszych rodzajów ryzyka, na 

jakie jest narażona firma. 

4. Ryzyko nakładów – związane z kosztami nakładu, łącznie z siłą roboczą i ma-

teriałami. Firma przez wzrost kosztu wykorzystywanego surowca nie będzie 

mogła wzrostu tych kosztów przenieść na odbiorców, podwyższając ceny swo-

ich produktów. 

5. Ryzyko finansowe – wynikające z transakcji finansowych. 

6. Ryzyko majątkowe – związane ze zniszczeniem środków produkcji firmy. 

7. Ryzyko związane z działalnością pracownika – związane z popełnionymi przez 

niego oszustwami lub nadużyciami. 

8. Ryzyko środowiskowe – związane z zanieczyszczeniem środowiska. Wzrost 

świadomości społeczeństwa wraz z wysokimi kosztami likwidacji skutków za-

nieczyszczeń przyczynił się wzrostu znaczenia ryzyka środowiskowego. 

9. Ryzyko związane z odpowiedzialnością za produkty, usługi i działania pra-

cownika. 

10. Ryzyko podlegające ubezpieczeniu to ryzyko, które może być objęte ubezpie-

czeniem. 

Przeważająca większość ludzi widzi potrzebę zabezpieczania się przed różny-

mi rodzajami ryzyka. Potrzeba ta występuje również w przypadku podmiotów go-

spodarczych, a wynika bezpośrednio z celu działania każdego podmiotu. Mówiąc 

ogólnie, podmiot gospodarczy staje przed koniecznością zarządzania ryzykiem
6
. 

Zarządzanie ryzykiem sugeruje systematyczne, metodyczne i całościowe podejście 

do radzenia sobie z nim
7
. 

                                                 
4 M. Stallinger, Management  von IT-Risiken, „Wirtschaft und Management: Schriftenreihe 

zur wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Praxis” 2006, nr 4, s. 130. 
5 E.F. Birgham, Zarządzanie Finansami. Część II, PWE, Warszawa 2000, s. 107. 
6K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 13. 
7 B. Hadyniak, J. Monkiewicz, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, tom 

I – podstawy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 31. 
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Etapy stosowane przez organizacje do zarządzania ryzykiem są następujące: 

1. Określenie rodzaju ryzyka. 

2. Zmierzenie decyzji, jak można zminimalizować każde istotne ryzyko. 

3. Podjęcie decyzji, jak można zminimalizować każde istotne ryzyko: 

 przeniesienie ryzyka na firmę ubezpieczeniową, 

 przeniesienie przyczyny ryzyka na inny podmiot, 

 zmniejszenie prawdopodobieństwa zdarzenia o negatywnych skutkach, 

 zmniejszenie wielkości strat związanych ze zdarzeniami o negatywnych 

skutkach. 

Ze względu na ograniczenia dotyczące objętości artykułu, skupiono się tylko 

na jednym etapie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Analizie poddano 

możliwość transferu ryzyka przez przedsiębiorstwo transportowe przez wykorzysta-

nie instrumentu jakim jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie polega na stworzeniu dla 

podmiotów narażonych na taką samą klasę ryzyka wspólnego funduszu, sfinanso-

wanego przez wszystkie te podmioty z ich składek oraz finansowanie kompensaty 

szkód z tego funduszu. Takie urządzenia tworzone są przez zakład ubezpieczeń. 

Ponieważ ubezpieczyciel ponosi koszty działalności i zaangażowanego kapitału,  

a także powinien inwestować w dalszy rozwój, składki muszą pokrywać zarówno 

odszkodowania, jak i koszty działalności ubezpieczyciela oraz oczekiwaną nadwyż-

kę
8
. 

 

 

2. Ubezpieczenia w działalności przedsiębiorstw 

 

Wśród różnych instrumentów stosowanych w zarządzaniu ryzykiem, ważną ro-

lę pełni ubezpieczenie, które od wieków jest wykorzystywane w procesie gospoda-

rowania
9
. 

Ubezpieczenie jest urządzeniem gospodarczym, które z jednej strony na pod-

stawie umowy i dzięki opłacie składki pozwala zakładowi ubezpieczeń przyjąć na 

siebie, a ubezpieczającemu przekazać do zakładu, ryzyko negatywnych, ekonomicz-

nych skutków określonego zdarzenia losowego; z drugiej – na podstawie metod 

oceny ryzyka pozwala selekcjonować i gromadzić ryzyka przez zakład ubezpieczeń 

i jednocześnie gromadzić składki, w sposób i w skali pozwalającej co najmniej po-

kryć przyrzeczone świadczenia z tytułu wypadków ubezpieczeniowych oraz koszty 

funkcjonowania zakładu
10

.  

Ochrona ubezpieczeniowa powinna być istotną częścią programów zarządzania 

                                                 
8 B. Hadyniak, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, w: Ubezpieczenia w zarządzaniu 

ryzykiem przedsiębiorstwa, red. B. Hadyniak, J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, War-

szawa 2010, s. 47–48. 
9 A. Bera, Możliwości asekuracji ryzyk przez ubezpieczenie w mikro- i małych przedsiębior-

stwach, w: Ubezpieczenia, red. S. Wieteska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 107. 
10Podstawy ubezpieczeń, tom I – mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo 

Poltext, Warszawa 2000, s. 57. 
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ryzykiem w przedsiębiorstwach
11

. 

Ubezpieczenie jest szczególną metodą zarządzania ryzykiem, którą wykorzy-

stują do sfinansowania skutków zaistnienia ryzyka nie tylko przedsiębiorstwa, ale 

też gospodarstwa domowe. Odrębne znaczenie ma w tym przypadku udział państwa, 

które przez odpowiednie regulacje może wpływać na zarządzanie ryzykiem, biorąc 

pod uwagę fakt, że ochronę ubezpieczeniową cechuje szczególny solidaryzm zwią-

zany z organizowaniem i obsługą wspólnot ryzyka. Najistotniejsze cechy metody 

ubezpieczenia to
12

: 

 finansowanie składkowe, 

 odpowiednia (aktuarialna) kalkulacja składek, 

 ustalenie składki na podstawie oceny ryzyka (underwriting), 

 finansowy wyraz straty, 

 terminowość świadczenia. 

Pomimo szerokiej oferty skierowanej przez zakłady ubezpieczeń do małych  

i średnich przedsiębiorstw duża liczba MŚP nie korzysta z jakiejkolwiek ochrony 

ubezpieczeniowej. Zaobserwować można różnice w korzystaniu z ubezpieczeń  

w zależności od formy prowadzonej działalności. Do branż najczęściej korzystają-

cych z ubezpieczeń zaliczyć można transport i pośrednictwo finansowe, co wynika 

głównie z obowiązku ubezpieczeń
13

. 

Podział na grupy (rodzaje) produktów – ubezpieczenia dla działalności gospo-

darczej
14

: 

 na życie, emerytalne i zdrowotne, 

 komunikacyjne i transportowe, 

 mienia i utraty zysku, 

 finansowe, 

 odpowiedzialności cywilnej, 

 budowlano-montażowe, 

 rolne, 

 morskie, 

 lotnicze. 

Dzięki zastosowaniu ubezpieczeń majątkowych, w razie wystąpienia ryzyka, 

którego skutki spowodują utratę lub uszkodzenia aktywów, przedsiębiorstwo może 

otrzymać środki na ich odtworzenie. Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń mienia, 

                                                 
11 A. Bera, Kierunki rozwoju rynku usług ubezpieczeniowych dla sektora mikro i małych 

przedsiębiorstw, w: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami, red. A. Bie-

lawska, A. Szopa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010,  

s. 480. 
12 T. Szumlicz, Społeczna rola ubezpieczeń: podstawy polityki ubezpieczeniowej, „Wiadomo-

ści Ubezpieczeniowe” 2009, nr 02/2009, s. 17. 
13 D. Gajda, T. Jurkiewicz, Uwarunkowania wykorzystania ubezpieczeń przez MŚP w 2009 

roku – wyniki badań ankietowych, w: Studia ubezpieczeniowe. Zarządzanie ryzykiem i finan-

sami, red. J. Lisowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 

2011, s. 71–72. 
14 I. Kwiecień, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, Wydawnic-

two C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 177. 
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które dotyczą ochrony określonych składników majątku przedsiębiorstwa bądź 

ochrony przed określonym rodzajem zagrożenia. 

 

 

3. Ubezpieczenia obowiązkowe przedsiębiorstw transportowych 

 

Dokonując analizy ubezpieczeń dla przedsiębiorstw transportowych należy 

zwrócić uwagę, że oferta i wymóg posiadania danego rodzaju ochrony dotyczy mi-

kro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

Ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce, to podobnie jak w innych krajach, 

przede wszystkim ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obejmowanie obo-

wiązkiem ubezpieczenia mienia jest sporne w doktrynie, jednak w praktyce przewa-

żają względy społeczno-ekonomiczne (jak w przypadku ubezpieczenia budynków 

rolniczych czy upraw, a także planów dotyczących obowiązku ubezpieczenia nieru-

chomości od ryzyka katastrof naturalnych). W Polsce ubezpieczenia obowiązkowe 

regulowane są przepisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-

niowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-

cyjnych
15

. 

W Polsce lista ubezpieczeń obowiązkowych jest stosunkowo długa i praktyka 

legislacyjna wskazuje na to, że będzie się jeszcze wydłużała, zwłaszcza w odniesie-

niu do ryzyka zawodowej odpowiedzialności cywilnej. W aktualnym stanie praw-

nym, przy projektowaniu programu ubezpieczeń należy wziąć pod uwagę obowią-

zek ubezpieczenia ryzyka dotyczącego wymienionych poniżej obszarów
16

:  

 posiadacz pojazdu mechanicznego – ubezpieczenie odpowiedzialności cywil-

nej w ruchu krajowym i zagranicznym, 

 przewoźnik lotniczy wykonujący międzynarodowe loty handlowe – ubezpie-

czenie odpowiedzialności w stosunku do pasażerów, ładunków i osób trzecich, 

 obcy cywilny statek powietrzny, jeśli chce stale przebywać w Polsce – ubez-

pieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

 właściciel statków przewożących ponad dwa tysiące ton oleju luzem – ubez-

pieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

 

 

4. Ubezpieczenia dobrowolne przedsiębiorstw transportowych 

 

Specyficzne znaczenie, charakter i formuły współczesnych ubezpieczeń trans-

portowych wynikają przede wszystkim z ich szczególnie długiej i bogatej tradycji 

oraz międzynarodowego charakteru, co skutkuje koniecznością jednoznacznego 

rozumienia i honorowania tej samej umowy ubezpieczenia w różnych krajach,  

o odmiennych językach, kulturze, systemach prawnych, sposobach pojmowania  

                                                 
15 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU 2003,  

nr 124, poz. 1152). 
16 Wymienione obszary ubezpieczeń obowiązkowych ograniczono do działalności związanej 

z przedsiębiorstwami transportowymi. 
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i prowadzenia biznesu. Nie bez znaczenia jest też szeroki zakres przedmiotowy tych 

ubezpieczeń oraz odpowiadającego im ryzyka
17

. 

Przedsiębiorstwa transportowe ze względu na szczególny charakter swojej 

działalności korzystają przede wszystkim z ubezpieczeń: komunikacyjnych i trans-

portowych, morskich oraz lotniczych
18

. 

Zakres przedmiotowy ubezpieczeń transportowych wyznaczają nie tylko okre-

ślone towary i środki transportu, ale również wszelkie rodzaje ryzyka związanego  

z przemieszczaniem różnych obiektów. 

 
Tabela 1 

Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne  

i transportowe 

Zakres ochrony 

OC przewoźnika Uszkodzenie lub zniszczenie towaru, szkoda poniesiona 

przez właściciela na skutek np. opóźnienia dostawy czy 

zagubienia dokumentów 

OC spedytora Odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu umów 

spedycji, szkody mogą polegać m.in. na utracie, ubytku 

lub uszkodzeniu przesyłki 

Ubezpieczenie cargo Można nim objąć towar zarówno w transporcie drogo-

wym, kolejowym, lotniczym, jak i śródlądowym, pozwa-

la uniknąć konsekwencji utraty, ubytku lub uszkodzenia 

towaru 

Ubezpieczenia casco Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyka związane-

go z posiadaniem i eksploatacją pojazdów 

Ubezpieczenia assistance Ochrona w czasie podróży w zakresie pomocy technicz-

nej i medycznej 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Celem ubezpieczeń morskich jest pokrywanie szkód powstających w wyniku 

różnorodnych niebezpieczeństw związanych z żeglugą i handlem morskim. Ubez-

pieczenie morskie polega na rozłożeniu ryzyka, a następnie skutków wystąpienia 

zdarzeń na dużą liczbę ubezpieczanych podmiotów (armatorów lub czarterujących). 

Istotną cechą ubezpieczeń morskich jest ich międzynarodowy charakter i silne wza-

jemne powiązanie poszczególnych rynków ubezpieczeniowych, wśród których do-

minującą rolę przypisać należy rynkom anglosaskim (W. Brytania, USA). Związana 

jest z tym powszechna akceptacja anglosaskiego systemu prawnego i organizacyj-

nego, w tym wzorcowych polis i standardowych warunków ubezpieczeniowych. 

Naturalnie sprzyja to jednolitości światowej praktyki ubezpieczeniowej
19

. 

 

 

                                                 
17J. Monkiewicz: Podstawy ubezpieczeń…, s. 387. 
18 Ibidem, s. 390. 
19 J. Łopuski, Prawo morskie t. II. Część trzecia: Prawo żeglugi morskiej, Wydawnictwo 

Branta, Bydgoszcz 2000, s. 56–58. 
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Tabela 2  

Ubezpieczenia morskie 

 

Ubezpieczenia morskie Zakres ochrony 

CASCO jednostek pływających Uszkodzenie lub zniszczenie jednostek pływających na 

skutek działania siły wyższej, ognia, kradzieży, wojny, 

strajku, piractwa, kolizji, wypadku przeładunkowego, 

wybuchu kotłów, urwaniu wału lub błędu załogi statku 

OC armatorów  jednostek pły-

wających 

Szkody wyrządzone osobom trzecim przez jednostki 

pływające armatora 

Ubezpieczenie budowy jedno-

stek pływających 

Ubezpieczenie dla stoczni i inwestorów finansujących 

budowę jednostek pływających, zapewnia ochronę przed: 

powstaniem straty całkowitej lub częściowej budowanej 

jednostki oraz powstaniem szkody na skutek nieudanego 

wodowania lub kolizji z innym obiektem 

Ubezpieczenie OC stoczni  

z tytułu remontu jednostek 

Szkody w ładunku znajdującym się na remontowanym 

statku, szkody w maszynach  i urządzeniach zamontowa-

nych na remontowanym statku, szkody i straty powstałe 

w następstwie uszkodzenia ciała lub śmierci pracowników 

zatrudnionych w czasie prac remontowych 

Ubezpieczenie platform wiertni-

czych 

M.in. strata całkowita i szkody częściowe platformy  

i sprzętu wiertniczego powstałe w czasie eksploatacji, 

postoju w porcie lub stoczni, koszty związane  

z przywróceniem szybu pod kontrolę po niekontrolowa-

nym wybuchu w szybie 

Ubezpieczenie rzeczy osobi-

stych załóg statków morskich  

i innych jednostek pływających 

Ochrona przed roszczeniami związanymi ze zniszczeniem 

rzeczy osobistych załogi, niezbędnych do wykonywania 

zawodu marynarza 

Ubezpieczenie aparatury i sprzę-

tu eksploatowanego na morzu 

lub w porcie 

Ubezpieczenie aparatury i sprzętu w czasie transportu 

lądowego i morskiego, podczas załadunku oraz w czasie 

pracy na statku, w wodzie i podczas prób eksploatacyj-

nych 

Ubezpieczenie rybackie Ubezpieczenie casco kutrów i łodzi rybackich, OC arma-

tora, NNW a także utrata wynagrodzenia przez ubezpie-

conego/ armatora w związku z wyłączeniem jednostki 

pływającej z eksploatacji 

Ubezpieczenia żeglugi śródlą-

dowej 

Ubezpieczenie CASCO jednostek pływających, Odpo-

wiedzialności Cywilnej armatora, a także rzeczy osobi-

stych członków załóg 

Ubezpieczenie jachtów Ubezpieczenie CASCO jachtów, ubezpieczenie OC arma-

tora 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

W ramach ubezpieczeń lotniczych można m.in. wymienić: aerocasco, OC użytkownika 

statku powietrznego, OC przewoźnika, OC przewoźnika z tytułu przewożonego ładunku, NW 

członków załogi, ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi. 
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Tabela 3  

Ubezpieczenia lotnicze 

 

Ubezpieczenia lotnicze Zakres ochrony 

Ubezpieczenie aerocasco Szkody wskutek wypadku podczas startu, kołowania, 

lotu, lądowania, postoju oraz powstałe w trakcie prze-

glądu czy naprawy 

OC użytkownika Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika 

statku powietrznego wobec osób trzecich, innych niż 

pasażerowie 

OC przewoźnika Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 

wobec pasażerów oraz ich bagażu i rzeczy osobistych 

Ubezpieczenie odpowiedzialno-

ści cywilnej przewoźnika z tytułu 

przewozu ładunków 

Uszkodzenie lub zniszczenie towaru, szkoda poniesiona 

przez właściciela na skutek np. opóźnienia dostawy, czy 

zagubienia dokumentów 

NW członków załogi Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

członków załogi 

Ubezpieczenie rzeczy osobistych 

członków załogi 

Uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy osobistych człon-

ków załogi statku powietrznego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Poza trzema podstawowymi, do ryzyka i ubezpieczeń transportowych zalicza-

my także
20

: 

 finansowe (m.in. należności celno-podatkowe, kredyty kupieckie, business 

interruption), 

 chorobowe, 

 następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 kosztów leczenia za granicą, 

 polityczne, 

 inne komplementarne, wynikające ze specyfiki określonych towarów, regionu, 

sposobu i okoliczności ich przemieszczania i/lub specyfiki danego środka 

transportu (ryzyko awarii wspólnej, awarii małej, zamieszki i niepokoje spo-

łeczne, strajki, sabotaż, wandalizm itp.). 

 

 

Podsumowanie 

 

Motywy poddania się przez przedsiębiorstwa ochronie ubezpieczeniowej nie 

powinny wynikać tylko i wyłącznie z przymusu prawnego, ale powinny być przeja-

wem przezorności ubezpieczeniowej, świadomości istnienia ryzyka, dbałości o za-

soby przedsiębiorstwa oraz wykorzystywania zasad racjonalnego gospodarowania 

na podstawie rachunku ekonomicznego. Ubezpieczenia należą do usług wspierają-

cych i doradczych, które powinny być elementem każdego systemu zarządzania 

ryzykiem w przedsiębiorstwie. 

                                                 
20Podstawy ubezpieczeń, tom I – produkty, red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, War-

szawa 2001, s. 393. 
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Zakłady ubezpieczeń oferują obecnie zarówno mikro i małym, jak i średnim  

i dużym przedsiębiorstwom wiele usług ubezpieczeniowych, które odpowiadają 

takim kategoriom ponoszonego przez nie ryzyka, jak: majątkowe, techniczne, od-

powiedzialności cywilnej, finansowe, zarządzania kryzysowego, osobowe, komuni-

kacyjne oraz inne. Co ważne, oferta ubezpieczeń dla przedsiębiorstw jest na tyle 

wyczerpująca, że mogą one kształtować ochronę ubezpieczeniową na podstawie 

usługi jednego zakładu ubezpieczeń. 

 

 
INSURANCES AS AN INSTRUMENT OF RISK MANAGEMENT IN  MICRO AND 

SMALL SIZED ENTERPRISES FROM THE TRANSPORT INDUSTRY 

Summary 

The article attempts to identify the insurance as a risk management instrument to the 

transport company. The first part describes the concept and the importance of risk in the 

business. Author defines the concept and role of insurance as a risk management instrument. 

Then pointed to the compulsory and voluntary insurance in the transport sector. For compul-

sory insurance includes liability insurance. For voluntary insurance includes: car and transport 

insurance, marine insurance and aviation insurance. 

Translated by Dariusz Pauch 
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ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD OCENY RYZYKA ZAWODO-

WEGO W BRANŻY BUDOWLANEJ – STUDIUM PRZYPADKU 

 

 
Wprowadzenie 

 

W ostatnich latach coraz większe znaczenie zyskuje zapewnienie bezpieczeń-

stwa w pracy
1
, a zatem wzrasta znaczenie zarządzania ryzykiem. Jednakże statystyki 

dotyczące wypadkowości, zwłaszcza w branży budowlanej, która powinna stanowić 

jeden z ważniejszych filarów każdej gospodarki, są niepokojące
2
. Budownictwo  

w porównaniu z innymi rodzajami działalności gospodarczej charakteryzuje się 

wysoką liczbą wypadków śmiertelnych i ciężkich, do których corocznie dochodzi na 

placach budów. Według danych Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczących wypad-

ków przy pracy w gospodarce narodowej, w budownictwie w 2008 roku nastąpiło 

(zostało zarejestrowanych) 686 wypadków, co stanowi 26,14% wszystkich wypad-

ków w gospodarce Polski. Nieznacznie mniej zarejestrowano wypadków w latach 

2009–2010: w 2009 roku – 664 zdarzenia wypadkowe, jednak ich procentowy 

udział w grupie wszystkich wypadków wzrósł do 28,63% wszystkich wypadków;  

w roku 2010 zarejestrowano 638 zdarzeń (również wzrost udziału procentowego do 

29,21% wszystkich wypadków w gospodarce narodowej). Należy jednak podkreślić, 

że budownictwo to najczęściej podejmowana działalność gospodarcza poza han-

dlem, przez małe i średnie przedsiębiorstwa
3
.  

 

 

1. Istota zarządzania ryzykiem 

 

Zarządzanie ryzykiem zawodowym pojawiło się niecałe 50 lat temu w przed-

siębiorstwach amerykańskich. W podejściu praktycznym nie zawsze oznacza to 

                                                 
1 B. Mrugalska, A. Kawecka-Endler, Practical Application of Products Design Method Ro-

bust to Disturbances, „Journal of Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Ser-

vice Industries” 2012, t. 22, nr 2, s. 121; B. Mrugalska, A. Kawecka-Endler, Machinery De-

sign for Construction Safety in Practice, w: Universal Access in HCI, Part III, HCII 2011, 

LNCS 6767, red. C. Stephanidis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, s. 388. 
2 M. Przybylska, Ryzyko schorzeń zawodowych a działania prewencyjne w branży budowla-

nej, w: W. Horst, Prewencja ergonomiczna schorzeń uwarunkowanych pracą, Wydawnictwo 

Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 119–136.  
3 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa, 

2011, s. 92. 
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minimalizację ryzyka za wszelką cenę, lecz zazwyczaj jest to dążenie do rozwiąza-

nia optymalnego pod kątem przyjętych kryteriów (najczęściej głównym kryterium 

są względy ekonomiczne). W aspekcie tego wyróżnia się dwa podejścia do zarzą-

dzania ryzykiem – tradycyjne oraz nowoczesne. Wyszczególnione sposoby zarzą-

dzania BHP zostały przedstawione na rysunku 1
4
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1.  Porównanie sposobu zarządzania ryzykiem zawodowym 

 

Źródło: opracowanie własne na podst. W. Horst, Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, 

Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, 

s. 20–21. 

 

W podejściu klasycznym punkt zainteresowania koncentruje się na momencie 

wystąpienia wypadku. Zdarzenie to powoduje uruchomienie kolejnych etapów, 

takich jak: analiza powypadkowa, określenie przyczyn, podjęcie i wdrożenie środ-

ków zapobiegawczych. Z kolei podejście nowoczesne polega na przewidywaniu 

                                                 
4 W. Horst, Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydaw-

nictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, s. 19–22. 

Wypadek/choroba/uraz 

Analiza powypadkowa 

Określenie przyczyn 

Intuicyjne (najczęściej)  

podejmowanie decyzji 

Wdrażanie środków  

zapobiegawczych 

Analiza ryzyka zawodowego: 

Identyfikacja zagrożeń 

Oszacowanie ryzyka 

Wyznaczenie dopuszczalnego ryzyka: 
Określenie kryteriów akceptacji poziomu 

ryzyka tolerowanego (normy, dokumenty 

prawne, możliwości finansowe firmy itd. 

Akceptacja poziomu ryzyka 

Działania interwencyjne 
Analiza możliwości działań korygują-

cych/prewencyjnych 

Podjęcie decyzji 

Wdrożenie środków korygujących/ prewencyjnych 

Kontrola ryzyka zawodowego 
Monitorowanie ryzyka 

Ocena skuteczności podjętych działań 

 

Podejście tradycyjne Podejście nowoczesne 



268 Anna Stasiuk, Beata Mrugalska  

 

zagrożeń przed ich wystąpieniem oraz ich eliminacji lub, jeśli jest to niemożliwe, na 

minimalizacji ich skutków, lub obniżeniu prawdopodobieństwa ich występowania. 

Efektem końcowym jest ocena wdrożonych działań oraz proces ciągłego doskonale-

nia, który został przedstawiony także na rysunku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 2. Proces ciągłego doskonalenia w celu poprawy bezpieczeństwa pracy 

 

Źródło: opracowanie własne na podst. L. Pietrzak, Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb 

prewencji, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2007, s. 17. 

 

 

Ciągłe doskonalenie można realizować wieloma sposobami. Jednym z nich jest 

wdrożenie japońskiej koncepcji „5s”. Nazwa ta jest powszechnie przyjęta w literatu-

rze dotyczącej organizacji pracy i oznacza wzorowy ład i porządek. Bazuje ona na 

słowach
5
: 

 seiri (selekcja), 

 seiton (systematyka), 

 seiso (sprzątanie), 

 seiketsu (schludność), 

 shitsuke (samodyscyplina). 

Selekcja jest działaniem zapewniającym na stanowisku tylko te rzeczy, doku-

menty i sprzęty, które są potrzebne do wykonywania pracy. Systematyka ma zapew-

niać odpowiednią organizację miejsca pracy. W przypadku działań mających za-

pewnić bezpieczeństwo na stanowisku należy ustawiać maszyny oraz zapewniać 

ułożenie narzędzi zgodnie z zasadami ergonomii. Sprzątanie ma pozwolić na za-

pewnienie czystości na stanowisku. Obejmuje ono swoim zakresem także dbałość  

o maszynę, przeglądy stanowisk pod kątem potencjalnych uszkodzeń, awarii i uste-

rek. W ten sposób można pracownika nauczyć, że bezpieczna praca może być wy-

konywana tylko przy bezpiecznych i w pełni sprawnych maszynach. Samodyscypli-

na polega na utrzymaniu wdrożonych usprawnień oraz ich ciągłym dosko-

                                                 
5 E. Tytyk, Projektowanie ergonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 

2001, s. 261. 
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naleniu, co można robić dzięki audytom stanowiskowym, które można realizować 

raz w tygodniu, zbierając równocześnie uwagi pracowników odnośnie do organiza-

cji pracy
6
. 

 

 

2. Metody oceny ryzyka zawodowego i kryteria ich doboru 

 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele metod pozwalających na szacowanie 

poziomu ryzyka zawodowego. W zależności od rodzaju wykorzystywanych danych 

można podzielić je na metody ilościowe i jakościowe
7
. W metodach ilościowych 

szacowanie prowadzi się na podstawie rzeczywistych danych statystycznych, doty-

czących liczby i rodzajów wypadków przy pracy, zdarzeń niebezpiecznych, chorób 

zawodowych, czasu narażenia na czynniki środowiska pracy i liczbę zatrudnionych. 

Ich kompletność, dokładność i wiarygodność stanowi podstawę do dalszych obli-

czeń. Z kolei metody jakościowe bazują na informacjach i ich subiektywna ocena 

ma decydujący wpływ na ostateczny wynik oceny ryzyka
8
.  

Kryteria doboru poszczególnych metod są zdeterminowane w dużej mierze 

przez pracodawcę oraz stosowaną w przedsiębiorstwie technologię
9
. Dobierając 

metodę trzeba brać pod uwagę pewność, poprawność, dokładność i powtarzalność 

uzyskiwanej oceny. Zwraca się również uwagę na efektywność ekonomiczną meto-

dy i szanse dalszego wykorzystania danych
10

. W praktyce, rzadziej wykorzystuje się 

metody ilościowe niż jakościowe ze względu na pracochłonność obliczeń. Jedną  

z najczęściej stosowanych metod oceny ryzyka jest metoda przedstawiona w pol-

skiej nomie PN-N 18002 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”. Stosowanie jej jest dobrowolne, 

ale można odnaleźć wyraźne wskazanie na nią w normie PN-N 18001 „Systemy 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania”. Z kolei wśród metod 

jakościowych na szczególną uwagę zasługuje Analiza bezpieczeństwa pracy (ang. 

Job Safety Analysis – JSA), która jest zaliczana do metod matrycowych. W przeci-

wieństwie od pozostałych, nie jest to metoda dwuparametrowa i rozważa się w niej 

parametr szacujący środowisko pracy, tj. możliwość uniknięcia lub ograniczenia 

szkody, co daje szansę na precyzyjną ocenę ryzyka. W związku z tym, w artykule  

w części praktycznej wykorzystano metodę wg normy PN-N 18002 oraz JSA. 

 

 

 

 

                                                 
6 M. Leszczyk-Kabacińska, Standardy 5s jako podstawa bezpiecznego miejsca pracy, Promo-

tor BHP 12/2011, s. 40–42. 
7 A. Górny, Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 2011, s. 34–38. 
8 I. Romanowska-Słomka, A. Słomka, Jaką wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego?,  

Atest 4/2002. 
9 Ocena ryzyka zawodowego. Moduł szkoleniowy dla pracodawców, http://www.pip.gov.pl/ 

html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/96000000.php. 
10 D. Smoliński, Ocena ryzyka zawodowego, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 1999. 
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3. Ocena ryzyka zawodowego jako element zarządzania ryzykiem na przy-

kładzie operatora spycharki 

 

Opis stanowiska pracy 

Na analizowanym stanowisku pracy operator obsługuje maszynę (spycharkę 

KOMATSU D37EX 21A) podczas wykonywania robót ziemnych, za- i wyładun-

kowych oraz transportowych. Do jego obowiązków należy spychanie przy pomocy 

maszyny urobku przy budowach dróg i placów budowy. Osoba zatrudniona na tym 

stanowisku podejmuje także drobne prace związane z naprawą oraz konserwacją 

sprzętu. Do wyposażenia stanowiska należy spycharka oraz narzędzia ręczne.  

Biorąc pod uwagę wymogi dotyczące identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka 

ważne jest, że warunki pracy panujące na stanowisku są zależne od miejsca wyko-

nywania prac budowlanych oraz od etapów trwania konkretnej budowy. Efektem 

tego są zmienne warunki pracy oraz różnorodność zagrożeń identyfikowanych  

w procesie realizacji powierzonych zadań. 

 

Zidentyfikowane zagrożenia 

Rozpatrując granicę obiektu, czyli obszar, po którym porusza się operator ob-

sługujący obiekt lub osoba narażona, dla potrzeb przeprowadzania oceny ryzyka 

zawodowego rozumie się to jako otoczenie w jakim pracuje i przemieszcza się pra-

cownik. W przypadku operatora spycharki, za granicę obiektu możemy uważać 

teren budowy wraz z drogami komunikacyjnymi, którymi przemieszcza się opisy-

wana osoba między poszczególnymi odcinkami prac torowo-drogowych. W tabeli  

1 przedstawiono rodzaje zagrożeń, które zostały wyszczególnione podczas ich iden-

tyfikacji wraz z potencjalnymi skutkami ich wystąpienia. 

 
Tabela 1 

 Zestawienie zagrożeń według ich źródeł 

 
Źródło zagrożenia Rodzaj zagrożenia Potencjalne skutki 

1 2 3 

Plac budowy – tory 

kolejowe, drogi 

dojazdowe, na-

wierzchnie nie-

utwardzone, rowy, 

wykopy 

ograniczone, wąskie przestrzenie, dojścia, przejścia 
utrudnienia komunikacyjne, urazy 

chirurgiczne 

praca w uciążliwych warunkach atmosferycznych 

(zwłaszcza podczas opadów) itp. 

dekoncentracja, zmęczenie, przezię-

bienia 

śliskie, nierówne powierzchnie stłuczenia, urazy kości 

wpadnięcie do zagłębień, kanałów itp. stłuczenia, urazy kości, śmierć 

upadek, potknięcie się, poślizgnięcie człowieka na 

płaszczyźnie roboczej 
stłuczenia, urazy kości 

obsunięcie się ścian wykopu urazy kości, śmierć 

zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym śmierć 

przemieszczające się pojazdy szynowe urazy chirurgiczne, śmierć 

 

przemieszczające się maszyny i inne urządzenia 
urazy chirurgiczne, śmierć 

spadające przedmioty (obluzowane części maszyn, 

narzędzia, materiały, kamienie, odłamki skał itp.) 
stłuczenia, urazy kości 

zagrożenie pożarem i/lub wybuchem poparzenie, śmierć 

uderzenie człowieka o nieruchome czynniki material-

ne 

różne obrażenia ciała, głównie 

głowy 
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1 2 3 

Elementy napędów 

maszyn 

zetknięcie się człowieka z ostrymi nieruchomymi 

czynnikami materialnymi 
skaleczenia 

 

gorące lub zimne powierzchnie i substancje poparzenia, odmrożenia 

hałas w zakresie słyszalnym 
bóle głowy, osłabienie słuchu, 

choroby zawodowe 

ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania  

i poruszające się narzędzia 
urazy chirurgiczne 

drgania ogólne i miejscowe 
zmęczenie, bóle głowy, choroby 

zawodowe 

Podłoże różne od 

otoczenia (wyso-

kość)  – schody, 

nieobudowane 

otwory okienne,  

obiekty inżynieryj-

ne, rusztowania) 

upadek z wysokości urazy kości, śmierć 

spadające przedmioty (obluzowane części maszyn, 

narzędzia, materiały, kamienie, odłamki skał itp.) 
skaleczenia, stłuczenia, urazy kości 

śliskie, nierówne powierzchnie stłuczenia, urazy kości 

Klucze  (płaskie, 

nasadkowe, dyna-

mometryczne itp.) 

zetknięcie się człowieka z będącymi w ruchu ostrymi 

narzędziami ręcznymi 
stłuczenia, urazy kości, skaleczenia 

ostre wystające elementy: ostrza, ostre krawędzie, 

szorstkie powierzchnie 
skaleczenia, urazy chirurgiczne 

Drogi komunikacyj-

ne 

obciążenie psychonerwowe 
bóle głowy, dekoncentracja, zmę-

czenie 

uderzenie pojazdem o nieruchome czynniki material-

ne 
urazy chirurgiczne, śmierć 

przemieszczające się pojazdy drogowe urazy chirurgiczne, śmierć 

praca w uciążliwych warunkach atmosferycznych 

(zwłaszcza podczas opadów ) 

dekoncentracja, utrudnienia komu-

nikacyjne, zmęczenie 

Paliwa (stałe, 

płynne i gazowe): 

węgiel, benzyna, 

mazut, propan- 

butan 

substancje i materiały wybuchowe oraz łatwo palne zatrucia, poparzenia, odurzenie 

Uderzenie, przygniecenie człowieka przez czynniki 

materialne transportowane mechanicznie lub ręcznie 
stłuczenia, urazy chirurgiczne 

zagrożenie pożarem lub wybuchem urazy chirurgiczne, śmierć 

Pył, kurz 

kurz, pył krzemionkowy porażenie dróg oddechowych i oczu 

uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadający, 

wysypujący, wylewający się czynnik materialny 

różne obrażenia ciała, głównie 

głowy 

Obiekty podziemne 
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym wszelkie urazy, śmierć 

zagrożenie pożarem lub wybuchem śmierć 

Czynniki organiza-

cyjne 
obciążenie psychonerwowe dekoncentracja, zmęczenie, depresja 

Sposób wykonywa-

nia pracy 
obciążenia mięśniowo-szkieletowe 

dolegliwości mięśniowo-

szkieletowe, choroby zawodowe 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

3.2 Wyniki badań i ich analiza 

 
Przeprowadzone badania pozwoliły na analizę ryzyka zawodowego na stano-

wisku operatora spycharki oraz jego ocenę. Szczegółowe zestawienie wyników 

zostało przedstawione w tabeli 2. 
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Tabela 2 

 Wyniki oceny ryzyka zawodowego oraz przykładu sposobów zapobiegania jego występowa-

niu 

 

Lp. 

Rodzaj zagrożenia Potencjalne 

skutki 

Poziom ryzyka 

wg 

Sposób zapobiegania 

negatywnym skutkom/ 

minimalizującym praw-

dopodobieństwo ich 

wystąpienia 

PN-N 

18002 

JSA 

1 2 4 5 6 7 

1. Ograniczone, 

wąskie przestrze-

nie, dojścia, przej-

ścia 

utrudnienia 

komunikacyjne, 

urazy chirur-

giczne 

1 

małe 

4  

akcept. 

Wyznaczanie stref zagro-

żenia, systemy ostrze-

gawcze, szkolenia bhp, 

instrukcje bezpiecznej 

pracy 

2. Praca w uciążli-

wych warunkach 

atmosferycznych 

(zwłaszcza podczas 

opadów) 

dekoncentracja, 

zmęczenie, 

przeziębienia 

1 

małe 

4 

akcept. 

Badania lekarskie, posiłki 

profilaktyczne 

3. Śliskie, nierówne 

powierzchnie 

stłuczenia, 

urazy kości 

2 

średnie 

4  

akcept. 

Wyznaczanie stref zagro-

żenia, systemy ostrze-

gawcze, szkolenia bhp, 

instrukcje bezpiecznej 

pracy 

4. Wpadnięcie do 

zagłębień, kanałów 

stłuczenia, 

urazy kości, 

śmierć 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Wyznaczanie stref zagro-

żenia, systemy ostrze-

gawcze, szkolenia bhp, 

instrukcje bezpiecznej 

pracy 

5. Upadek, potknięcie 

się, poślizgnięcie 

człowieka na 

płaszczyźnie robo-

czej 

stłuczenia, 

urazy kości 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Szkolenie bhp, instrukcje 

bezpiecznej pracy, bada-

nia lekarskie 

6. Obsunięcie się 

ścian wykopu 

urazy kości, 

śmierć 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Zabezpieczanie ścian 

wykopu, wyznaczanie 

stref zagrożenia, systemy 

ostrzegawcze, szkolenia 

bhp, instrukcje bezpiecz-

nej pracy 

7. Zagrożenie pora-

żeniem prądem 

elektrycznym 

śmierć 2 

średnie 

5 

akcept. 

Wyłączanie napięcia  

w sieci, barwy i znaki 

bezpieczeństwa, utrzy-

mywanie prawidłowego 

stanu technicznego 
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8. Przemieszczające 

się pojazdy szyno-

we 

urazy chirur-

giczne, śmierć  

2 

średnie 

5 

akcept. 

Wyłączanie napięcia  

w sieci, barwy i znaki 

bezpieczeństwa, utrzy-

mywanie prawidłowego 

stanu technicznego, 

wyznaczanie stref zagro-

żenia, systemy ostrze-

gawcze, szkolenia bhp 

9. Przemieszczające 

się maszyny i inne 

urządzenia 

urazy chirur-

giczne, śmierć  

2 

średnie 

5 

akcept. 

Badania lekarskie, barwy 

i znaki bezpieczeństwa, 

utrzymywanie prawidło-

wego stanu technicznego, 

wyznaczanie stref zagro-

żenia, apteczki pierwszej 

pomocy, szkolenia bhp 

10. Spadające przed-

mioty (obluzowane 

części maszyn, 

narzędzia, materia-

ły, kamienie, 

odłamki skał) 

stłuczenia, 

urazy kości 

1  

małe 

4 

akcept. 

Utrzymywanie prawi-

dłowego stanu technicz-

nego, wyznaczanie stref 

zagrożenia, apteczki 

pierwszej pomocy, szko-

lenia bhp 

11. Zagrożenie poża-

rem i/lub wybu-

chem 

poparzenie, 

śmierć 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Wyłączanie napięcia  

w sieci, barwy i znaki 

bezpieczeństwa, utrzy-

mywanie prawidłowego 

stanu technicznego, 

dokładna znajomość 

infrastruktury pod-  

i nadziemnej, szkolenia 

bhp, instrukcja bezpiecz-

nej pracy 

12. Uderzenie czło-

wieka o nierucho-

me czynniki mate-

rialne 

różne obrażenia 

ciała, głównie 

głowy 

1 

małe 

5 

akcept. 

Badania lekarskie, barwy 

i znaki bezpieczeństwa, 

wyznaczanie stref zagro-

żenia, apteczki pierwszej 

pomocy, szkolenia bhp 

13. Zetknięcie się 

człowieka z ostry-

mi nieruchomymi 

czynnikami mate-

rialnymi 

skaleczenia 2 

średnie 

5 

akcept. 

Badania lekarskie, barwy 

i znaki bezpieczeństwa, 

utrzymywanie prawidło-

wego stanu technicznego, 

instrukcje obsługi, wy-

znaczanie stref zagroże-

nia, apteczki pierwszej 

pomocy, szkolenia bhp 

14. Gorące lub zimne 

powierzchnie  

i substancje 

poparzenia, 

odmrożenia 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Utrzymywanie prawi-

dłowego stanu technicz-

nego, instrukcje obsługi, 

apteczki pierwszej po-

mocy, szkolenia z zakre-

su bhp 
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15. Hałas w zakresie 

słyszalnym 

bóle głowy, 

osłabienie 

słuchu, choroby 

zawodowe 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Utrzymywanie właści-

wego stanu technicznego, 

badania lekarskie,  

w kontekście długoter-

minowym – wymiana 

maszyny 

16. Ruchome części 

maszyn i ich 

oprzyrządowania  

i poruszające się 

narzędzia 

urazy chirur-

giczne 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Utrzymywanie prawi-

dłowego stanu technicz-

nego, wyznaczanie stref 

zagrożenia, apteczki 

pierwszej pomocy, szko-

lenia bhp 

17. Drgania ogólne  

i miejscowe 

zmęczenie, 

bóle głowy, 

choroby zawo-

dowe 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Utrzymywanie właści-

wego stanu technicznego, 

przerwy w pracy, rotacja 

zadań, instrukcje bez-

piecznej pracy, badania 

lekarskie, w kontekście 

długoterminowym – 

wymiana maszyny 

18. Upadek z wysoko-

ści 

urazy kości, 

śmierć 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Wyznaczanie stref zagro-

żenia, badania lekarskie, 

instrukcje bezpiecznej 

pracy, szkolenia  

bhp 

19. Spadające przed-

mioty (obluzowane 

części maszyn, 

narzędzia, materia-

ły, kamienie, 

odłamki skał) 

skaleczenia, 

stłuczenia, 

urazy kości 

1  

małe 

4 

akcept. 

Utrzymywanie prawi-

dłowego stanu technicz-

nego, wyznaczanie stref 

zagrożenia, apteczki 

pierwszej pomocy, 

ochrona kończyn  

górnych, szkolenia 

 bhp 

20. Śliskie, nierówne 

powierzchnie 

stłuczenia, 

urazy kości 

1 

małe 

4  

akcept. 

Wyznaczanie stref zagro-

żenia, systemy ostrze-

gawcze, szkolenia bhp, 

instrukcje bezpiecznej 

pracy 

21. Zetknięcie się 

człowieka z będą-

cymi w ruchu 

ostrymi narzę-

dziami ręcznymi 

stłuczenia, 

urazy kości, 

skaleczenia 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Badania lekarskie,  

utrzymywanie prawidło-

wego stanu technicznego, 

instrukcje obsługi, ap-

teczki pierwszej pomocy, 

ochrona kończyn  

górnych, szkolenia  

bhp 
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22. Ostre wystające 

elementy: ostrza, 

ostre krawędzie, 

szorstkie po-

wierzchnie 

skaleczenia, 

urazy chirur-

giczne 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Badania lekarskie,   

apteczki pierwszej po-

mocy, ochrony kończyn 

górnych, szkolenia bhp 

23. Obciążenie psy-

chonerwowe 

bóle głowy, 

dekoncentracja, 

zmęczenie 

2 

średnie 

4 

akcept. 

Oznakowanie dróg, 

utrzymywanie prawidło-

wego stanu technicznego, 

instrukcje bezpiecznej 

pracy, szkolenia bhp, 

badania lekarskie 

24. Uderzenie pojaz-

dem o nieruchome 

czynniki material-

ne 

urazy chirur-

giczne, śmierć 

2 

średnie 

5  

akcept. 

Oznakowanie dróg, 

utrzymywanie prawidło-

wego stanu technicznego, 

instrukcje bezpiecznej 

pracy, szkolenia bhp, 

pasy bezpieczeństwa, 

badania lekarskie 

25. Przemieszczające 

się pojazdy drogo-

we 

urazy chirur-

giczne, śmierć 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Oznakowanie dróg, 

utrzymywanie prawidło-

wego stanu technicznego, 

instrukcje bezpiecznej 

pracy, szkolenia bhp, 

pasy bezpieczeństwa, 

badania lekarskie 

26. Praca w uciążli-

wych warunkach 

atmosferycznych 

(zwłaszcza podczas 

opadów) 

dekoncentracja, 

utrudnienia 

komunikacyjne, 

zmęczenie 

1 

małe 

4 

akcept. 

Badania lekarskie, posiłki 

profilaktyczne 

27. Substancje i mate-

riały wybuchowe 

oraz łatwo palne 

zatrucia, popa-

rzenia, odurze-

nie 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Ochrona przeciwpożaro-

wa, barwy i znaki bez-

pieczeństwa, szkolenia 

bhp, instrukcje bezpiecz-

nej pracy 

28. Uderzenie przy-

gniecenie człowie-

ka przez czynniki 

materialne trans-

portowane mecha-

nicznie lub ręcznie 

stłuczenia, 

urazy chirur-

giczne 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Wyznaczenie stref nie-

bezpiecznych, oznako-

wanie dróg, utrzymywa-

nie prawidłowego stanu 

technicznego, instrukcje 

bezpiecznej pracy, szko-

lenia bhp 

29. Zagrożenie poża-

rem lub wybuchem 

urazy chirur-

giczne, śmierć 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Utrzymywanie prawi-

dłowego stanu technicz-

nego, instrukcje bez-

piecznej pracy, szkolenia 

bhp 

30. Kurz, pył krze-

mionkowy 

porażenie dróg 

oddechowych  

i oczu 

2 

średnie 

4  

akcept. 

Szkolenie bhp, badania 

lekarskie 
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31. Uderzenie,  

przygniecenie 

człowieka przez 

spadający, wysypu-

jący, wylewający 

się czynnik mate-

rialny 

różne obrażenia 

ciała, głównie 

głowy 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Szkolenie bhp, badania 

lekarskie  

32. Zagrożenie pora-

żeniem prądem 

elektrycznym 

wszelkie urazy, 

śmierć 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Utrzymywanie prawi-

dłowego stanu technicz-

nego, instrukcje bez-

piecznej pracy, szkolenia 

bhp 

33. Zagrożenie poża-

rem lub wybuchem 

śmierć 2 

średnie 

5 

akcept. 

Utrzymywanie prawi-

dłowego stanu technicz-

nego, instrukcje bez-

piecznej pracy, szkolenia 

bhp 

34. Obciążenie psy-

chonerwowe 

dekoncentracja, 

zmęczenie, 

depresja 

2 

średnie 

4 

akcept. 

Dbanie o atmosferę  

w pracy, dokładność 

instrukcji, przerwy w 

pracy 

35. Sposób wykony-

wania pracy 

dolegliwości 

mięśniowo – 

szkieletowe, 

choroby zawo-

dowe 

2 

średnie 

5 

akcept. 

Szkolenie dotyczące 

ergonomii, przerwy  

w pracy, badania lekar-

skie 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analiza pozwala zauważyć podobieństwa oceny ryzyka na stanowisku operato-

ra spycharki zarówno jeśli chodzi o poziom ryzyka, jak i poziom ocenionych konse-

kwencji wystąpienia zdarzenia. Wyszczególnione różnice mogą dotyczyć rozróżnie-

nia poziomu średniego w metodzie JSA – wartość pięciopunktowa została oceniona 

jako skrajna, dlatego nadano jej priorytet „zagrożenia znaczącego”. Poziom średni 

oceniony jako czwarty został uwzględniony jako niższy, który nie stanowi priorytetu 

w ograniczaniu ryzyka na analizowanym stanowisku.  

Porównując zastosowane metody w ocenie opartej na normie PN-N 18002 uzy-

skano 28 zagrożeń, powodujących ryzyko na poziomie średnim, zaś w metodzie 

JSA zidentyfikowano aż 35 zagrożeń o tej charakterystyce (25 o wartości ryzyka 5). 

Badając ocenę pod kątem uzyskania poziomu średniego spowodowanego przez 

potencjalnie poważne następstwa, w metodzie według Polskiej Normy uzyskano 17 

tego typu zagrożeń, a w metodzie JSA – 13 zagrożeń powodujących śmierć lub 

bardzo ciężkie obrażenia ciała pracownika. 

 

 

Podsumowanie  

 

Zarządzanie ryzykiem rozumiane jako podejmowanie działań, mających na ce-

lu rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem przeprowadzono na przykładzie opera-

tora spycharki w średnim przedsiębiorstwie. Jest to stanowisko, na którym identyfi-
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kuje się bardzo wiele różnych źródeł zagrożeń, powodujących często ciężkie urazy 

ciała u pracownika, a nawet śmierć. Aby zapobiegać tego typu sytuacjom zapropo-

nowano wiele działań prewencyjnych. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność 

budowania świadomości pracowników przez wdrażanie metody 5s, co pozwala na 

zauważenie negatywnych aspektów w środowisku pracy oraz zmusza ich do co-

dziennej kontroli używanych maszyn i urządzeń.  

 

 
APPLICATION OF CHOSEN METHODS FOR OCCUPATIONAL RISK ASSESS-

MENT IN CONSTRUCTION SECTOR: A CASE STUDY 

Summary 

The paper deals with the problem of occupational risk assessment in construction sector 

in Poland. It discusses the main issues and approaches to risk management. It focuses on 

quantitative and qualitative methods for occupational risk assessment and criteria of their 

choice. In the practical part it shows the application of PN-N 18002 guidance and Job Safety 

Analysis for a bulldozer operator workstand located in a medium-sized enterprise. On the 

basis of the achieved results, the actions which should be taken into account to reduce the risk 

at work, are presented. 

Translated by Beata Mrugalska 
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DROGA INNOWACJI 

– OD MIKROFINANSOWANIA DO FINANSOWANIA  

KAPITAŁOWEGO 

 

 

Wprowadzenie 

 

Innowacja to niewątpliwie okazja do rozpoczęcia nowego biznesu
1
. Tradycyj-

nie źródeł innowacyjności upatruje się w wysokich nakładach finansowych na bada-

nia, rozwój i komercjalizację innowacyjnych przedsięwzięć, pozyskiwanych ze 

źródeł publicznych i prywatnych. Przedsiębiorcy/osoby pragnące wdrożyć swój 

innowacyjny pomysł z reguły chciałaby korzystać z dotacji na wdrożenie innowacji. 

Barierą był i jest wciąż brak wsparcia pozafinansowego i finansowego, czyli kapita-

łu finansującego innowacje. 

Wielu badaczy i praktyków uważa, że droga do innowacyjności jest procesem 

niekończącym się i niezmiernie skomplikowanym. Według Theodore Levitt
2
 „inno-

wacyjność to tworzenie nowych rzeczy”. Należy ją odróżnić od kreatywności, czyli 

od wymyślania nowych rzeczy. Tworzenie nowych „rzeczy” nie jest proste  

i nie byłoby możliwe bez finansów. Niniejszy artykuł stanowi próbę potwierdzenia 

tezy, że droga innowacji zaczyna się zwykle od mikrofinansowania i swój sukces 

wieńczy finansowaniem (wejściem) kapitałowym.  

Praktyczne zastosowanie instrumentów wsparcia innowacyjności (pozafinan-

sowego i finansowego) na przykładzie projektów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczo-

ści może być potwierdzeniem tezy, że droga do innowacyjności może być krótsza 

przy zewnętrznym wsparciu, a w praktyce innowacyjnej nie zawsze wymagane są 

wysokie nakłady finansowe na badania naukowe. 

Artykuł prezentuje dotychczasowe doświadczenia i efekty projektów Polskiej 

Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

 

1. Doświadczenia w drodze do innowacyjności 

 
Głównym motywem podjęcia w poniższych rozważaniach, na miarę ich 

skromnych ram, problematyki wsparcia innowacyjności w finansowaniu mikro, 

                                                 
1 Peter F. Drucker. 
2 http://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_94538.asp. Istotne możliwości pozyskania kapitału  

w drodze do innowacyjności oferuje m.in. giełdowy rynek alternatywny NewConnect oraz 

fundusze venture capital. 
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małych i średnich przedsiębiorstw, związanego z instrumentami inżynierii finanso-

wej są doświadczenia z realizacji projektów wdrażanych przez Polską Fundację 

Przedsiębiorczości
3
. Projekty realizowane przez Fundację zostały stworzone, aby 

wspierać innowacyjność przez zróżnicowane instrumenty finansowe i pozafinanso-

we, dostosowane do oczekiwań i specyfiki przedsięwziąć innowacyjnych, czyli 

przez doradztwo, szkolenia, mikrofinansowanie po wejścia kapitałowe do najbar-

dziej innowacyjnych przedsięwzięć. 

Wyniki badań i konsultacji eksperckich prowadzonych przez Polską Fundację 

Przedsiębiorczości wskazują na następujące słabości rynku finansowania przedsię-

biorczości i innowacyjności
4
: 

 niechęć instytucji finansowych do finansowania przedsięwzięć innowacyjnych 

(przedsięwzięć o podwyższonym poziomie ryzyka), 

 niski poziom absorpcji ryzyka związanego z finansowaniem klientów „start 

up” przez instytucje finansowe,  

 brak alternatywnego do kredytów bankowych długoterminowego finansowania 

inwestycji prowadzonych prze przedsiębiorców, 

 brak alternatywnej do instytucji bankowych oferty finansowania przedsiębior-

ców w zakresie ich potrzeb obrotowych, 

 niewystarczająca oferta poręczeń i gwarancji dla nowo powstających podmio-

tów gospodarczych,  

 niska aktywność podmiotów oferujących usługi poręczeń za podmioty niepo-

siadające zdolności do samodzielnego zabezpieczenia swoich zobowiązań, 

 brak oferty wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktów finansowych al-

ternatywnych do klasycznego leasingu i factoringu oferowanego przez instytu-

cje finansowe działające w tym zakresie (brak alternatywnych form finanso-

wania, które pozwoliłyby zachować korzyści płynące z tych form finansowa-

nia). 

 

W artykule uwypuklono te projekty, które zdaniem autora można uznać za pro-

jekty dostarczające dobrych praktyk dotyczących finansowania innowacji mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w ramach tzw. instrumentów inżynierii 

finansowej. Zdaniem autora, przykłady tych programów mogą wytyczyć metodykę 

finansowania innowacji w Polsce. 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zajmuje się wsparciem pozafinansowym  

i finansowym w tych obszarach, które wypełniają lukę finansowania przedsiębior-

                                                 
3 www.pfp.com.pl. 
4 M.in. opinia ekspercka do badania „analiza luki finansowej w województwie dolnośląskim 

w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście 

realizacji przez „Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywy Jeremie”, Barbara Bartkowiak, 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 2012. 
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czości i innowacyjności, głównie dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób 

rozpoczynających innowacyjną działalność
5
. 

Cztery najważniejsze komponenty inżynierii finansowej Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości to: 

 wsparcie pozafinansowe, 

 mikrofinasowanie, 

 Fundusz Kapitału Zalążkowego Seed Capital, 

 sieć Aniołów Biznesu „Amber”. 

 

Dotychczasowe doświadczenia i efekty projektów Polskiej Fundacji Przedsię-

biorczości są potwierdzeniem tezy biznesowego guru Petera Druckera
6
, że „najlep-

szym przewidywaniem przeszłości jest jej tworzenie”. Ważne jest przy tym, że in-

nowacyjności nie można przewidzieć, bowiem wyznaczają ją: poziom wiedzy, po-

trzeby ludzkości, determinacja do ulepszania rzeczywistości a nade wszystko – 

doświadczenie połączone z faktycznym tworzeniem nowych rzeczy. 

 

 

2. Wsparcie pozafinansowe 

 

Z doradztwem, couchingiem i szkoleniem droga do innowacyjności, w opinii 

osób i przedsiębiorców korzystających z usług Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, 

przedsiębiorców jest łatwiejsza. 

W opinii respondentów, korzystających z doradztwa, couchingu i szkoleń Pol-

skiej Fundacji Przedsiębiorczości ponad 73% uważa, że wsparcie pozafinansowe 

jest niemal tak samo ważne jak wsparcie finansowe. 

Dane w tabeli 1 wskazują na opinie uczestników seminariów i szkoleń i do-

radztwa korzystających ze wsparcia projektów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

Uwagę zwraca fakt, że statycznie największą skalą zaufania do wsparcia pozafinan-

sowego, charakteryzują się przedsiębiorcy/osoby o najwyższym pierwiastku inno-

wacyjności poszukujące prywatnych inwestorów – blisko 88% tych respondentów 

uważa, że wsparcie pozafinansowe jest niemal tak samo ważne jak wsparcie finan-

sowe, a tylko 6,6% twierdzi, że nie ma ono znaczenia. 

W ramach tematów dotyczących innowacyjności, największym zainteresowa-

niem cieszyły się następujące aspekty: 

 proces inwestycyjny z pespektywy inwestora, 

 praktyczne aspekty inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia z perspektywy 

inwestora jak i szukających finansowania, 

 aspekty prawne wejść kapitałowych, 

 ochrona patentowa. 

                                                 
5 Fundacja jest największym pośrednikiem finansowym inicjatywy JEREMIE w Polsce, a jej 

fundusze pożyczkowe działają w siedmiu województwach: zachodniopomorskim, pomor-

skim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim. Wsparcie 

finansowe Fundacji dla przedsiębiorstw przekroczyło 1 mld zł. Fundacja oferuje również 

instrumenty kapitałowe własnego Funduszu Kapitałowego Zalążkowego POMERANUS 

SEED oraz dostęp do inwestorów prywatnych przez Sieć Aniołów Biznesu AMBER. 
6 Peter F. Drucker. 
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W tabeli 2 wskazano, że aspekty zainteresowań inwestorów i osób poszukują-

cych inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia były zdecydowanie biznesowe. 

Podmioty te miały również zainteresowania edukacyjne w celu zminimalizowania  

w przyszłości ryzyka inwestycyjnego. 

 
Tabela 1 

Struktura skali ważności wsparcia pozafinansowego w biznesie (w %) 

Temat wsparcia pozafi-

nansowego/szkolenia 

Wsparcie 

pozafinansowe 

jest najważ-

niejsze 

Wsparcie 

pozafinanso-

we jest ważne 

Wsparcie 

pozafinansowe 

nie ma znacze-

nia 

Trudno 

powiedzieć 

ABC przedsiębiorczości 21,4 47,4 9,0 22,2 

Skuteczny biznesplan  

w praktyce 
26,1 42,6 3,0 28,3 

Finanse w biznesie 22,8 47,6 7,5 22,1 

Przepływy pieniężne 

czyli jak zaplanować  

i utrzymać płynność 

finansową firmy 

21,1 48,2 8,3 22,4 

Finansowanie rozwoju 

innowacyjnych firm 

przez prywatnych inwe-

storów 

35,1 52,8 6,6 5,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych i opinii eksperckich Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości. 

 

Tabela 2 

Struktura zainteresowań inwestorów i osób poszukujących finansowania inwestycji 

w procesie wsparcia w innowacyjne przedsięwzięcia (w %) 

 

Aspekty zainteresowań – razem 100,0 

Biznesowe 51,5 

Prawne 22,8 

Weryfikacja pomysłu na innowacyjny biznes (consul-

ting) 

17,7 

Inne (szkoleniowo-doradcze)  8,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych i opinii eksperckich Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości. 

 

Część działań w innowacyjnej gospodarce wspiera też przedsiębiorców w róż-

nych konkursach wspierających innowacyjność. Przykładem takiego konkursu, 

łączącego wsparcie pozafinansowe z finansowym jest Global Startup Challenge 

(GSC). 

Global Startup Challenge (GSC) to coroczny konkurs na najlepszy e-biznes or-

ganizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości we współpracy z uznanymi 

instytucjami i partnerami w dziedzinie ICT
7
. Od 2010 roku rokrocznie kilkaset star-

                                                 
7 Red Sky Sp. z o.o., Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 



 Droga innowacji – od mikrofinansowania do... 285 

 

tupów stara się o udział w GSC, przede wszystkim ze względu na szansę inwestycji 

kapitałowej w ich przedsięwzięcia i współpracę z dużym graczem światowego inter-

netu. Ważnym atrybutem w tym projekcie jest możliwość konsultowania planowa-

nego przedsięwzięcia z uznanymi autorytetami z branży ICT, traktowanymi jako 

guru branży internetowej w Polsce
8
. 

Liczba zgłaszających się do Global Startup Challenge rośnie z roku na rok.  

W ramach konkursu oceniany jest nie tylko sam produkt/usługa internetowa i zało-

żenia biznesowe. Ze względu na charakter nagrody, którą jest inwestycja i dalsza 

współpraca z organizatorami, oceniana jest również jakość współpracy z zespołem  

i jego sprawność organizacyjna. W pierwszej edycji, finały GSC trwały dwa miesią-

ce, a edycja 2012 trwała tydzień. Bardzo istotnym elementem GSC jest fakt, że 

inwestycja w finalistę dokonywana jest przez dwóch inwestorów – aktywnego  

i branżowego inwestora prywatnego (spółkę Red Sky) oraz bardziej pasywny i fi-

nansowy fundusz Pomeranus SEED Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Daje to 

możliwość zwiększenia kwoty inwestycji a jednocześnie połączenie różnych punk-

tów widzenia na rozwijane przedsięwzięcie. Organizatorami Global Startup Chal-

lenge są Polska Fundacja Przedsiębiorczości i jej sieć Aniołów Biznesu AMBER 

oraz Fundusz Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED, a także szczecińska 

spółka informatyczna Red Sky – właściciel największego polskiego serwisu interne-

towego filestube.com. 

W tabeli 3 zaprezentowano doświadczenia z konkursu „Global Startup Chal-

lenge”. 
 

Tabela 3 

Uczestnicy konkursu „Global Startup Challenge” – przekrój geograficzny i pierwsze efekty 

 
Rok konkursu 2010 rok 2011 rok 2012 rok 

Liczba zgłoszeń do GSC 100 zespołów 200 zespołów 200 zespołów 

Liczba zakwalifikowanych 
uczestników do GSC 

8 zespołów/13 osób 6 zespołów/17 osób 7 zespołów/20 
osób 

Przekrój geograficzny zgła-

szanych projektów (kraj 

pochodzenia projektu inwe-
stycyjnego) 

Polska 

Litwa 

USA 

Polska 

USA 

Malezja 
Tanzania 

Wielka Brytania 

Francja 
Kanada 

Polska 

USA 

Malezja 
Kongo 

Wielka Bryta-

nia 
Francja 

Pierwsze efekty Z ośmiu zespołów za-

kwalifikowano do prein-
kubacji9 dwa zespoły. 

Preinkubacja ma na celu 

przygotowanie danego 
przedsięwzięcia do 

procesu komercjalizacji 

preinkubacji 

Z sześciu zespołów – 

jeden zespół został 
zakwalifikowany do 

preinkubacji. Po 

preinkubacji została 
założona spółka  

w wyniku wejścia 

kapitałowego - Neptu-
neIDE 

Trwają nego-

cjacje dot. 
preinkubacji  

i wstępnych 

warunków 
inwestycji  

z dwoma 

zespołami 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

                                                 
8 Założyciel home.pl, BLStream, Red Sky. 
9 Preinkubcja poprzedza decyzję inwestycyjną funduszu Seed Capital. 
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3. Mikrofinansowanie  

 

Mikrofinansowanie jest domeną funduszy pożyczkowych i wynika z opisanych 

wcześniej słabości rynku finansowania przedsiębiorczości i innowacyjności. 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP), jedna z największych instytucji za-

pewniających kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w regionie oraz  

w Polsce, przez lata wypracowała rozwiązania tworzące zręby systemu wsparcia na 

bazie programów finansowych oraz szkoleniowo-doradczych. 

Obecnie najważniejszym programem finansowym PFP są Regionalne i Subre-

gionalne Fundusze Pożyczkowe. Fundusze te zostały stworzone na podstawie zało-

żenia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsię-

biorstw i są przeznaczone dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomor-

skiego, pomorskiego wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, dolno-

śląskiego i łódzkiego. Pod koniec 2010 roku zostały wzmocnione o inicjatywę  

JEREMIE. Projekty wsparcia finansowego mikro, małych a także średnich przed-

siębiorców w ostatnich dwóch latach (2011–2012) głównie wiążą się z realizacją 

Inicjatywy JEREMIE
10

. 

Pożyczki udzielane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach jej 

programów finansowych są dostosowane do różnego rodzaju potrzeb i stanowią 

istotny element wspomagający rozwój przedsiębiorczości. Pożyczki przeznaczone są 

dla tych przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do finansowania ze strony 

banków komercyjnych, a w szczególności tych we wczesnym etapie rozwoju. Do-

minują przedsiębiorstwa z branży handlowej, budowlanej, usługowej i transporto-

wej, zatrudniające nie więcej niż 10 osób. Przedsiębiorcy pożyczają najczęściej 

około 100 tys. zł. Dotychczasowe rozmiary działalności Regionalnego i Subregio-

nalnych Funduszy Pożyczkowych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości zaprezento-

wano w tabeli 4. 

 
Tabela 4 

Rozmiary działalności Regionalnego i Subregionalnych Funduszy Pożyczkowych 

Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w latach 2008–2012 

 

 W latach 

2008–2010 

W latach 

2011–2012 

Razem w latach 

2008–2012 

Liczba pożyczek dla 

przedsiębiorstw MŚP  
1352 1550 2902 

Wartość udzielonych 

pożyczek dla MŚP  

w tys. zł 

111 880,7 182 174,9 294 055,6 

Średnia wartość jednost-

kowej pożyczki dla MŚP  

w tys. zł 

82,8 117,5 101,3 

Źródło: dane Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

                                                 
10 www.jeremie.com.pl. 
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Część działań w innowacyjnej gospodarce wspiera też przedsiębiorców, stara-

jących się o wsparcie finansowe do wyspecjalizowanego funduszu inwestycyjnego. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na
11

: 

 fundusze kapitału zalążkowego, wspierające najciekawsze pomysły na biz-

nes (PO IG 3.1), 

 pomoc w znalezieniu inwestora (sieć Aniołów Biznesu) zainteresowanego 

zainwestowaniem w firmę (PO IG 3.3.2). 

 

 

4. Fundusz Kapitału Zalążkowego Seed Capital  

 

Funkcjonowanie projektu Fundusz Kapitału Zalążkowego „Pomeranus Seed” 

polega na wsparciu kapitałowym innowacyjnych projektów przez ich komercjaliza-

cję w formie utworzenia spółki kapitałowej i objęcia udziałów za wkład gotówkowy. 

Najistotniejszymi zadaniami postawionymi przed zespołem realizującym projekt są: 

 aktywne poszukiwanie projektów innowacyjnych w bardzo wczesnej, zaląż-

kowej fazie rozwoju, 

  wyselekcjonowanie przedsięwzięć mających szansę na rynkowy sukces ko-

mercyjny, 

  realizacja etapu preinkubacji, polegającego przede wszystkim na prawnej  

i ekonomicznej weryfikacji projektów, a także na udzieleniu niezbędnych usług 

doradczych i szkoleniowych, które mają przygotować projekty oraz ich auto-

rów do fazy komercjalizacji, 

 w końcowym etapie procesu preinkubacji wybierane są przedsięwzięcia, na 

bazie których tworzona jest spółka kapitałowa, w którą Fundacja inwestuje 

kwotę do 200 tys. euro, obejmując do 50% udziałów/akcji, 

 celem projektu jest zwiększenie liczby nowych przedsiębiorstw na podstawie 

innowacyjnych pomysłów, technologii lub modeli biznesowych w następują-

cych obszarach:  

 biotechnologia i medycyna, 

 technologie i przetwórstwo przemysłowe, 

 nanotechnologia materiałów i wyrobów, 

 technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), 

 edukacja, usługi oparte na wiedzy. 

 

Działania Fundusz Kapitału Zalążkowego „POMERANUS SEED”, który po-

wstał na początku 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-

spodarka, adresowane są do osób fizycznych, zespołów i przedsiębiorstw, poszuku-

jących kapitału na stworzenie nowych, bardzo innowacyjnych spółek w szczególno-

ści z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz bio- i nano-

technologii. 

                                                 
11 W programie Innowacyjna Gospodarka priorytetowo traktowane są małe i średnie firmy 

(MŚP). To do nich ma trafić co najmniej 65% środków przeznaczonych na bezpośrednie 

wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach PO IG. Innowacyjna gospodarka to prawie 10 mld 

euro do wydania w latach 2007–2013. 
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Projekt Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z budżetem sięgającym 19 mln zł 

obejmuje swoim zasięgiem sześć regionów, tj. zachodniopomorskie, pomorskie, 

kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie (chociaż nie są wyklu-

czone inne regiony). Wybrane projekty najpierw przechodzą tzw. etap preinkubacji, 

podczas którego objęte zostają opieką doświadczonych mentorów oraz specjali-

stycznym wsparciem doradczym i rzeczowym. Wielopłaszczyznowa analiza projek-

tów pod kątem oceny szans ich komercjalizacji i zebrania danych niezbędnych Fun-

duszowi służy do podjęcia decyzji o utworzeniu wspólnie z projektodawcą i ewen-

tualnie innymi inwestorami, spółki kapitałowej. Na płaszczyźnie operacyjnej, usługi 

wsparcia pomysłodawców preinkubacji dotyczą usług doradczych m.in. z badania 

rynku, własności przemysłowej, rozwoju technologii, wstępnych testów na rynku 

czy stworzenia biznesplanu i strategii rozwoju firmy. Dodatkowo, wsparcie rzeczo-

we może polegać na zapewnieniu powierzchni biurowej i/lub laboratoryjnej. 

Finalnie, do końca 2013 roku w ramach Funduszu Kapitału Zalążkowego 

„POMERANUS SEED”, Polska Fundacja Przedsiębiorczości zamierza utworzyć 

wspólnie z pomysłodawcami 18 nowych spółek, które zostaną zweryfikowane  

i wybrane we wspomnianym procesie preinkubacji oraz zasilone kapitałowo na 

okres 5–7 lat kwotą do 200 tys. euro (każde pojedyncze przedsięwzięcie) przez 

objęcie poniżej 50% udziałów bądź akcji w nowoutworzonej spółce kapitałowej. 

Środki z dokapitalizowania będą mogły być przeznaczone m.in. na: 

 przekształcenie prototypu w produkt, 

 wprowadzenie produktu na rynek, 

 pozyskanie doświadczonego zarządu, 

 działania marketingowe, 

 licencjonowanie technologii, 

 transfer technologii, uzyskanie i utrzymanie praw własności przemysłowej. 

Dotychczasowe trzyletnie efekty działania Funduszu Kapitału Zalążkowego 

POMERANUS SEED zaprezentowano w tabeli 5. 

Obecnie spośród 140 zgłoszonych projektów, zespół weryfikacyjny pozytyw-

nie zaopiniował 29, kierując je do etapu preinkubacji. Spośród dotychczas zakoń-

czonych procesów preinkubacji – siedem projektów zostało zakwalifikowanych 

przez zespół inwestycyjny do założenia spółki wspólnie Polską Fundacja Przedsię-

biorczości, natomiast w dziewięciu przypadkach nie potwierdzono szans na komer-

cjalizację przedsięwzięć. Do końca 2013 roku zaplanowano utworzenie w sumie 18 

podmiotów w postaci spółki kapitałowej z PFP.  

Dotychczasowe wejście kapitałowe Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości  

w znikomej części były poprzedzone badaniami naukowymi, co wskazuje na niski 

stopień zależności wyników badań z komercjalizacją. 

Dotychczas przez dział operacyjny Funduszu przeszło ok. 140 wniosków apli-

kacyjnych z terenu całej Polski, a także spoza granic kraju. Należy zaznaczyć, że 

wolumen projektodawców określa jedynie faktyczną liczbę złożonych wniosków, 

bowiem liczba zainteresowanych pozyskaniem kapitału jest średnio o 100% wyższa. 

Wynika to w dużej mierze z niewiedzy na temat specyfiki działania omawianych 

mechanizmów finansowania oraz niskiej innowacyjności proponowanych koncepcji. 

Zdecydowaną większość projektów złożonych w ramach Funduszu Kapitału Zaląż-

kowego Pomeranus Seed stanowią przedsięwzięcia z szeroko rozumianej branży
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ICT (72,14%). Wynika to głównie z dużej popularności sektora technologii informa-

tyczno-komunikacyjnych oraz wpasowującego się w potrzeby branży wysokości 

wsparcia kapitałowego. Niższy udział projektów z sektorów opartych na naukach 

ścisłych spowodowany jest najczęściej wysokim poziom kapitałochłonności, czaso-

chłonności procesu komercjalizacji oraz złożoności praw do własności intelektualnej 

w rozpatrywanych projektach. Należy zaznaczyć, że w 2012 roku, fundusz rozsze-

rzył swoje zainteresowania branżowe, co przyczyniło się do wzrostu liczby aplikacji 

w kategorii „pozostałe” (medycyna, technologie i przetwórstwo przemysłowe, edu-

kacja, usługi oparte na wiedzy). Zmiana strategii pozwala na większą dywersyfika-

cję poziomu ryzyka w budowanym przez fundusz portfolio. 

 
Tabela 5 

Efekty działania Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED 

w latach 2010–2012 

 

 w 2010 roku w latach 

2011–2012 

Razem 

Liczba projektodawców 42 98 140 

 w branży ICT 38 63 101 

 w branży bio-

technologicznej 

3 13 16 

 w branży nano-

technologicznej 

1 1 2 

 inne branże  0 21 21 

Liczba projektów zakwalifiko-

wanych do preinkubacji 

8 21 29 

 w branży ICT 6 14 20 

 w branży bio-

technologicznej 

2 4 6 

 w branży nano-

technologicznej 

– 2 2 

 inne branże  0 1 1 

w tym liczba projektów zakwali-

fikowanych do preinkubacji, 

które korzystały wcześniej z 

badań naukowych 

1 2 3 

Liczba wejść kapitałowych 0 7 7 

 w branży ICT 0 6 6 

 w branży bio-

technologicznej 

0 0 0 

 w branży nano-

technologicznej 

0 1 1 

 inne branże 0 0 0 

w tym liczba wejść kapitałowych 

które korzystały wcześniej z 

badań naukowych  

0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 
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5. Sieć Aniołów Biznesu „Amber” 

 

Od stycznia 2009 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości rozpoczęła tworze-

nie sieci Aniołów Biznesu dla Polski Północno-Zachodniej o nazwie „AMBER”  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jej celem jest zwięk-

szenie liczby inwestycji prywatnych inwestorów w innowacyjne przedsięwzięcia. 

Aniołami Biznesu nazywamy doświadczonych menedżerów, którzy decydują 

się zaangażować własne środki finansowe w przedsiębiorstwa na etapie ich powsta-

wania lub we wczesnej fazie rozwoju. Aniołowie Biznesu to osoby prywatne (inwe-

storzy), które z racji swojej działalności biznesowej dysponują środkami i wiedzą, 

którą chcą inwestować i osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu. Często są to prezesi 

spółek giełdowych lub osoby, które rozwijały innowacyjne firmy i sprzedały je. 

Aniołowie Biznesu już od wielu lat prowadzą działalność inwestycyjną w Sta-

nach Zjednoczonych i Europie Zachodniej i są kołem zamachowym dla wielu inno-

wacyjnych przedsięwzięć. W Polsce dzięki Aniołom Biznesu wystartowały portale 

internetowe takie jak „onet.pl” czy też „naszaklasa.pl”. Ich wsparcie widoczne jest 

również w technologii ultradźwiękowej (firma Optel odpowiedzialna za systemy 

rozpoznające linie papilarne palców) czy też branży medialnej (Kino Polska). Ta-

kich rodzimych przykładów jest jednak w dalszym ciągu niewiele, co sprawia, że 

innowacyjne przedsięwzięcia upadają lub pozostają tylko w sferze pomysłów. 

Główną przyczyną jest brak tzw. gotowości inwestycyjnej przedsięwzięć przejawia-

jący się m.in. w słabo przygotowanej dokumentacji, nieumiejętności prezentacji 

pomysłu przed inwestorem, braku wiedzy na temat procesu inwestycyjnego i nego-

cjacji.  

Sieć Aniołów Biznesu „AMBER” jest odpowiedzią na rosnącą w Polsce liczbę 

nowych przedsiębiorstw, które z racji dużego poziomu innowacyjności i wiążącego 

się z tym ryzykiem nie mogą liczyć na finansowanie z tradycyjnych źródeł, np. 

kredytu bankowego lub pożyczek. Sieć tworzy ramy współpracy prywatnych inwe-

storów, którzy dysponują kapitałem i szukają ciekawych propozycji inwestycyjnych, 

a ich doświadczenie biznesowe i kontakty branżowe znacznie zmniejszają wspo-

mniane ryzyko przy inwestycjach. 

Wzorem podobnych platform, działających w USA i Europie Zachodniej, sieć 

Aniołów Biznesu „AMBER” jest platformą, która w imieniu inwestorów aktywnie 

poszukuje, selekcjonuje i przygotowuje młode firmy do procesu inwestycyjnego. 

Celem jest więc doprowadzenie do transakcji inwestycyjnej, która inwestorom przy-

niesie ponadprzeciętne zyski, a młodym firmom pozwoli na dynamiczny rozwój,  

a często też przetrwanie w najtrudniejszym okresie ich rozwoju. 

Inwestorzy oceniają przedsięwzięcia według swoich indywidualnych kryte-

riów. Pierwszorzędne znaczenie ma z ich punktu widzenia jakość zespołu zarządza-

jącego, jego doświadczenie, sposób rozmowy i często wrażenie jakie robią podczas 

pierwszego kontaktu. Kluczowa dla nich jest również branża (nie inwestują w ob-

szarach, w których nie mają rozeznania) oraz lokalizacja przedsięwzięcia (ze wzglę-

du na chęć aktywnego udziału w zarządzaniu lub też ofertę wsparcia poszukują firm 

w promieniu co najwyżej 200 km od miejsca zamieszkania). W odróżnieniu od 

funduszy Venture Capital inwestują niewielkie kwoty i szybciej podejmują decyzję 

o transakcji. 
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Szukający finansowania to w większości ludzie młodzi – studenci, doktoranci, 

którzy otwierają własny biznes. Często przedsięwzięcie jest w fazie pomysłu, rza-

dziej istnieje prototyp lub wersja beta rozwiązania, jeszcze rzadziej pokazywane są 

pierwsze przychody z przedsięwzięcia. Poszukiwany kapitał zamyka się w przedzia-

le 100 tys. zł – 2 mln zł. 

System wsparcia wymaga od Sieci „AMBER” zatrudniania osób z dużą wiedzą  

z zakresu dostępnych instrumentów finansowych, tworzenia biznesplanów, prawa 

własności intelektualnej i przemysłowej, infrastruktury dla innowacyjnych przed-

sięwzięć (inkubatorów, parków naukowo-technologicznych, centrów transferu tech-

nologii), możliwości dofinansowania z funduszy unijnych, a także doświadczenia  

w ocenie projektów innowacyjnych, wejściach i wyjściach kapitałowych oraz po-

średnictwie przy transakcjach kapitałowych. Dotychczasowe efekty działania sieci 

Aniołów Biznesu AMBER zaprezentowano w tabeli 6. 
 

Tabela 6 

Efekty działania sieci Aniołów Biznesu „AMBER” w latach 2009–2012 

 

 
w latach 

2009–2010 

w latach 

2011–2012 
Razem 

Liczba propozycji inwestycyjnych 

zgłoszonych do Sieci „AMBER” 
386 571 957 

Liczba biznesplanów zweryfikowanych 

przez Sieć „AMBER” 
88 88 176 

Liczba zaprezentowanych propozycji 

inwestycyjnych Aniołom Biznesu sieci 

„AMBER” 

22 55 77 

Liczba Aniołów Biznesu w sieci  

„AMBER” 
28 24 52 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

 

Należy rozstrzygnąć czy wejścia kapitałowe stanowią realną alternatywę dla 

tradycyjnego finansowania zwrotnego (kredyty/pożyczki). Doświadczenia ze wspar-

cia pozafinansowego, mikrofinansowania Funduszu Kapitałowego Zalążkowego 

oraz sieci Aniołów Biznesu AMBER dowodzą, że wejścia kapitałowe stanowią 

istotny czynnik wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Dotychcza-

sowa oferta inwestycji kapitałowych typu seed capital jest jednak niewystarczająca, 

aby stanowić realną alternatywę dla tradycyjnego finansowania. Do uzyskania wy-

miernych efektów tej formy wsparcia przedsiębiorców potrzebne jest poszerzenie 

oferty i wzrost poziomu dostępności oferty dla przedsiębiorców. Niemniejsze zna-

czenie ma także edukacja przedsiębiorców w zakresie korzyści jakie niesie ta forma 

finansowania oraz profesjonalne doradztwo pozyskania kapitału. 

W Polsce występuje duże zapotrzebowanie na „wejścia kapitałowe” w innowa-

cyjne projekty, które ze względu na relatywnie wysoki poziom ryzyka są niechętnie 

finansowane przez banki (brak danych behawioralnych pozwalających na precyzyj-

ny pomiar poziomu ryzyka połączony z konserwatywną polityką banków w zarzą-

dzaniu ryzykiem, zniechęca banki do finansowania takich projektów). Aktywność 

przedsiębiorców, którzy widzą swoją szansę w podejmowaniu innowacyjnych pro-
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jektów jest bardzo duża. Determinacja w dążeniu do realizacji innowacyjnych pro-

jektów przy jednoczesnym braku możliwości pozyskania innego finansowania 

sprawia, że przedsiębiorcy są skłonni dzielić się wpływem na decyzje zarządcze. 

Bardzo istotne w stosowaniu tego rodzaju instrumentów finansowania, mającym 

ogromny wpływ na decyzje przedsiębiorców o wyborze tej formy, jest precyzyjne 

określenie warunków „wyjścia kapitałowego”.  

Finansowanie z udziałem funduszy wysokiego ryzyka, w praktyce dopiero się 

w Polsce rozwija. Liczba projektów finansowanych przez te fundusze jest znikoma 

w porównaniu do liczby projektów, w które zaangażowały się one np. w Niemczech. 

Dynamicznie rozwijają się jednak struktury, w ramach których działają wspomniane 

fundusze, powstają również instytucje, które specjalizują się w pomocy przedsię-

biorstwom w znalezieniu odpowiedniego funduszu.  

 

 

Podsumowanie 

 

Sukces innowacyjny to pasja, wiedza, doświadczenie i determinacja do ulep-

szania rzeczywistości, które jak dowodzi praktyka są możliwe dzięki wsparciu poza-

finansowym i finansowym. 

Doświadczenia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości potwierdzają tezę, że in-

westorzy kapitału podwyższonego ryzyka odgrywają i będą odrywać coraz większą 

rolę w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Wykorzystanie dobrych praktyk doty-

czących wspierania przedsiębiorczości połączonej z innowacyjnością przy zastoso-

waniu instrumentów inżynierii finansowej może zdynamizować rozwój gospodar-

czy. 

 

 
THE PATH TO INNOVATION 

FROM MICROFINANCE TO CAPITAL INVESTMENTS 

Summary 

Innovative success is a passion, knowledge, experience and determination for better re-

ality, which is possible thanks to financial and non-financial support. Experiences of Polish 

Entrepreneurs Foundation confirm this thesis, that high risk investors play more significant 

role in development of innovative economy. 

Best practices in supporting innovative entrepreneurship with usage of financial engi-

neering can actuate economy development. 

Translated by Barbara Bartkowiak 
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INNOWACYJNE DETERMINANTY ROZWOJU POLSKICH  

PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP 

 

 

1. Innowacyjność a rozwój przedsiębiorstwa 

 

Innowacyjność jest aktualnie jednym z ważniejszych czynników, który deter-

minuje konkurencyjność przedsiębiorstw. A globalny kryzys wręcz wymusza ko-

nieczność wprowadzania zmian w różnych obszarach działalności współczesnego 

przedsiębiorstwa. 

Innowacje to obecnie najważniejsza siła napędowa rozwoju gospodarki. Są one 

bowiem specyficznym narzędziem przedsiębiorczości, a przedsiębiorczość wyraża-

jąca się w ciągłym poszukiwaniu nowych kombinacji czynników wytwórczych jest 

motorem postępu gospodarczego
1
. 

Zmiany zachodzące w środowisku oraz prognozy, że w przyszłości przedsię-

biorstwa będą jeszcze bardziej od nich zależne powodują, że nie mogą one nasta-

wiać się jedynie na sterowanie produkcją bądź stosowanie „agresywnego” marke-

tingu. Przedsiębiorstwa muszą antycypować zmiany przez tworzenie i wprowadza-

nie nowatorskich rozwiązań, które zapewniają wzrost konkurencyjności i sukces na 

rynku. 

Firmy osiągające sukcesy, wprowadzają innowacje we wszystkich sferach 

swego działania. Przedsiębiorstwa te są zdolne do tworzenia nowych komercyjnych 

wyrobów, reagują na wszelkie zmiany zachodzące w otoczeniu i stosowanie do tych 

zmian doskonalą organizację i taktykę swego działania: dopasowują się i zmieniają. 

Pojęcie słowa „rozwój” jest używane w wielu kontekstach i sytuacjach. Ogólną 

definicję rozwoju można sformułować następująco, jest to zachodzący w czasie 

proces zmian. W ujęciu encyklopedycznym rozwój to „wszelki długotrwały proces 

kierunkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo następujące etapy 

przemian danego obiektu, wykazujące stwierdzalne zróżnicowanie się tego obiektu 

pod określonym względem”
2
. W słowniku języka polskiego rozwój definiowany jest 

„jako postęp w doskonaleniu się, potęgowanie, zwiększanie, ulepszanie się czegoś”
3
. 

Rozwój w literaturze jest traktowany z jednej strony, jako likwidacja luki roz-

wojowej, a z drugiej, jako proces doskonalenia miejsca, jakie organizacja zajmuje  

w otoczeniu. Przykładem drugiego ujęcia jest podejście Z. Pierścionka, który defi-

niuje rozwój przedsiębiorstwa, jako celowe skuteczne i skoordynowane zmiany 

                                                 
1J. Penc, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza „PLACET” Warszawa 1999, s. 63. 
2 Encyklopedia powszechna PWN, PWN, Warszawa, 1987, s. 46. 
3 S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łępicka, Mały Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 

1968, s. 718. 
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systemów przedsiębiorstwa, polegające na wprowadzaniu doń nowych elementów, 

poprawy jakości już istniejących, zmiany struktur tych systemów, wzrost wielkości 

przedsiębiorstwa oraz zmiany otoczenia, zapewniające mu przewagę konkurencyjną 

w długim okresie
4
. 

Rozwój przedsiębiorstwa to skoordynowane zmiany systemów przedsiębior-

stwa, skutecznie dopasowujące je do ciągle zmieniającego się otoczenia. 

Według Stabryły rozwój oznacza występowanie zmian jakościowych, ocenia-

nych pozytywnie w punktu widzenia celu, którego one dotyczą
5
. Jest to znaczenie 

uniwersalne, które można doprecyzować przez przedstawienie definicji rozwoju  

w wymiarze ekonomicznym, organizacyjnym, personalnym, informacyjnym oraz 

techniczno-produkcyjnym. 

Rozwój przedsiębiorstwa odbywa się, gdy przedsiębiorstwo w fazie później-

szej ma przynajmniej jedną cechę w wyższym stopniu lub jest pod jakimś względem 

bardziej złożone niż w fazie początkowej
6
. Problematyka rozwoju przedsiębiorstwa 

znalazła swe trwałe miejsce w zarządzaniu nowoczesną firmą. Specjaliści wyróżnia-

ją trzy ujęcia rozwoju przedsiębiorstwa: przyczynowe, czynnościowe i skutkowe, 

które zaprezentowano w tabeli 1. 

Aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać, musi być zdolne do rozwoju, tzn. 

musi mieć taki potencjał rozwojowy osobowy i materialny, który umożliwi jej reali-

zację przedsięwzięć o charakterze zmian jakościowych i ilościowych we wszystkich 

sferach działania. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może być ukierunkowana na 

naprawę bądź rozwój firmy. W pierwszym przypadku dokonuje się przebudowę 

firmy z powodu dysfunkcji, w drugim przypadku przebudowa przedsiębiorstwa 

powinna wynikać z długofalowej strategii działania i rozwoju
7
.  

W literaturze naukowej funkcjonuje wiele pojęć innowacji, które często różnią 

się od siebie. Do nauk ekonomicznych wprowadził je J.A. Schumpeter definiując 

innowację jako
8
: 

 wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub udoskonalenie już istnieją-

cych, 

 wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, 

 otwarcie nowego rynku, 

 zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, 

 zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów,  

 wprowadzenie nowej organizacji produkcji. 

                                                 
4 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wyd. PWN, Warszawa 1996, s. 11. 
5 A. Stabryła, Zarządzanie rozwojem firmy, Wyd. Zakład Poligraficzny w Krakowie, Kraków 

1995, s. 7. 
6 Z. Pawlak, A. Smoleń, Organizacja firmy, projektowanie, budowa, usprawnianie, Wyd. 

POLTEXT, Warszawa 2008, s. 180. 
7 Ibidem, s. 181. 
8 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104. 
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Tabela 1 

Typowe podejścia do rozwoju przedsiębiorstwa i ich charakterystyka 

 
Ujęcie rozwoju Charakterystyka 

Przyczynowe 

Rozwój traktowany jest, jako likwidacja luki pomiędzy: 

– stanem pożądanym a stanem rzeczywistym, 

– stanem możliwości a stanem potrzeb, 

– posiadanymi możliwościami a rzeczywistymi osiągnięciami, itp. 

Czynnościowe 

Rozwój traktowany jest, jako proces działania zmierzający do: 

– zmiany pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurujących przedsię-

biorstw, 

– doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa (zmian systemowych, 

wzrostu wielkości przedsiębiorstwa, itp.) 

Skutkowe 

Rozwój traktowany jest, jako rezultat działań, będących: 

– przewagą konkurencyjną (takie miejsce przedsiębiorstwa na rynku, 

które w określonym czasie umożliwia mu uzyskanie znacznych nadwy-

żek wartości nad kosztami jej uzyskania), 

– innowacyjnością (produktową, procesową, strukturalną, finansową, 

itp.) 

Źródło: Z. Pawlak, A. Smoleń, Organizacja firmy, projektowanie, budowa, usprawnianie, 

Wyd. POLTEXT, Warszawa 2008, s. 180. 
 

 

Potocznie uważa się, że innowacja to „nowe rozwiązanie przyczyniające się do 

rozwoju i postępu w funkcjonowaniu organizacji. Innowacje najczęściej dotyczą 

zmian w procesach, produktach, organizacji, zarządzaniu i sprzedaży, środowisku 

pracy”
9
.  

W słownikach ekonomicznych istnieje pojęcie innowacji rozumianej jako 

„nowość zastosowanej w technice produkcyjnej lub w zarządzaniu jednostką gospo-

darczą”
10

. Inna definicja innowacji, w znaczeniu rzeczowym, oznacza zmiany ulep-

szające pierwotny stan elementów organizmu (systemu) gospodarczego przy wyko-

rzystaniu nowych wyrobów, usług, wynalazków, metod organizacji, koncepcji za-

rządzania. W znaczeniu funkcjonalnym przez innowację rozumie się proces tworze-

nia projektowania, realizacji, adaptacji i wykorzystania nowych rozwiązań. Pojęcie 

innowacji jest szersze niż usprawnianie, racjonalizacja, wynalazek
11

. 

W interpretacji innowacji dominują dwa podejścia, a mianowicie ujęcia inno-

wacji jako procesu bądź rezultatu. W tym pierwszym, innowacje rozumie się jako 

wszelkie procesy twórczego myślenia, zmierzające do zastosowania i użytkowania 

ulepszonych rozwiązań w technice i technologii, organizacji, życiu społecznym.  

W drugim ujęciu natomiast, innowacje rozumiane są jako zmiany w sferze produk-

cji, które prowadzą w konsekwencji do nowych produktów. Takie ujęcie jest repre-

zentowane przez Ph. Kotlera, według którego „innowacja odnosi się do jakiegokol-

wiek dobra, usługi lub pomysłu, który postrzegany jest przez kogoś jako nowy”
12

. 

                                                 
9 Encyklopedia od A do Z, Wyd. Akademickie i Profesjonalne sp. z o.o., Warszawa 2007,  

s. 176. 
10 Słownik ekonomiczny i finansowy, Wyd. Książnica, Warszawa 1995, s. 74. 
11 Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wyd. Znicz, Szczecin 2000, s. 113. 
12 Ph. Kotler, Marketing, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 322. 
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Warto wspomnieć ujęcie P.F. Druckera, który przedstawia innowację, jako 

specyficzne narzędzie przedsiębiorczości – działanie, które nadaje zasobom nowe 

możliwości tworzenia bogactwa
13

. Drucker uważa, że przedsiębiorcy powinni  

w celowy sposób szukać źródeł innowacji, szukać zmian i ich objawów, wskazują-

cych na okazję do skutecznej innowacji. Drucker podkreśla również, że innowacja 

nie musi być techniczna, nie musi być czymś materialnym. Jest zwolennikiem sto-

sowania innowacji społecznych. 

W większości definicji panuje zgodność co do tego, że innowacja zawsze 

związana jest z postępem. A. Pomykalski przedstawia innowacje, jako proces obej-

mujący wszystkie działania związane z kreowaniem pomysłu, powstaniem wynalaz-

ku, a następnie wdrażaniem nowego lub ulepszonego produktu, procesu. W literatu-

rze również spotyka się węższe pojęcia znaczenia innowacji, które sprowadza się do 

zagadnień technicznych: najczęściej wprowadzania nowych wyrobów i nowych 

technologii. Do polskich autorów definiujących innowację w węższym rozumieniu 

zaliczamy np. B. Byrskiego, który innowację wiąże z produkcją przemysłową,  

a w szczególności z techniką, technologią i wyrobami
14

. 

 

 

2. Uwarunkowania procesów innowacyjnych przedsiębiorstwa 

 

Uwarunkowania procesów innowacyjnych określają kierunek i siłę oraz sku-

teczność instrumentów pobudzających innowacyjną działalność przedsiębiorstw. 

W literaturze proces innowacyjny ma wiele synonimów i określeń blisko-

znacznych. Według P. McGowana, to działalność twórcza, w której kładzie się 

większy nacisk na wdrożenie twórczego pomysłu. Proces innowacyjny kieruje się 

ku końcowi z chwilą podjęcia decyzji o wdrożeniu danego pomysłu. Proces ten 

zmierza ku końcowi z chwilą podjęcia decyzji o wdrożeniu konkretnego pomysłu, 

wybranego z wielu rozważanych i przystąpienia do realizacji
15

. McGowan dzieli 

proces innowacji na 12 etapów: od identyfikacji problemu lub okazji aż do wdroże-

nia, oceny i w razie potrzeby udoskonalania najlepszego pomysłu.  

R. Griffin inaczej interpretuje proces innowacyjny. Według niego organizacyj-

ny proces innowacyjny to proces opracowania, stosowania, uruchamiania, rozwija-

nia twórczej idei oraz kreowania jej dojrzewaniem i upadkiem
16

. Griffin proces 

innowacyjny dzieli na 6 etapów, tworzących organizacyjny proces innowacji, czyli 

opracowanie, stosowanie, uruchamianie, rozwijanie twórczej idei oraz kierowanie 

jej dojrzewaniem i upadkiem. Proces innowacyjny przedstawiono na rysunku 1.

                                                 
13 M. Huczek, Czynniki wzrostu innowacyjności, Wyd. Beskidzki Instytut Tekstylny, Bielsko-

Biała 1996, s. 16. 
14 B. Byrski, Procesy innowacyjne w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  

w Krakowie, Kraków 1986, s. 37. 
15 Ibidem, s. 171. 
16 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2007, s. 424–425. 
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Rysunek 1. Proces innowacji 

 

Źródło: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warsza-

wa 2007, s. 425. 
 

 

Współcześnie, innowacje uznawane powszechnie za siłę napędową rozwoju 

gospodarczego powinny odgrywać kluczową rolę w funkcjonowaniu każdego przed-

siębiorstwa. Tym samym powinny być widoczne w strategii firmy.  Przedsiębior-

stwo winno poszukiwać inspiracji do innowacji zarówno w środowisku wewnętrz-

nym, jak i zewnętrznym oraz wdrażać strategie innowacyjne, uznając innowacje 

zarówno materialne, jak i niematerialne za podstawę źródła sukcesu przedsiębior-

stwa
17

. 

 

 

3.  Wybrane determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa 

 

Natężenie procesów innowacyjnych jest wypadkową wielu uwarunkowań 

(czynników, determinant, bodźców). Determinanta to każdy czynnik, którego funk-

cja polega na wyznaczaniu czegoś
18

, natomiast czynnik to jedna z przyczyn danego 

zjawiska, jeden ze składników warunkujących coś
19

. W pracach poświęconych in-

nowacjom pojęcia: „determinanty”, „czynniki”, „uwarunkowania” często są stoso-

wane zamiennie. 

Czynników warunkujących procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie jest wie-

le. Determinanty innowacyjne mogą mieć charakter socjologiczny, psychologiczny, 

filozoficzny, historyczny, organizacyjny czy ekonomiczny. Ich zmienność jest uwa-

runkowana czasem, mają charakter dynamiczny i zależą od wielu czynników. Uwa-

runkowania wpływają na przedsiębiorstwo i na poszczególne jednostki w nim za-

                                                 
17 A. Sokół, Zasada racjonalnego gospodarowania i rachunek ekonomiczny, w: Współczesne 

przedsiębiorstwo, red. J. Engelhardt, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 95–99. 
18 J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 148. 
19 S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łępicka, op.cit., s. 37. 
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trudnione. 

S. Kasprzyk podjął próbę identyfikacji determinant procesów innowacyjnych 

w przedsiębiorstwie. Zbudował on piramidę uwarunkowań procesów innowacyj-

nych, która została przedstawiona na rysunku 2.  

 

Prawa przyrody

Stan wiedzy naukowej

Stan wiedzy technicznej

Stan bazy materiałowo-technicznej

Poziom organizacyjny

Wymagania użytkowników

Czynniki ekonomiczne

Czynniki socjologiczne

Czynniki 

psychologiczne

Czynniki

społeczno

-polityczne

 
Rysunek 2. Piramida uwarunkowań procesów innowacyjnych 

 

Źródło: S. Kasprzyk, Innowacje. Od koncepcji do produkcji, Wyd. IW CRZZ, Warszawa 

1980, s. 47. 

 

 

Najważniejszym stymulatorem procesów innowacyjnych przedsiębiorstwa jest 

rynek, który jest najsurowszym weryfikatorem nowych produktów czy usług. 

Oprócz rynku, uwarunkowania wynikające z otoczenia firmy mają duży wpływ na 

działalność innowacyjną przedsiębiorstwa, składającą się z dwóch płaszczyzn: ma-

krootoczenia – otoczenia dalszego (otoczenie ogólne) i mikrootoczenia – otoczenia 

bliższego (otoczenie operacyjne)
20

. 

W mikrootoczeniu występują następujące czynniki innowacyjności przedsię-

biorstwa (rys. 3)
21

: 

 odbiorcy, dostawcy kooperanci, pozostali partnerzy w działalności, konkuren-

ci, a więc jednostki trudniące się działalnością technologiczno-przemysłową, 

wdrożeniami i komercjalizacją nowych rozwiązań, które pełnią rolę stymulują-

cą w procesie innowacyjnym, 

 instytucje nauki i techniki, zajmujące się tworzeniem nowej wiedzy 

 naukowo-technicznej w postaci wynalazków, nowych pomysłów, odkryć: 

uczelnie wyższe, centra badawcze oraz instytuty naukowe itp., 

                                                 
20 A. Moczała, Zarządzanie innowacjami, Wyd. ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005, 

s. 27. 
21 Ibidem. 
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 organizacje i instytucje wspierające i pośredniczące w dziedzinie innowacji: 

parki technologiczne i naukowe, inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki do-

radztwa i szkoleń oraz ośrodki wspomagania przedsiębiorczości, 

 środowisko regionalne i lokalne, które obejmują dostępną infrastrukturę oraz 

lokalną atmosfera ekonomiczną. 

 

Przedsiębiorstwo

Dostawcy Dystrybutorzy

Nabywcy

Mikrootoczenie

Otoczenie publiczne Otoczenie konkurencyjne

 
Rysunek 3. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa (otoczenie bliższe) 

 

Źródło: A. Moczała, Zarządzanie innowacjami, Wyd. ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 

2005, s. 30. 

 

 

W otoczeniu makroekonomicznym znajdą się następujące determinanty in-

nowacyjności przedsiębiorstw:  

 rozwiązania organizacyjne, instytucjonalne i informacyjne tworzące system 

innowacyjny danego państwa, a więc układ podsystemów produkcyjnych i na-

ukowo-technicznych oraz zależności między nimi, 

 polityka innowacyjna państwa, 

 warunki instytucjonalno-rynkowe z infrastrukturą, usługami technicznymi oraz 

systemem prawnym i podatkowym, 

 edukacyjny system państwa, obejmujący zespół publicznych i prywatnych 

instytucji a także programów edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodo-

wych celem wytwarzania umiejętności i innowacyjnych zachowań pracowni-

ków
22

. 

Chociaż wiele czynników może wpływać na skuteczność wdrażania idei inno-

wacyjnych, to kluczowe znaczenie dla procesu implementacji zmiany mają czynniki 

                                                 
22 E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, 

s. 36–41. 
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pochodzące ze środowiska organizacji
23

. 

 

 

4. Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MŚP 

 

Istotnym czynnikiem z otoczenia bliższego oddziałującym na skłonność do po-

dejmowania działalności innowacyjnej organizacji jest faza życia sektora, w którym 

działa. Okazuje się, że organizacje funkcjonujące w sektorach znajdujących się we 

wcześniejszych fazach rozwoju często wdrażają innowacje technologiczne i produk-

towe oraz aktywnie korzystają z różnych źródeł innowacji. Natomiast w sektorach 

dojrzałych, najczęściej spotykaną innowacją są zmiany w sposobie produkcji
24

. 

Małe firmy są często efektywne w identyfikowaniu okazji, ale mniej skuteczne 

w rozwijaniu przewag potrzebnych do uzyskania właściwej wartości. Wynalazek 

może być defektem działań pojedynczych osób, ale jego komercjalizacja wymaga 

zasobów i wysiłków organizacji, którymi trzeba zarządzać
25

. 

Podstawowym problemem finansowania przedsięwzięć w Polsce, a także  

w Unii Europejskiej jest fakt, że mamy do czynienia z refinansowaniem części na-

kładów inwestycyjnych, a nie z bezpośrednim finansowaniem prac mających na celu 

wytworzenie nowego, innowacyjnego produktu
26

. 

Nowoczesne i młode przedsiębiorstwa mają małą szansę w Polsce na zdobycie 

kapitału tradycyjnymi sposobami, do których zaliczyć można
27

: 

 bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe, 

 emisję przez spółkę obligacji i inne długoterminowe papiery dłużne, 

 franchising, 

 leasing, 

 krótkoterminowe kredyty bankowe, pożyczki, 

 emisję krótkoterminowych papierów dłużnych, 

 kredyty handlowe i inne zobowiązania. 

Małe zaangażowanie i utrudniony dostęp do kapitału prywatnego wpływa nie-

wątpliwie na sposób finansowania projektów innowacyjnych. Te ograniczenia po-

wodują, że nowe, innowacyjne przedsiębiorstwa mają ograniczony wpływ na ab-

sorpcję nowych technologii czy postępy w dziedzinie produktywności
28

. 

Czynniki konkurencyjności polskiego sektora MŚP lat pozostają takie same. 

Począwszy od 2003 roku, przedsiębiorcy konkurowali i konkurują ceną, a inne 

czynniki, takie jak: jakość produktów czy usług, wąska specjalizacja, zdolność do 

dopasowania się do wymagań klienta czy też nowatorski charakter produktów od-

grywały mniejszą rolę. Nie tworzą zatem trwałej, trudnej do imitacji przewagi nad 

                                                 
23 P. Szwiec, Determinanty procesu innowacyjnego, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 9, s. 10. 
24 E. Stawasz, op.cit., s. 38. 
25 J. Polowczyk, Przedsiębiorczość strategiczna, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 6, s. 8. 
26 J. Filipiak, Unia potrzebuje innowacyjności małych firm, „Rzeczpospolita” 14.12.2007  

r., s. B14. 
27 K. Janasz, Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, 

„Przegląd Organizacji” 2008, nr 10, s. 38–39. 
28 Ibidem, s. 38. 
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konkurencją. Za przyczyny takiego stanu rzeczy przedsiębiorcy podali między in-

nymi mały popyt  na innowacyjne produkty oraz ograniczony dostęp do zewnętrz-

nych źródeł finansowania
29

. 

Przedsiębiorstwa sektora MŚP wykorzystują zarówno źródła własne,  jak i ob-

ce w finansowaniu swojej działalności gospodarczej (badania J. Dudy
30

 oraz I. Du-

dzik-Lewickiej i A. Madydy
31

). Niemniej jednak, to właśnie źródła własne dominują 

w strukturze kapitału. Wśród preferowanych źródeł własnych dominuje zdecydowa-

nie zysk netto. Oznacza to, że przedsiębiorstwa sektora MŚP generują zyski, które 

są w stanie przeznaczyć na finansowanie własnego rozwoju. Szczególnie mikrofir-

my uzależniają swój rozwój od wypracowanej nadwyżki finansowej. 

Mikro i małe podmioty gospodarcze powinny w większym stopniu zaintereso-

wać się źródłami finansowania innowacyjnych działań rozwojowych i wybierać te, 

których koszt pozyskania jest najniższy. Mogą starać się pozyskać środki pieniężne 

z funduszy strukturalnych, gdzie najodpowiedniejszymi działaniami jest właśnie 

wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej, wzrost konkurencyjności 

przez innowacje oraz rozwój zasobów ludzkich. 

Niepewność oczekiwanych zmian koniunktury sprawia, że wiele przedsię-

biorstw wciąż wstrzymuje się z rozpoczęciem nowych przedsięwzięć, mimo braku 

poważniejszych barier, gdyż przedsiębiorstwa nadal niekorzystnie oceniają klimat 

inwestycyjny
32

. 

 

 

Podsumowanie 

 

Dominującą cechą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność działania,  

a więc twórcze rozwiązywanie problemów. Firma powinna reagować elastycznie na 

wszystkie sygnały pochodzące z otoczenia w celu zapewnienia sobie dominującej 

pozycji na rynku w długiej perspektywie
33

. 

Działalność innowacyjna jest długotrwałym procesem, w którym upływa wiele 

czasu, zanim nakłady przyniosą odpowiednie rezultaty
34

. 

Niski poziom innowacyjności polskiej gospodarki w znacznej mierze spowo-

                                                 
29 J. Duda, Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MSP w zmieniającym się 

otoczeniu, w: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red.  

J. Pyka, Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddział w Katowicach, 

Katowice 2010, s. 44. 
30 Ibidem, s. 30–46. 
31 I. Dudzik-Lewicka, A. Madyda, Kryzys a preferencje małych i średnich przedsiębiorstw  

w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej regionu bielsko-bialskiego,  

w: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane zagadnienia,  

red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011, s. 217–237. 
32 M. Okręglicka, Działalność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw w Polsce-wybrane aspekty, 

w: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność..., s. 275. 
33 A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001,  

s. 82. 
34 B. Moszoro, Innowacja a granica efektywności innowacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2008, 

nr 12, s. 9. 
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dowany jest brakiem środków finansowych na rozwój nowych przedsiębiorstw
35

. 

Jak podaje GUS, aż 50% przedsiębiorstw z sektora MŚP funkcjonuje krócej niż 

jeden rok. Na silnie konkurencyjnym rynku i w turbulentnym otoczeniu przetrwają 

tylko te przedsiębiorstwa, które będą potrafiły elastycznie dopasować się do coraz 

bardziej wymagającego otoczenia. 

 

 
INNOVATIVE DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF POLISH ENTERPRISES 

IN SME SECTOR 

Summary 

This paper presents the problems of innovation management  in the companies of Polish 

SME sector. Determinants of innovations among enterprises are diverse. Generally it can be  

divided into factors belonging to an enterprise’s environment and internal factors dependent 

on management process in companies. The innovativeness of Polish companies is rather low, 

that innovations aren’t basic mean of managing Polish companies, especially in SME sector. 

Translated by Aneta Madyda 

 

                                                 
35 K. Janasz, op.cit., s. 41. 
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Wprowadzenie 

 

Innowacja i proces jej dyfuzji traktowane są obecnie jako rezultat interaktyw-

nego i wspólnego procesu sieciowego instytucjonalnych związków, zmieniających 

się w czasie. Odpowiadają one, na poziomie regionalnym, na wyzwania stawiane 

przez „nową ekonomię”, czyli proces globalizacji i akceleracji zmian technologicz-

nych. Stwarza to jednak tym samym szansę rozwoju gospodarczego w mniej rozwi-

niętych regionach. 

Badania realizowane w rozwiniętych krajach wskazują, że pomimo wzrostu ro-

li umiędzynarodowienia gospodarki, poziom regionalny określany jest jako alterna-

tywna koncepcja funkcjonowania i możliwości rozwoju sektora mikro i małych 

przedsiębiorstw w nowej konstelacji rynku. Z tego względu, głównym celem polity-

ki regionalnej w Unii Europejskiej jest i będzie, na skutek zapóźnienia technolo-

gicznego, dbanie o płynną adaptację regionalnych struktur przemysłowych w świetle 

ogólnoświatowych zmian gospodarczych i technologicznych
1
. 

W centrum zainteresowania działania systemów innowacyjnych są relacje wy-

stępujące pomiędzy różnymi uczestnikami, tworzącymi sieć związków. Nie oznacza 

to, że systemy te funkcjonują w próżni, znajdują się bowiem w określonych a zara-

zem specyficznych uwarunkowaniach gospodarczych. Badania prowadzone przez 

Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) w obszarze wpływu koniunktury gospodar-

czej na działalność innowacyjną przedsiębiorstw były główną inspiracją do podjęcia 

problematyki oceny tego zjawiska w regionie Pomorza Zachodniego
2
. Osiągnięte 

rezultaty prowadzonych badań nie są jednoznaczne, w dalszym ciągu bowiem za-

sadne jest pytanie: czy ożywienie gospodarcze, czy może recesja jest czynnikiem 

stymulującym przedsiębiorstwa do przyjęcia postaw proinnowacyjnych. 

Koniunktura gospodarcza stanowi ważny czynnik, który niejednokrotnie może 

wpływać w przedsiębiorstwach przemysłowych na decyzje o podejmowaniu bądź 

zaniechaniu działalności innowacyjnej zarówno w Polsce, jak i innych bardziej 

rozwiniętych krajach. Specyfika regionów peryferyjnych charakteryzuje się tym, że 

ich  rozwój jest częściej wypadkową zmian mających miejsce w ich dalszym oto-

                                                 
1 A. Frenkel, Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the 

Region, „European Planning Studies” 2003, t. 11, nr 2, s. 155. 
2 Szerzej JRC 2010: M. Cincera, C. Cozza, A. Tübke, P. Voigt, Doing R & D or not, that is 

the Question (in a Crisis…), IPTS working paper on corporate R&D and innovation, nr 12. 
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czeniu, a zatem na terytoriach korzystniej rozwiniętych. Stanowi to główną prze-

słankę do prowadzenia badań w zakresie intensywności zaangażowania podmiotów 

w różnorodne obszary działalności innowacyjnej. 

Tym samym nakreślone w krótkim zarysie ramy koncepcyjne wpłynęły na 

podjęcie problematyki oceny oddziaływania cyklu koniunkturalnego na intensyw-

ność innowacyjną  mikro i małych przedsiębiorstw, będących składową zachodnio-

pomorskiego regionalnego systemu przemysłowego. Podstawową hipotezą prowa-

dzonych badań stało się twierdzenie, że aktywność innowacyjna w regionalnym 

układzie przemysłowym jest istotnie zdeterminowana fazą cyklu koniunkturalnego. 

Element ten wpływa na zachowanie systemu przemysłowego w badanym regionie. 

Umiejętne rozpoznanie związków, występujących między badanymi zjawiskami 

pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania systemu przemysłowego w regionie  

i aktywne kształtować mechanizmy stymulujące zachowania innowacyjne uzależ-

nione od aktualnego etapu cyklu koniunkturalnego, umożliwiając akcelerację proce-

sów kreowania, absorpcji i dyfuzji nowych technologii. 

Nadrzędnym celem badania była próba identyfikacji kierunków i siły oddzia-

ływania różnych faz koniunktury gospodarczej na działalność innowacyjną mikro  

i małych przedsiębiorstw w obrębie regionalnego systemu przemysłowego na Pomo-

rzu Zachodnim. Konsekwencją tak sformułowanego celu badawczego powinno być 

określenie potencjalnych kierunków wsparcia aktywności innowacyjnej w sektorze 

mikro i małych przedsiębiorstw w regionalnej sieci przemysłowej. 

Warstwę egzemplifikacyjną niniejszego artykułu oparto na studium przepro-

wadzonym w 2011 roku na grupie 544 przedsiębiorstw przemysłowych w woje-

wództwie zachodniopomorskim – 227 mikroprzedsiębiorstw i 317 małych podmio-

tów gospodarczych. Podstawowa procedura gromadzenia danych była oparta na 

wstępnej rozmowie telefonicznej wraz z przesłaniem formularza ankietowego drogą 

mailową lub pocztową. Forma uzupełniająca uwzględniała wywiad prowadzony 

telefonicznie. Ważnym podkreślenia faktem było dyskwalifikowanie nieprawidłowo 

wypełnionej ankiety i nieuwzględnianie jej w kolejnym etapie badań. Z kolei część 

brakujących danych była uzupełniana przez ponowny kontakt z przedstawicielem 

przedsiębiorstwa lub przez wykorzystanie materiałów dostępnych na stronach inter-

netowych. 

Wszelkie analizy miały charakter statyczny oraz były prowadzone w układzie 

trzyletnim, odnosząc się do standardów metodologicznych badań nad sferą B + R  

i innowacjami prowadzonymi w krajach OECD. 

 

 

1.  Metodyka prowadzonych badań 

 

Metodyczna część analiz została oparta na rachunku prawdopodobieństwa. Do 

grupy osiemnastu zmiennych zależnych zaliczono: 

a) nakłady na działalność innowacyjną w powiązaniu z ich strukturą: 

 

Y1i = { 
1, jeżeli nakłady występowały, 

0, jeżeli nakłady nie występowały; 
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b) implementację nowych technologii i wyrobów, uwzględniając szczegó-

łowe rozwiązania w tym zakresie: 

 

Y2i = { 
1, jeżeli wdrożono nowe rozwiązanie, 

0, jeżeli nie wdrożono nowego rozwiązania; 

 

c) kooperację w obszarze działalności innowacyjnej w ujęciu podmioto-

wym: 

Y3i = { 
1, jeżeli istniał związek kooperacyjny, 

0, jeżeli nie istniał związek kooperacyjny. 

 

Zmiennymi niezależnymi, które zostały wykorzystane w badaniu są trzy fazy 

cyklu koniunkturalnego: ożywienie, dekoniunktura i stagnacja. 

Przyjęte zmienne niezależne są zbiorem płaszczyzn odniesienia, które obrazują 

aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych, przyjętą na podstawie 

metodologii powszechnie stosowanej dla krajów OECD
3
. 

W przypadku, kiedy zmienna zależna przybiera wartości dychotomiczne, nie 

ma możliwości wykorzystania powszechnie stosowanej w ilościowych zjawiskach 

regresji liniowej. Alternatywą dla takiej sytuacji jest zastosowanie regresji probito-

wej. Zaletą jej jest niewątpliwie to, że analiza oraz interpretacja wyników jest zbli-

żona do klasycznej metody regresji. Sposoby doboru zmiennych, jak również testo-

wania hipotez mają zatem podobny schemat. Występują jednak różnice, do których 

można zaliczyć między innymi bardziej zawiłe i czasochłonne obliczenia, jak rów-

nież wyliczanie wartości i sporządzanie wykresów reszt, które niejednokrotnie nie 

wnoszą nic znaczącego do modelu
4
. 

W przypadku modelu, w którym zmienna zależna przyjmuje wartość 0 lub  

1, wartość oczekiwana zmiennej zależnej przyjętej do modelu może być interpreto-

wana jako prawdopodobieństwo warunkowe realizacji danego zdarzenia przy 

uwzględnieniu ustalonych wartości zmiennych niezależnych. Zastosowane modelo-

wanie typu probit pozwoliło autorowi ocenić szansę zaistnienia różnorodnych za-

chowań w działalności innowacyjnej w zależności od przyjętych uprzednio warun-

ków brzegowych.  

Szacowania parametrów w modelach ze zmienną dychotomiczną dokonuje się 

z wykorzystaniem metody największej wiarygodności. Zasada jest taka, że poszuku-

je się wektora parametrów, który może zagwarantować największe prawdopodo-

bieństwo otrzymania wartości, które zaobserwowane zostały w próbie
5
. 

W skrócie można stwierdzić, że zastosowanie metody największej wiarygod-

ności wymaga sformułowania funkcji wiarygodności oraz znalezienia jej ekstre-

mum, co można z kolei dokonać analitycznie lub numerycznie. Mimo dość skom-

plikowanej procedury, metoda ta zyskała popularność, głównie z tego względu, że 

można ją stosować w przypadkach szerokiej gamy modeli, także tych o zmiennych 

parametrach oraz ze złożoną strukturą opóźnień, jak również heteroskedastycznych  

                                                 
3 OECD: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowa-

cji, Wyd. III, Paryż 2005. 
4 A. Stanisz, Przystępny kurs statystki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217. 
5 A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1988, s. 73. 
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i nieliniowych. Własności MNW, także w małych próbach, są niejednokrotnie lep-

sze od innych, konkurencyjnych estymatorów
6
. 

Maksymalizacja funkcji wiarygodności dla modeli probitowych dokonuje się 

przy wykorzystaniu technik używanych także przy estymacji nieliniowej. Do analiz 

o charakterze probitowym dostępne są dość proste w obsłudze oraz stosunkowo 

powszechnie dostępne programy komputerowe
7
. 

Weryfikację statystyczną modeli przeprowadzono na podstawie statystyki 

Walda, a z kolei istotność parametrów zweryfikowano przy wykorzystaniu statysty-

ki t-studenta, wykorzystując wartość błędów standardowych. Wszystkie obliczenia 

wykonano wykorzystując oprogramowanie Statistica. Z uwagi na estetykę prezenta-

cji wyników przeprowadzonych badań, podjęto decyzję o prezentacji modeli, które 

spełniły kryteria oceny istotności parametrów.  

Wszystkie zmienne przyjęte do badania, zatem zarówno zmienne zależne, jak  

i niezależne, mają charakter binarny, czyli osiągają wartości 1 albo 0, a zatem inter-

pretację wyników badań przeprowadzono na podstawie postaci strukturalnej modelu 

oraz osiąganych wartościach prawdopodobieństwa. Znak dodatni, występujący przy 

parametrze oznacza, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia o charakterze inno-

wacyjnym jest znacznie wyższe w wyróżnionej grupie przedsiębiorstw przemysło-

wych w relacji do reszty zbiorowości. Modelowanie typu probit jest niezwykle sku-

tecznym narzędziem badawczym, jednak głównie w przypadku dużych, ale jedno-

cześnie statycznych prób badawczych, w których zmienna zależna przyjmuje postać 

jakościową.  

 

 

2. Wpływ koniunktury gospodarczej na aktywność innowacyjną mikro  

i małych przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim 

 

Sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw istotnie wpływa na realizację 

działalności innowacyjnej. Podmioty, w których poprawiała się kondycja ekono-

miczna były częściej skłonne do ponoszenia nakładów finansowych na wdrażanie 

nowych procesów technologicznych, wprowadzanie nowych wyrobów i technologii 

czy współpracy innowacyjnej. Dotyczy to ośmiu obszarów na osiemnaście rozpa-

trywanych. 

W wypadku, gdy parametr osiągnął istotność statystyczną, każdy model ze 

zmienną niezależną „ożywienie gospodarcze” wskazuje na zwiększone zaintereso-

wanie działalnością innowacyjną.  

W zakresie finansowania dotyczy to nakładów na działalność badawczo-

rozwojową, inwestycji w nowe środki trwałe, w tym budynki i budowle oraz nowe 

maszyny i urządzenia techniczne. Z tym, że prawdopodobieństwo w okresie ko-

niunktury istotnie wzrasta w przypadku prac B + R (o 59,1%) i nowych budynków 

(o 87,5%). W przypadku inwestycji w maszyny i urządzenia techniczne, wzrost 

szans nie jest już tak wysoki i wynosi 12,7%. 

                                                 
6 Ibidem, s. 76. 
7 G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006, s. 373. 
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W zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, istotność staty-

styczną osiągnięto dla nowych procesów technologicznych, w tym szczególnie dla 

metod wytwarzania i systemów okołoprodukcyjnych. W pierwszym przypadku 

prawdopodobieństwo w okresie ożywienia wzrasta o 37,2%, a w drugim o 41,7%. 

W przypadku kooperacji innowacyjnej, istotność statystyczną osiągnięto jedy-

nie dla zmiennej zależnej „współpraca z dostawcami”. Szanse na jej zaistnienie 

wzrastają w okresie koniunktury o 52,6%. 

Co interesujące, dostrzega się, że wzrost gospodarczy częściej wpływa na pro-

wadzenie działalności innowacyjnej niż okres spowolnienia lub stagnacji. 

 
 

Tabela 1 

Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „ożywienie gospodarcze” w modelach probito-

wych opisujących innowacyjności przemysłu w województwie zachodniopomorskim 

 

Atrybut innowacyjności Parametr 
Błąd standar-

dowy 

Statystyka 

t-studenta 
P > |z| p1 p2 

Nakłady na działalność B + R 0,401522 0,115564 3,474448 0,00 0,35 0,22 

Inwestycje w dotychczas 

niestosowane (w tym): 
0,301248 0,118505 2,542068 0,01 0,79 0,70 

– budynki, lokale i grunty 0,459445 0,121125 3,793146 0,00 0,30 0,16 

– w maszyny i urządzenia 

techniczne 
0,240122 0,112736 2,129950 0,03 0,71 0,63 

Implementacja nowych proce-

sów technologicznych (w 

tym): 

0,538029 0,122261 4,400662 0,00 0,84 0,67 

– metody wytwarzania 0,423423 0,109104 3,880925 0,00 0,59 0,43 

– systemy okołoprodukcyjne 0,291549 0,114685 2,542169 0,01 0,34 0,24 

Współpraca z dostawcami 0,320627 0,118999 2,694358 0,00 0,29 0,19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Tabela 2 

Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „spowolnienie gospodarcze” w modelach pro-

bitowych opisujących innowacyjności przemysłu w województwie zachodniopomorskim 

 

Atrybut innowacyjności Parametr 
Błąd standar-

dowy 

Statystyka 

t-studenta 
P > |z| p1 p2 

Inwestycje w budynki, 

lokale i grunty 
–0,33951 0,15484 –2,19266 0,03 0,15 0,24 

Implementacja nowych 

procesów technologicznych 

(w tym): 

–0,33497 0,13583 –2,46605 0,01 0,66 0,77 

– systemy okołoprodukcyjne –0,49523 0,15020 –3,29714 0,00 0,17 0,32 

– systemy wsparcia 0,29924 0,144034 2,077592 0,04 0,25 0,17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Spowolnienie gospodarcze istotnie wpływa na aktywność innowacyjną w czte-

rech przypadkach, w trzech z nich ogranicza prowadzenie omawianej działalności, 

czyli inwestycji w budynki, implementacji nowych technologii, w tym szczególnie 

systemów okołoprodukcyjnych. W przypadku systemów wsparcia, okres dekoniunk-

tury pozytywnie stymuluje zmiany w stosowanych technologiach w grupie mikro  

i małych przedsiębiorstw. 

Zainteresowanie inwestycjami w nowe budynki i budowle spada w czasie spo-

wolnienia o 37,5%, implementacja nowych procesów technologicznych o 14,3%,  

w tym szczególnie systemów okołoprodukcyjnych o 46,9%. Jednocześnie w tym 

samym czasie wdrażanych jest więcej systemów wsparcia – o 47,1%. 

Pogorszenie sytuacji finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w nie-

jednoznaczny sposób oddziałuje na ich działalność innowacyjną. Co prawda  

w większości przypadków ogranicza jej realizację, ale występują również zjawiska 

przeciwne, czyli stymulujące jej prowadzenie. 
 

Tabela 3 

Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „stagnacja gospodarcza” w modelach probito-

wych opisujących innowacyjności przemysłu w województwie zachodniopomorskim 

 

Atrybut innowacyjności Parametr 
Błąd standar-

dowy 

Statystyka 

t-studenta 
P > |z| p1 p2 

Nakłady na działalność B + R –0,31568 0,12644 –2,49665 0,01 0,21 0,31 

Implementacja nowych pro-

cesów technologicznych (w 

tym): 

–0,28282 0,12226 –2,31329 0,02 0,68 0,78 

– metody wytwarzania –0,26344 0,11520 –2,28685 0,02 0,43 0,53 

– systemy wspierające –0,47097 0,14555 –3,23579 0,00 0,11 0,22 

Współpraca z dostawcami –0,39659 0,13340 –2,97286 0,00 0,16 0,27 

Współpraca innowacyjna 

ogółem 
–0,25591 0,11862 –2,15731 0,03 0,31 0,41 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

 

O ile okres dekoniunktury nie jednokierunkowo wpływa na aktywność inno-

wacyjną badanych przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim, o tyle wątpli-

wości interpretacyjnych nie generuje czas stagnacji gospodarczej. Wszystkie z wy-

generowanych modeli wskazują, że ten okres destymuluje przedsiębiorstwa do pro-

wadzenia działalności innowacyjnej. Dotyczy to nakładów na B + R, wdrażania 

nowych procesów technologicznych, w tym metod wytwarzania i systemów wspar-

cia oraz współpracy innowacyjnej, w tym szczególnie z dostawcami. 

Szanse na realizację działalności badawczo-rozwojowej w okresie stagnacji 

spadają o 32,2%, implementację metod wytwarzania o 18,9%, systemów wsparcia  

o 100,0%, współpracy innowacyjnej o 24,4%, w tym z dostawcami o 25,9%. Naj-

istotniejszym jest jednak fakt, że okres stagnacji destymuluje do prowadzenia dzia-

łalności innowacyjnej w większym stopniu niż dekoniunktura, nie wyzwalając po-

trzeb jakichkolwiek zmian technologicznych w sektorze mikro i małych przedsię-

biorstw. 
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Podsumowanie 

 

Po analizie związków zachodzących między koniunkturą gospodarczą a ak-

tywnością w sferze działalności innowacyjnej w regionie Pomorza Zachodniego  

w grupie mikro i małych przedsiębiorstw można zauważyć, że zjawisko to kształtuje 

się podobnie jak w innych krajach. W okresie ożywienia obserwujemy wzrost zain-

teresowania nowymi technologiami, a w czasie dekoniunktury, jak również stagnacji 

gospodarczej, podmioty rezygnują z prowadzenia działalności innowacyjnej (poza 

jednym wyjątkiem). Takie zjawisko ma zarówno plusy, jak i minusy, ponieważ 

zmiany cyklu wpływają na weryfikację rynkową ryzykownych przedsięwzięć.  

Z drugiej jednak strony, aktywność innowacyjna oddziałuje długofalowo na poziom 

konkurencyjny przedsiębiorstw, a zatem wysoka zmienność może zaburzyć natural-

ny rytm kreowania  nowych rozwiązań czy też ich transferowania i implementowa-

nia. 

Zastosowane modelowanie typu probit w interesujący sposób zobrazowało za-

chowanie mikro i małych przedsiębiorstw w regionalnym systemie przemysłowym 

Pomorza Zachodniego. Zdaniem autora, metoda ta może stanowić ciekawą alterna-

tywę dla badań dynamiki zjawisk. W ujęciu statystycznym przedsiębiorstwa te do-

tychczas nie osiągnęły zadowalających szeregów czasowych, co nie pozwala na 

prowadzenie obliczeń bez odpowiedniego wnioskowania. 

Niewątpliwe jednak należy utrzymywać i aktywizować działalność innowacyj-

ną w skali regionalnej, biorąc pod uwagę aktualny cykl koniunktury. Mechanizm 

taki powinien przyczynić się do znacznie korzystniejszego oddziaływania polityki 

regionalnej i jej instrumentów wspierających systemowo aktywność innowacyjną  

i badawczo-rozwojową w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw. 

 

 
ECONOMIC CYCLE AND INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES IN 

POLISH REGIONS 

Summary 

Structure of industry in catching-up’ countries has generally not very modern (read 

competitive) nature, characterized by a low share of high technology products in international 

trade. Economic prosperity is an important factor in making decisions on innovation activity 

in micro and small enterprises. There is therefore a need to take into account of current market 

conditions in the strategic planning of the impact on innovation processes in the region. 
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FINANSOWANIE INNOWACJI PRZEZ INWESTORÓW VENTURE  

CAPITAL W ASPEKCIE PROCESÓW DECYZYJNYCH 

 

 

Wprowadzenie 

 

Postęp techniczny i leżące u jego podstawy innowacje stanowiły od zawsze siłę 

napędową rozwoju gospodarczego i budowania przewagi konkurencyjnej. Znaczna 

część innowacji jest dziełem indywidualnych osób bądź przedsiębiorców, którzy nie 

dysponują kapitałem niezbędnym do jej wdrożenia i upowszechnienia przez podję-

cie i rozwój działalności gospodarczej. Formą finansowania innowacji są inwestycje 

venture capital realizowane zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i insty-

tucjonalnych. Problemem na jaki napotykają inwestorzy tego typu kapitału jest wy-

sokie ryzyko związane z finansowaniem innowacji. Procesy decyzyjne w odniesie-

niu do inwestorów venture capital wykazują dlatego określoną specyfikę przejawia-

jącą się w sposobie oceny i selekcji projektów inwestycyjnych oraz zabezpieczania 

interesów kapitałodawców.  

Celem niniejszego artykułu jest określenie, w jakim stopniu inwestorzy venture 

capital biorą pod uwagę innowacyjność finansowanego projektu i wspierają jego 

realizację przez przedsiębiorstwo. Przyjęto następującą hipotezę badawczą: wysokie 

ryzyko związane z finansowaniem innowacji skłania inwestorów venture capital do 

uwzględnienia w ramach procesu decyzyjnego rozbudowanych kryteriów oceny  

i ostrej selekcji projektów inwestycyjnych oraz określania w umowach o wniesienie 

kapitału klauzul, zapewniających im odpowiedni wpływ na funkcjonowanie przed-

siębiorstwa. Przedmiotem zainteresowania są innowacje wprowadzane przez firmy 

nowo powstające i małe przedsiębiorstwa. Ze względu na dużą stratyfikację rynku 

kapitału podwyższonego ryzyka, problemy te będą analizowane w odniesieniu do 

różnych grup inwestorów. Stosunkowo słaby rozwój inwestycji venture capital  

w Polsce determinuje przeprowadzenie analizy opisanego zagadnienia w dużym 

stopniu na podstawie doświadczenia lepiej rozwiniętych rynków krajów zachodnich. 
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1. Innowacje w strategiach inwestorów venture capital 

 

Klasyczne ujęcie finansowania za pomocą venture capital
1
 przyjęte w artykule, 

można scharakteryzować na podstawie kilku powiązanych ze sobą elementów. Po 

pierwsze, jest to finansowanie innowacyjnych projektów, które nie zostały jeszcze 

poddane weryfikacji rynkowej, a tym samym generują wysokie ryzyko, ale jedno-

cześnie stwarzają szanse osiągnięcia wysokich zysków. Po drugie, inwestorzy wno-

szą do przedsiębiorstw długoterminowy kapitał własny, co stanowi podstawę do ich 

udziału w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego i udzielania wsparcia w zarzą-

dzaniu. Po trzecie, przedmiotem finansowania są małe i średnie przedsiębiorstwa, 

znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju.  

Geneza powstania funduszy venture capital związana jest z finansowaniem 

przedsięwzięć z zakresu wysokich technologii. W miarę rozwoju rynku venture 

capital i rosnących możliwości akwizycji kapitału, liczba innowacyjnych projektów 

tego typu była zbyt mała do pełnego zagospodarowania oferowanych środków fi-

nansowych. Stąd przedmiotem finansowania stawały się innowacyjne przedsiębior-

stwa z branż o niższym poziomie rozwoju technologicznego, a z czasem także 

przedsięwzięcia pozatechniczne. Poza tym, poszukując nowych możliwości inwe-

stycyjnych, oferenci kapitału wysokiego ryzyka zaczęli dostrzegać atrakcyjność 

innowacji wprowadzanych w branżach tradycyjnych. Można zatem stwierdzić, że 

współcześnie inwestorzy venture capital podejmują się finansowania innowacji  

w szerokim rozumieniu tego terminu. Stanowią je nowe bądź ulepszone produkty 

(wyroby i usługi) oraz procesy, nowe metody organizacyjne i marketingowe. 

Finansowanie innowacji wiąże się dla inwestorów venture capital z ponad-

przeciętnym ryzykiem, wyższym niż występujące przy alternatywnych formach 

zaangażowania kapitału. Dezagregacja ogólnego ryzyka inwestycyjnego wskazuje, 

że składają się na nie elementy, które mają charakter niezależny od inwestora (ryzy-

ko techniczne, prawne, rynku zaopatrzeniowego, rynku zbytu) oraz takie, które 

mogą być przez niego, przynajmniej w pewnym zakresie, kształtowane (ryzyko 

oceny i selekcji projektów, planowania, realizacji)
2
. Ryzyko techniczne występuje 

ze szczególną siłą w odniesieniu do projektów innowacyjnych, zwłaszcza znajdują-

cych się we wczesnych fazach realizacji. Inwestorzy venture capital nie mają na nie 

wpływu i albo je akceptują, albo rezygnują z inwestycji. Ryzyko prawne występuje 

w przypadku braku ochrony patentowej produktu bądź kolizji interesów związanych 

z podejmowaniem produkcji w obszarach wrażliwych społecznie (genetyka, medy-

cyna, biotechnologia). Innowacyjny charakter projektu może stwarzać problemy  

w pozyskaniu surowców, materiałów, urządzeń bądź wykwalifikowanej kadry nie-

zbędnych do podjęcia produkcji. W przypadku nowości rynkowych powstaje nie-

pewność co do akceptacji ich przez odbiorców, chłonności rynku i szybkości jego 

rozwoju, okresu pojawienia się i natężenia konkurencji. Pozostałe ryzyko może być 

natomiast w określonym stopniu ograniczane przez odpowiednie działania inwesto-

                                                 
1 Zgodnie z powszechnie przyjętą terminologią venture capital obejmuje fazy zasiewów, 

startu i ekspansji – por. Pan-European Private Equity. Performance Benchmarks Study, EV-

CA, June 2010, s. 18. 
2 J. Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wyd. Nau-

kowe PWN, Warszawa 1997, s. 107. 
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rów na etapie oceny i selekcji projektów oraz ich realizacji. Będzie to przedmiotem 

analizy w dalszej części artykułu. 

 Fundusze venture capital przyjmują różne strategie inwestycyjne z punktu wi-

dzenia finansowanych faz rozwoju przedsiębiorstwa, kwot angażowanych środków, 

branż, obszaru działania. Należy wskazać, że jedynie część z nich, głównie ze 

względu na wysokie ryzyko, finansuje innowacje wdrażane przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa we wczesnych fazach jego rozwoju. W USA, w latach 2001–2010 

do przedsiębiorstw w fazie zasiewów kierowanych było przeciętnie 2,2% wartości 

inwestycji private equity, a do przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju 6,6%. 

Zdecydowanie więcej środków przeznaczono dla przedsiębiorstw w fazie ekspansji, 

bo 16,2%
3
. Pozostałe środki kierowano na późne stadia rozwoju, przejęcia, wykupy 

menedżerskie, restrukturyzacje. W Europie struktura inwestowania venture capital 

według faz rozwoju przedsiębiorstwa w latach 2005–2009 była następująca: zasiewy 

0,4%, start-up 5,5%, późniejsze fazy 11,7%. Na wszystkie inwestycje w analizowa-

nym okresie przeznaczono 47,2 mld euro a korzystało z nich w ciągu roku około  

4 tys. przedsiębiorstw
4
. Wskazuje to na znacznie większe zainteresowanie inwesto-

rów amerykańskich finansowaniem typu venture capital niż europejskich. Polska 

wypadała na tym tle szczególnie słabo, gdyż fundusze venture capital na inwestycje 

we wczesne fazy rozwoju przedsiębiorstwa przeznaczały poniżej 1% nakładów.  

W szybko rozwijających się krajach azjatyckich proporcje te były skrajnie odmien-

ne. W Chinach w latach 2001–2010 fundusze venture capital finansowały co prawda 

fazy zasiewów incydentalnie, ale na start-up przeznaczały 11%, a na ekspansję aż 

41% nakładów inwestycyjnych. Podobna była struktura inwestycji w Indiach: 7% 

start-up, 49% – ekspansja
5
.    

 

 

2. Przebieg procesu inwestycyjnego 

 

Inwestycje realizowane przez fundusze venture capital przebiegają w kilku na-

stępujących po sobie etapach: proces akwizycji kapitału, pozyskiwanie projektów 

inwestycyjnych i dokonywanie ich oceny, selekcja projektów i negocjowanie wa-

runków umowy, okres nadzoru nad spółką i wspierania jej rozwoju, dezinwestycja. 

Inwestycje aniołów biznesu różnią się jedynie brakiem akwizycji kapitału, bo tym 

dysponują już inwestorzy, natomiast w to miejsce może być stosowane tworzenie 

konsorcjów. Z punktu widzenia prowadzonych rozważań szczególne znaczenie ma 

pozyskiwanie innowacyjnych projektów, ich ocena i selekcja oraz wsparcie w reali-

zacji. Tych elementów procesu decyzyjnego będzie dotyczyła dalsza analiza. 

 Pozyskiwanie projektów przez inwestorów venture capital napotyka na silną 

barierę informacyjną. Dysponenci tych projektów tworzą stosunkowo liczną, ale 

mało przejrzystą zbiorowość wynalazców i przedsiębiorców. Z jednej strony potrze-

bują oni wsparcia finansowego i menedżerskiego dla ich wdrożenia bądź rozwoju, 

                                                 
3 Thomson Reuters; www.thomsonone.com (27.09.2012). 
4 2010 EVCA Yearbook. EVCA, June 2010, s. 51, 58. 
5 „Asian Venture Capital Journal”, Database; www.asianfn.com (26.09.2012). 
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a z drugiej – wyrażają obawę przed zbyt wczesnym ujawnieniem posiadanej inno-

wacji konkurentom oraz utraty kontroli nad przedsiębiorstwem w przypadku przyję-

cia zewnętrznego inwestora kapitału właścicielskiego. Pozyskiwanie projektów 

może przybrać formę pasywnego oczekiwania na zgłoszenia ze strony przedsiębior-

ców, potrzebujących wsparcia kapitałowego bądź aktywne poszukiwanie atrakcyj-

nych przedsięwzięć inwestycyjnych przez dysponentów kapitału
6
.  

Istotnym problemem w procesie pozyskiwania, oceny i selekcji projektów jest 

asymetria informacji i konflikt interesów pomiędzy przedsiębiorcami a inwestorami 

venture capital
7
. Przedsiębiorcy starają się nie ujawniać negatywnych informacji  

o swojej firmie z obawy o utratę możliwości pozyskania inwestora. Do nasilenia 

problemu asymetrii informacji dochodzi w sytuacji, gdy dodatkowo występuje kon-

flikt interesów. Przedsiębiorca zmierza do rozwoju swojej firmy i zachowania kon-

troli nad nią. Natomiast inwestor venture capital będzie zainteresowany wzrostem 

wartości przedsiębiorstwa i realizacji możliwie wysokiej stopy zwrotu ze sprzedaży 

posiadanych udziałów. W wyniku występowania tych relacji, współpraca pomiędzy 

przedsiębiorcą a inwestorem, zgodnie z zasadami teorii agencji, może prowadzić do 

negatywnej selekcji projektów. Inwestorzy venture capital próbują pokonywać zja-

wisko asymetrii informacji przez sięganie do zewnętrznych źródeł wiedzy o przed-

siębiorstwie i stosowaniu rozbudowanych procedur oceny i wyceny projektu. Inną 

konsekwencją asymetrii informacji jest specjalizowanie się inwestorów w finanso-

waniu tych branż bądź faz rozwoju przedsiębiorstwa, w których dysponują odpo-

wiednimi kompetencjami. Może to być jednak szczególnie trudne i kosztowne  

w przypadku inwestowania w innowacyjne produkty i technologie oraz przedsię-

biorstwa znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju. Powstaje dylemat czy kosz-

ty poniesione na tego typu analizy zostaną zrekompensowane przez odpowiednio 

wysokie stopy zwrotu.  

Znaczna liczba projektów branych pod uwagę przez inwestorów venture capi-

tal sprawia, że procedura ich oceny i selekcji rozdzielona jest na dwa etapy. Pierw-

szy, oceny ogólnej, opiera się na biznes planach. Analiza uwzględnia kryteria zmie-

rzające do stwierdzenia zgodności projektu ze strategią przyjętą przez inwestora, 

takie jak: rodzaj inwestycji, minimalne wymagane stopy zwrotu, branża, rodzaj 

transakcji, warunki wejścia i wyjścia
8
. Ma ona za zadanie określenie z jednej strony 

ryzyka związanego z projektem, a z drugiej potencjału jego rozwoju. Ponieważ 

analiza na tym etapie obejmuje znaczą liczbę projektów i musi następować ich ostra 

selekcja, z punktu widzenia inwestora venture capital występuje ryzyko pominięcia 

innowacyjnych przedsięwzięć, które mogłyby stać się „gwiazdami” w jego portfelu, 

ale nie zostały docenione. Historia inwestycji venture capital dostarcza wielu przy-

kładów innowacyjnych przedsięwzięć, które były odrzucane przez kolejnych poten-

cjalnych inwestorów (np. Apple, Skype). 

Drugi etap analizy projektów inwestycyjnych może być bardziej szczegółowy, 

                                                 
6 K. Sobańska, P. Sieradzan, Inwestorzy private equity/venture capital, Wyd. Key Text, 

Warszawa 2004, s. 40. 
7 S. Reissig-Tuhst, M. Brettel, P. Witt, Vertragsgestaltung durch Venture Capital-

Gesellschaften, „Finanz Betrieb” 2004, nr 9, s. 636. 
8 M. Wrzesiński, Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 122. 
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gdyż obejmuje znacznie mniejszą liczbę obiektów. Podstawowym narzędziem słu-

żącym do przeprowadzania analizy szczegółowej jest due diligence. Strategiczne 

due diligence zmierza do oceny segmentu rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, 

trendów jego rozwoju, a w szczególności strategii konkurentów i trendów technolo-

gicznych, weryfikacji biznes planu pod kątem analizy przychodów ze sprzedaży, 

kosztów i źródeł finansowania, planów inwestycyjnych, oceny potencjału i możli-

wości rozwoju firmy w ramach przyjętej strategii biznesowej
9
. Badania odnoszące 

się do inwestycji venture capital wskazują na dużą zbieżność kryteriów stosowa-

nych przez inwestorów w różnych krajach. Najczęściej stosuje się takie kryteria, jak: 

jakość i doświadczenie kadry menedżerskiej, atrakcyjność koncepcji biznesu, w tym 

innowacyjność produktu, potencjał rynku oraz stopień konkurencji, bariery wejścia  

i wyjścia z inwestycji
10

. Zasadniczą rolę przypisuje się przy tym ocenie kadry zarzą-

dzającej przedsiębiorstwem, gdyż to od jej umiejętności i determinacji będzie  

w decydującej mierze zależał sukces przedsięwzięcia
11

.  

Pozytywny dla projektu inwestycyjnego wynik selekcji prowadzi do podjęcia 

przez inwestora venture capital negocjacji dotyczących warunków umowy o finan-

sowaniu. Także na tym etapie, w przypadku braku porozumienia stron, dochodzi do 

rezygnacji z podjęcia współpracy. Inwestorzy venture capital dla likwidacji bądź 

ograniczenia problemu hazardu moralnego stosują w ramach zawieranych z przed-

siębiorstwami umów inwestycyjnych kilka rodzajów rozwiązań. Po pierwsze, do-

starczają kapitał udziałowy w transzach, uzależniając ich przekazanie od osiągnięcia 

określonych wskaźników. Jest to praktykowane zwłaszcza w odniesieniu do przed-

siębiorstw znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju i pozwala ograniczyć 

straty dzięki odpowiednio wczesnemu wycofaniu się z dalszego finansowania. Po 

drugie, inwestorzy wprowadzają do umowy wiele klauzul zabezpieczających ich 

interesy (prawo weta w odniesieniu do strategicznych decyzji, gwarancje przekaza-

nia pełnych informacji o spółce, preferencje w przypadku jej likwidacji, wpływ na 

decyzje o ewentualnej sprzedaży udziałów przez założycieli przedsiębiorstwa, zakaz 

podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez założyciela itd.)
12

. 

Istotnym elementem inwestycji venture capital, mającym z jednej strony na ce-

lu ograniczenie ryzyka jej niepowodzenia, a z drugiej wsparcia przedsiębiorstwa  

w rozwoju jest udział inwestora w jego gremiach decyzyjnych. Ma to szczególne 

znaczenie w odniesieniu do przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnych fazach 

rozwoju, gdyż ich menedżerowie często mają bardzo dobrą wiedzę techniczną zwią-

zaną z wdrażanym produktem ale deficyt wiedzy i umiejętności w sprawach finan-

sów i marketingu. Inwestorzy venture capital unikają jednak mieszania się w sprawy 

zarządzania operacyjnego i koncentrują się na zajmowaniu się sprawami strategicz-

                                                 
9 W. Przybylska-Kapuścińska, M. Mozalewski, Kapitał wysokiego ryzyka, Polskie Wydaw-

nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 69. 
10 V.H. Peemöller, T. Geiger, H. Barchet, Bewertung von Early-Stage-Investments im Rahmen 

der Venture Capital-Finanzierung, „Finanz Betrieb” 2001, nr 5, s. 340. 
11 J. Eberhart, Auswahlkriterien für „start-up”-Investments, „Finanz Betrieb” 2000, nr 5,  

s. 338.  
12 S. Reissig-Tuhst, M. Brettel, P. Witt, op.cit., s. 639. 
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nymi i ułatwianiu nawiązywania kontaktów biznesowych
13

. Przyjmują w przedsię-

biorstwie rolę członków rad nadzorczych i kontrolnych, doradców, sparring partne-

rów, osób zaufania. 

Decydujące znaczenie dla określenia jakości inwestora venture capital ma to, 

jak potrafi on jakościowe cechy związane z projektem (innowacyjność produktu, 

zaangażowanie założycieli przedsiębiorstwa, entuzjazm nabywców nowości rynko-

wych) przełożyć na wyniki ilościowe (wzrost produkcji, opanowanie znaczącego 

segmentu rynku, wzrost wartości przedsiębiorstwa)
14

. Ogromną rolę odgrywa w tym 

zakresie aktywny nadzór właścicielski inwestorów oraz ich zaangażowanie we 

wspieranie przedsiębiorstwa, czyli wniesienie przez nich wartości dodanej ponad 

kapitał właścicielski.  

 

 

3. Znaczenie aniołów biznesu dla wsparcia innowacji 

 

Nieformalni inwestorzy venture capital, określani często mianem „aniołów 

biznesu”, tworzą mało przejrzystą grupę ze względu na indywidualny charakter 

dokonywanych inwestycji i brak wobec nich wymogów sprawozdawczych. Najbar-

dziej rozwinięty rynek aniołów biznesu występuje w USA. Liczba aktywnych inwe-

storów w latach 2002–2009 kształtowała się na poziomie 235 tys. Wartość dokony-

wanych inwestycji wynosiła przeciętnie 21 mld USD w skali roku, a ich liczba do-

chodziła do 50 tys. rocznie
15

. Aniołowie biznesu finansowali przy tym głównie 

branże o wysokim rozwoju technicznym (informatyka, medycyna, biotechnologia). 

W innych krajach o rozwiniętych rynkach venture capital, ze względu na ich poten-

cjał gospodarczy, liczba aniołów biznesu była odpowiednio mniejsza i wynosiła 40 

tys. w Wielkiej Brytanii, 25 tys. w Niemczech i po kilka we Francji, Holandii, 

Szwecji, Finlandii
16

. Rynek ten wykazuje jednak tendencję rozwojową a rozmiary 

wsparcia przedsiębiorstw w początkowych fazach rozwoju są znaczące.  

Aniołowie biznesu odgrywają szczególną rolę w finansowaniu innowacji z kil-

ku powodów. Po pierwsze, z racji swoich relatywnie niewielkich kwot inwestycji 

siłą rzeczy koncentrują się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw znajdu-

jących się we wczesnych fazach rozwoju
17

. Po drugie, aniołami biznesu są z reguły 

osoby z doświadczeniem zawodowym w tworzeniu przedsiębiorstw i kierowaniu 

                                                 
13 M. Dierkes, Ch. Weber, Investitionsentscheidungen klassischer Venture Capital-

Gesellschaften und Corporate Venture Capital-Gesellschaften, „Finanz Betrieb” 2002, nr 11, 

s. 690.  
14 F. Eisele, M. Habermann, R. Österle, Die Beteiligungsauwahl durch Venture Capital-

Gesellschaften: Entscheidungskriterien bei Projekten unterschiedlicher Reife, „Finanz Be-

trieb” 2003, nr 6, s. 413. 
15 P. Zasępa, Venture capital – sposoby dezinwestycji. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 76. 
16 K. Brzozowska, Business Angels na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 111–

129; J. Węcławski, Indywidualni inwestorzy na rynku venture capital, w: Indywidualni inwe-

storzy na rynku finansowym, red. D. Dziawgo, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

Toruń 2004, s. 403–404. 
17 B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007, 

s. 58. 
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nimi oraz mające kontakty biznesowe z racji aktualnej bądź dotychczasowej pracy. 

W związku z tym w dużym zakresie angażują się we wspieranie finansowanego 

przedsiębiorstwa przez pomoc w zarządzaniu nim oraz nawiązywaniu kontaktów 

biznesowych. Po trzecie, aniołowie biznesu kierują się w swoich decyzjach inwesty-

cyjnych nie tylko kryteriami finansowymi (zysk z inwestycji, dochód z samozatrud-

nienia), ale także pozafinansowymi. Do podjęcia inwestycji aniołów biznesu zachę-

cają motywy społeczne (wspieranie rozwoju dziedzin służących dobru ogólnemu, 

rozwoju własnego regionu, ograniczanie bezrobocia), altruistyczne (przekazywanie 

doświadczeń młodym przedsiębiorcom, udostępnianie kontaktów biznesowych, 

dążenie do niesienia pomocy innym) bądź hedonistyczne (chęć udziału w tworzeniu 

przedsiębiorstwa, udział we wprowadzaniu nowych technik i technologii na rynek, 

dążenie do utrzymania aktywności zawodowej i wpieranie przedsiębiorczości)
18

. 

Proces inwestycyjny w grupie inwestorów nieformalnych przebiega na podob-

nych zasadach, jak opisano powyżej, ale wykazuje pewne specyficzne cechy. Po 

pierwsze, dotarcie przedsiębiorców do nieformalnego inwestora venture capital jest 

poważnie utrudnione, gdyż przywiązują oni dużą wagę do anonimowości i nie upo-

wszechniają informacji o swojej aktywności inwestycyjnej. Przełamaniu tej bariery 

służą w pewnej mierze sieci tworzone przez aniołów biznesu. Po drugie, aniołowie 

biznesu analizują mniejszą liczbę projektów i rzadko korzystają przy tym ze wspar-

cia zewnętrznego. W związku z tym, decyzje mogą zapadać szybciej, a koszty ad-

ministracyjne związane z ich podejmowaniem i późniejszego wsparcia przedsiębior-

stwa są niższe. Relatywnie niższa może być dzięki temu oczekiwana stopa zwrotu. 

Dla zwiększenia wolumenu inwestycji, dywersyfikacji ryzyka oraz poszerzenia 

zakresu kompetencji przy analizie projektów i udzielaniu wsparcia w zarządzaniu, 

aniołowie biznesu często tworzą syndykaty. Dokonując analizy projektu, biorą pod 

uwagę takie czynniki, jak: kondycję finansową przedsiębiorstwa, innowacyjność 

produktu, perspektywy rozwojowe branży, kompetencje, doświadczenie  

i zaangażowanie kadry kierowniczej, możliwości własnego zaangażowania się  

w działalność przedsiębiorstwa, ryzyko przedsięwzięcia, lokalizację przedsiębior-

stwa
19

. Po trzecie, aniołowie biznesu mogą bardziej intensywnie wspierać przedsię-

biorstwo w rozwoju. Wynika to z tego, że angażują się jednocześnie w mniejszą 

liczbę projektów niż fundusze venture capital, dokonują niekiedy samozatrudnienia 

w finansowanym przedsiębiorstwie i wybierają firmy położone stosunkowo blisko 

ich miejsca zamieszkania. Zakres ich wsparcia jest szerszy i nie ogranicza się do 

udziału w pracach rady nadzorczej lecz rozciąga się także na sprawy bieżące
20

.  

Należy wskazać, że aktywność aniołów biznesu ma ogromne znaczenie dla 

wsparcia działalności innowacyjnej w skali lokalnej
21

. Może służyć budowaniu 

specjalizacji branżowej miejscowej gospodarki i jej przewag konkurencyjnych. 

                                                 
18 I. Nittka, Informelles Venture Capital und Business Angels, „Finanz Betrieb” 2000, nr 4,  

s. 254. 
19 B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu..., s. 61. 
20 H.H. Peters, H.R. Steller, Erfolgsbeitrag von Business Angels bei Unternehmensgründung, 

„Finanz Betrieb” 2002, nr 9, s. 555. 
21 E. Färber, Networking – Corporate Venture Capital – Business Angels, BVK Jahrbuch 

1999, Berlin 1999, s. 46. 
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O znaczeniu finansowania przedsiębiorców dysponujących oryginalnym pomysłem 

na biznes przez aniołów biznesu mogą jednak najdobitniej świadczyć przykłady 

spektakularnych sukcesów w skali globalnej (np. Google, Amazon.com).  

 

 

4. Inwestycje funduszy venture capital we wczesne fazy rozwoju przedsię-

biorstwa 

 

Podstawowe znaczenie na rynku kapitału wysokiego ryzyka mają fundusze 

venture capital/private equity. Jako profesjonalni pośrednicy finansowi mają możli-

wość sięgania do ogromnych zasobów kapitału oferowanych na rynku finansowym. 

Ponieważ działają na zlecenie swoich mocodawców, którymi są dostarczyciele kapi-

tału, muszą wykazać się oczekiwaną przez nich stopą zwrotu. Ma to określony 

wpływ na ich politykę inwestycyjną – wyznaczanie stosunkowo wysokich minimal-

nych limitów zaangażowania finansowego, inwestowanie w przedsiębiorstwa, znaj-

dujące się na dalszych etapach rozwoju, specjalizację branżową części z nich. Jedy-

nie nieliczne fundusze venture capital specjalizują się w finansowaniu małych  

i średnich przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju bądź podejmują taką dzia-

łalność w ograniczonym zakresie dla zdywersyfikowania swoich portfeli inwesty-

cyjnych. Fundusze venture capital finansują jedynie niewielką część inwestycji we 

wczesnych fazach rozwoju, to należy jednak wskazać, że ich współpraca z aniołami 

biznesu pozwala na przejmowanie od nich udziałów w spółkach, które rozwijają się 

pomyślnie i wymagają nakładów kapitałowych, przekraczających możliwości inwe-

storów indywidualnych.  

Osobną grupę funduszy inwestycyjnych tworzą quasi-fundusze venture capital. 

Są to podmioty finansowane ze środków publicznych, których działalność inwesty-

cyjna jest z reguły nakierowana na wsparcie rozwoju regionalnego. Pochodzenie 

kapitału sprawia, że fundusze te w swojej działalności kierują się nie tylko celami 

komercyjnymi, ale i pozakomercyjnymi (wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, 

tworzenie nowych miejsc pracy, pobudzanie rozwoju regionalnego itd.). Ma to także 

określone przełożenie na specyfikę procesu inwestycyjnego i można wskazać kilka 

różnic w stosunku do klasycznego jego przebiegu. Po pierwsze, projekty inwesty-

cyjne mogą być wskazywane bądź narzucane przez założycieli funduszu, ale także 

inicjowane przez sam fundusz. Po drugie, fundusze wyznaczają minimalny limit 

kapitałowy na poziomie określonym przez lukę podażową, występującą na danym 

rynku. Po trzecie, znaczenie poszczególnych kryteriów oceny projektów wykazuje 

różnice w stosunku do funduszy komercyjnych
22

.   

Quasi-fundusze venture capital były w przeszłości podmiotami silnie wspiera-

nymi przez państwo w okresie tworzenia rynku venture capital (USA, Francja, 

Niemcy), a współcześnie znajdują wsparcie we wschodzących gospodarkach jako 

instrument finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulo-

wania innowacji
23

. 

                                                 
22 J. Świderska, Quasi-fundusze venture capital. Difin, Warszawa 2008, s. 170–180. 
23 H. Sumer, M. Erer, Venture Capital als Finanzierungsinstrument für türkische KMUs,  

w: Finanzmanagement aktuell, red. H. Pernsteiner, Linde, Wien 2008, s. 319. 
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5. Rola corporate venture capital w finansowaniu innowacji 

 

Duże przedsiębiorstwa występują na rynku venture capital jako inwestorzy 

bierni bądź aktywni. Dostępne źródła statystyczne nie rozróżniają tych dwóch rodza-

jów inwestycji dokonywanych przez korporacje. W USA, w latach 2001–2003 

udział przedsiębiorstw w nowo zgromadzonych środkach przez fundusze venture 

capital wynosił 9%
24

, a w Europie w latach 2005–2009 w skali roku przeciętnie 

3,6%
25

. Przekłada się to odpowiednio na kwoty 3 mld USD i 2,4 mld euro w skali 

roku, co jest istotnym wsparciem, biorąc pod uwagę, że w grę wchodzi finansowanie 

małych przedsiębiorstw. 

 Inwestycje bierne polegają na wnoszeniu udziałów do funduszy venture  

capital, funkcjonujących jako niezależni pośrednicy finansowi. Przedsiębiorstwo, 

jako kapitałodawca, zapewnia sobie w ten sposób wgląd w portfel inwestycyjny 

funduszu i w razie pojawienia się w nim firmy, dysponującej interesującym produk-

tem bądź technologią może ją przejąć w ramach dezinwestycji jako inwestor strate-

giczny. Następuje to jednak w odniesieniu do firm znajdujących się w okresie eks-

pansji, gdy początkowa innowacja została pozytywnie zweryfikowana przez rynek  

i inwestor przejmujący ją może jedynie przyczynić się do jej upowszechnienia przez 

rozwój produkcji na masową skalę.  

Aktywna rola we wspieraniu innowacji w małych i średnich firmach związana 

jest natomiast z inwestycjami za pomocą własnego funduszu. Wielkie korporacje, 

nawet jeżeli kwota ich nakładów na finansowanie za pomocą venture capital jest 

stosunkowo niewielka, odgrywają znaczącą rolę we wspieraniu powstawania i roz-

woju innowacji, gdyż skupiają w swoich portfelach nawet po kilkaset spółek z róż-

nych krajów. Są to z reguły przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnych fazach 

rozwoju. Korporacje podejmując działalność tego typu mają na celu zapewnienie 

sobie bezpośredniego dostępu do innowacji, pojawiających się na rynku, wspieranie 

przeprowadzanych w nich samych spin-off, upowszechnianie swoich standardów 

systemowych wśród współpracujących z nimi dostawców i odbiorców
26

.  

Badania prowadzone w odniesieniu do inwestycji corporate venture capital 

wskazują, że decyzje inwestycyjne są podejmowane w większości w sposób zespo-

łowy, co biorąc pod uwagę wysokie i zróżnicowane kompetencje menedżerów kor-

poracji, niewątpliwie przekłada się na ich jakość
27

. Dokonując wyboru przedsię-

biorstw będących przedmiotem finansowania, jako decydujące kryterium brane są 

pod uwagę wiedza i doświadczenie jego menedżerów oraz gotowość do współpracy 

z inwestorem. Dużą wagę przywiązuje się także do stopnia innowacyjności produk-

tu, wysokości oczekiwanej stopy zwrotu, potencjału rynku. W przypadku dojścia 

inwestycji do skutku, menedżerowie finansowanego przedsiębiorstwa oczekują 

przede wszystkim wsparcia w rozwiązywaniu problemów o charakterze strategicz-

nym, pomocy w pozyskaniu środków na dalsze finansowanie, doradztwa, udziału 

                                                 
24 NVCA Yearbook 2004, NVCA, New York 2004. 
25 2010 EVCA Yearbook, op.cit., s. 32 
26 M. Lorenz, C.W. Seeliger, Corporate Venture Capital, „Finanz Betrieb” 2000, nr 10,  

s. 659. 
27 M. Dierkes, Ch. Weber, Investitionsentscheidungen…, s. 684. 
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w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Nie oczekują natomiast angażowania się 

w zarządzanie operacyjne.  

Przedsiębiorcy decydujący się na przyjęcie, jako udziałowców, korporacji mają 

świadomość, że w przypadku osiągnięcia sukcesu rynkowego ich przedsiębiorstwo 

będzie w ramach dezinwestycji przejęte przez korporację. Nie musi to co prawda 

oznaczać jego likwidacji, gdyż może ono kontynuować działalność jako podmiot od 

niej zależny. Mając jednak świadomość takich konsekwencji skorzystania z finan-

sowania, właściciele wymagają premii za ryzyko przejęcia bądź liczą na kontynu-

ację kariery zawodowej w strukturach korporacji. Z drugiej jednak strony pojawie-

nie się jako inwestora korporacji, zmniejsza ryzyko ekonomiczne, gdyż jest to inwe-

stor branżowy o znaczących zasobach kapitałowych, rzeczowych i ludzkich, który 

będzie angażował się w doprowadzenie przedsiębiorstwa do sukcesu
28

. 

 

 

Podsumowanie 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa dysponujące innowacyjnym produktem bądź 

technologią napotykają często na brak kapitału niezbędnego do ich wprowadzenia 

na rynek i rozwoju. Ważnym źródłem finansowania jest w tym przypadku venture 

capital. Ze względu na wysokie ryzyko związane z tego typu przedsięwzięciami 

proces decyzyjny podejmowany przez inwestorów kapitału wysokiego ryzyka opiera 

się na specyficznych kryteriach i prowadzi do ostrej selekcji projektów. Konse-

kwencją jest niekiedy odrzucanie innowacyjne projektu o ogromnym potencjale 

wzrostu. W przypadku podjęcia się finansowania przez inwestora venture capital 

przedsiębiorstwo może liczyć na uzyskanie wartości dodanej w formie wsparcia  

w zarządzaniu ze strony anioła biznesu bądź menedżerów funduszu. 
 

 

FINANCING OF INNOVATIONS BY VENTURE CAPITAL INVESTORS IN VIEW 

OF DECISION-MAKING PROCESS 

Summary 

Financing of innovative projects run by small and middle enterprises with venture capi-

tal support involves a number of specific risks. The Principal-Agent Problem leads to averse 

selection and moral hazard. Business Angels, corporate venture capital funds, independent 

funds consider various targets determining their investment policies. It is reflected in proce-

dures of selection and assessment of investment projects and securing investors’ rights. Nev-

ertheless projects’ assessment criteria are rather similar to all the investors. Enterprise man-

agement and project innovation are crucial points. Investment agreement is an important issue 

providing investor’s security. Setting milestones to achieve, staging of venture capital invest-

ments, structuring capital (different combinations of equity and debt capital) or protective 

clauses are common practice here. 

Translated by Mariusz Kicia 

 

                                                 
28 M. Lorenz, C.W. Seeliger, Corporate Venture Capital…, s. 660. 
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ZAKRES DOSTĘPNYCH INFORMACJI O STRUKTURZE KAPITAŁU  

W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 
 

 

Wprowadzenie 

 

W Polsce w 2009 roku funkcjonowało 50,2 tys. małych przedsiębiorstw. Ozna-

czało to, że udział tej grupy w ogólnej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw  

w kraju wyniósł 2,8% i był znacząco niższy od średniej dla Unii Europejskiej 

(6,9%). Według danych Eurostatu, udział sektora małych przedsiębiorstw w warto-

ści dodanej brutto, wytworzonej w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, wyniósł 

11,5%, natomiast w Unii Europejskiej – 18,9%
1
. Widoczny w danych statystycz-

nych niższy poziom rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce, na tle Unii Europej-

skiej, zwłaszcza w kontekście znaczenia tej grupy podmiotów w gospodarce, stano-

wi ważną przesłankę do prowadzenia badań w tej grupie sektora MŚP.  

Ważnym obszarem badawczym, dotyczącym małych przedsiębiorstw, są źró-

dła finansowania ich działalności, a w konsekwencji ukształtowana struktura kapita-

łu. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na fakt, że teoria hierarchii źródeł 

finansowania uważana, obok teorii substytucji, za jedną z głównych teorii struktury 

kapitału, znajduje częściowe potwierdzenie w obserwowanych w małych podmio-

tach strukturach kapitału. Teoria ta bowiem wyjaśnia, w jaki sposób przedsiębior-

stwa funkcjonujące w warunkach asymetrii informacji finansują podejmowane in-

westycje oraz jak to wpływa na ukształtowanie struktury kapitału. W szczególności 

wskazuje ona, że istnieje pewna hierarchia źródeł finansowania. W pierwszej kolej-

ności podmioty finansują swój rozwój, wykorzystując wewnętrzne źródła finanso-

wania, natomiast po ich wyczerpaniu firmy pozyskują kapitał zewnętrzny, w przy-

padku którego również występuje określona kolejność – najpierw wykorzystywany 

jest kapitał obcy, a na końcu zewnętrzny kapitał własny. Wskazany sposób pozy-

skiwania źródeł finansowania wynika z preferowania tych źródeł, których wycena  

w małym zakresie jest obciążona negatywnymi konsekwencjami asymetrii informa-

cji
2
.  

Jednym z podstawowych problemów badania struktury kapitału w małych 

                                                 
1 J. Łapiński, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Raport o stanie 

małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Brussa, A. Tarnawa, PARP, Warszawa 

2011, s. 13, 16. 
2 Podstawy teorii hierarchii źródeł finansowania zostały przedstawione w artykule:  

S.C. Myers, N.S. Majluf, Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have 

Information Investors Do Not Have, „Journal of Financial Economics” 1984, t. 13, nr 2,  

s. 187–221. 
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przedsiębiorstwach jest dostępność i jakość danych finansowych. Celem niniejszego 

artykułu jest próba identyfikacji zakresu dostępnych danych finansowych, które są 

wykorzystywane w badaniach struktury kapitału małych przedsiębiorstw. Zakres 

dostępnych danych finansowych, służących do oceny struktury kapitału zostanie 

przeanalizowany w zależności od formy prawnej podmiotów i wybranych charakte-

rystyk ekonomicznych małych przedsiębiorstw. Rozważania zostały przeprowadzo-

ne w odniesieniu do podmiotów, których sprawozdania finansowe są sporządzane 

zgodnie z ustawą o rachunkowości. Niniejszy artykuł stanowi element przygotowy-

wanego szerszego badania, poświęconego analizie struktury kapitału małych przed-

siębiorstw w Polsce.  

 

 

1. Zakres danych finansowych wykorzystywany w badaniach nad strukturą 

kapitału 

 

Określając zakres danych wykorzystywanych w badaniach nad strukturą kapi-

tału można wyodrębnić ich dwie grupy. Po pierwsze, będą to dane pozwalające 

wyznaczyć strukturę kapitału. Po drugie, będą to dane dotyczące zidentyfikowanych 

w teorii i dotychczasowym dorobku badań czynników, wpływających na strukturę 

kapitału. 

Pierwsza grupa informacji zależy bezpośrednio od przyjętej definicji struktury 

kapitału. Choć w literaturze przedmiotu pojęcie struktury kapitału nie jest jedno-

znacznie definiowane
3
, to rozważając je w kontekście istniejących teorii struktury 

kapitału warto zwrócić uwagę na definicję, zgodnie z którą struktura kapitału to 

zestawienie kapitału obcego oprocentowanego (długo i krótkoterminowego) oraz 

kapitału własnego
4
. Należy zwrócić uwagę, że nie można uznać pojęć kapitał i źró-

dła finansowania za tożsame. Na kapitał przedsiębiorstwa składają się: zgromadzony 

kapitał własny oraz kapitał obcy, od którego płacone jest oprocentowanie. Kapitał to 

bowiem wyłącznie rezultat przepływu środków pieniężnych udostępnionych przez 

inwestorów, którzy z tego tytułu oczekują określonego wynagrodzenia. Źródła fi-

nansowania natomiast, nie będące źródłami kapitału, to strumienie środków pienięż-

nych, które nie pochodzą od inwestorów
5
. W praktyce, przedsiębiorstwa korzystają 

również z tzw. zobowiązań operacyjnych, obejmujących m.in. zobowiązania han-

dlowe czy zobowiązania z tytułu podatków, które są efektem odroczenia płatności 

przedsiębiorstwa względem tych podmiotów, jednak z tego tytułu nie jest płacone 

wynagrodzenie (dochód) w postaci oprocentowania
6
. 

                                                 
3 Przegląd definicji można znaleźć np. w: A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsię-

biorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001; J. Gajdka, Teorie struktury kapitału i ich 

aplikacja w warunkach polskich, Wyd. UŁ, Łódź 2002. 
4 T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, 

FRR, Warszawa 2002, s. 296. 
5 E. Chojnacka, Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii 

źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 17. 
6 A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 37. 
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Przedstawiona powyżej definicja struktury kapitału dotyczy ujęcia statycznego, 

w którym oceniana jest relacja kapitału obcego i własnego na jeden wybrany mo-

ment (dany dzień). Zatem podstawowym źródłem informacji odnośnie do wykorzy-

stywanego kapitału własnego i kapitału obcego jest bilans przedsiębiorstwa, z pasy-

wów którego uzyskujemy dane o kapitale własnym oraz zobowiązaniach długoter-

minowych i krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek czy też emisji dłuż-

nych papierów wartościowych.  

Jednak badanie struktury kapitału, zwłaszcza w kontekście teorii hierarchii 

źródeł finansowania, która według wielu opracowań z zakresu struktury kapitału ma 

duże znaczenie w odniesieniu do małych przedsiębiorstw, powinno zostać rozsze-

rzone o analizę zmian struktury kapitału w ujęciu dynamicznym. Jej istotą jest bada-

nie źródła pochodzenia środków służących do finansowania działalności oraz ich 

zmian w całym analizowanym okresie. W badaniu zgodnej z teorią hierarchii źródeł 

finansowania (wykorzystaniu w pierwszej kolejności źródeł wewnętrznych, następ-

nie kapitału obcego i na końcu kapitału własnego), kluczowym czynnikiem jest 

deficyt finansowy, określający zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła finansowania. 

Według teorii hierarchii źródeł finansowania, zadłużenie wzrasta w przypadku, gdy 

w przedsiębiorstwie występuje zapotrzebowanie na kapitał zewnętrzny. Właściwym 

źródłem informacji w tym zakresie jest rachunek przepływów pieniężnych. Pozwala 

on bowiem na ustalenie wielkości i źródeł pochodzenia środków pieniężnych pozy-

skanych przez przedsiębiorstwo, a także wielkości wydatków i kierunków wykorzy-

stania posiadanych środków pieniężnych
7
. W szczególności część dotycząca prze-

pływów z  działalności operacyjnej jest źródłem informacji o wielkości wypracowa-

nych w  przedsiębiorstwie, wewnętrznych źródłach finansowania. Z kolei część 

przepływów z działalności inwestycyjnej zawiera informacje o źródłach finansowa-

nia pozyskanych ze sprzedaży posiadanych aktywów trwałych. Natomiast informa-

cje o zewnętrznych źródłach finansowania, zarówno własnych jak i obcych, zawie-

rają część przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej
8
.  

W problematyce struktury kapitału podstawowym zagadnieniem jest ocena 

wykorzystania kapitału obcego. Rozpatrując znaczenie kapitału obcego jako źródła 

finansowania w ujęciu dynamicznym, na podstawie danych z rachunku przepływów 

pieniężnych można oddzielnie analizować jego zwiększenie lub zmniejszenie  

w określonym czasie
9
: 

 zwiększenie kapitału obcego = wpływy z tytułu kredytów i pożyczek + wpły-

wy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 

 zmniejszenie kapitału obcego = wydatki na spłatę kredytów i pożyczek + wy-

datki na wykup dłużnych papierów wartościowych + wydatki z tytułu umów 

leasingu finansowego. 

Druga grupa danych wykorzystywanych w badaniu struktury kapitału to in-

formacje, dotyczące zidentyfikowanych w teorii i dotychczasowym dorobku badań 

czynników, wpływających na strukturę kapitału (w badaniach empirycznych są to 

                                                 
7M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 109.  
8 E. Chojnacka, op.cit., s. 42. 
9 Ibidem. 
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najczęściej przyjęte w modelu zmienne objaśniające). W poniżeszj tabeli zaprezen-

towano zestawienie czynników, które są najczęściej brane pod uwagę jako determi-

nanty struktury kapitału wraz z wybranymi sposobami ich wyznaczania. Dane słu-

żące do wyznaczenia wskazanych czynników są dostępne w bilansie, rachunku 

zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. 

 
Tabela 1 

Dane finansowe służące do konstrukcji czynników wpływających na strukturę kapitału 

 

Czynnik Sposób liczenia zmiennej Wymagane dane finansowe 

Deficyt finanso-

wy 

deficyt finansowy jako różnica mię-

dzy planowanymi wydatkami (obej-

mującymi wydatki na podejmowane 

inwestycje, wypłaty dywidend oraz 

zmiany kapitału obrotowego) 

a wewnętrznymi źródłami finansowa-

nia, w badaniach przedstawiany  

w ujęciu względnym, w relacji do 

aktywów ogółem 

dywidendy i inne wypłaty na rzecz 

właścicieli, inne niż wypłaty na 

rzecz właścicieli wydatki z tytułu 

podziału zysku, wydatki z tytułu 

innych zobowiązań finansowych, 

odsetki, inne wydatki finansowe, 

środki pieniężne na początek okresu, 

przepływy pieniężne netto  

z działalności operacyjnej, przepły-

wy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 

Wielkość przed-

siębiorstwa 

logarytm naturalny z przychodów ze 

sprzedaży 

przychody ze sprzedaży 

logarytm naturalny z aktywów ogółem suma bilansowa aktywów 

Rentowność 

relacja EBITDA do aktywów ogółem zysk z działalności operacyjnej, 

amortyzacja, suma bilansowa akty-

wów 

relacja EBIT do aktywów ogółem zysk z działalności operacyjnej, 

suma bilansowa aktywów 

relacja EBIT do przychodów ze 

sprzedaży 

zysk z działalności operacyjnej, 

przychody ze sprzedaży 

relacja zysku netto do aktywów ogó-

łem 

zysk netto, suma bilansowa akty-

wów 

Możliwości 

wzrostu 

relacja wartości niematerialnych  

i prawnych do aktywów ogółem 

wartości niematerialne i prawne, 

suma bilansowa aktywów 

procentowa zmiana aktywów ogółem 

lub procentowa zmiana przychodów 

netto ze sprzedaży 

suma bilansowa aktywów, przycho-

dy netto ze sprzedaży 

Stopień trwałości 

aktywów 

relacja rzeczowych aktywów trwałych 

do aktywów ogółem 

rzeczowe aktywa trwałe, suma 

bilansowa aktywów 

Nieodsetkowa 

tarcza amortyza-

cyjna 

relacja amortyzacji do aktywów 

ogółem 

amortyzacja, suma bilansowa akty-

wów 

Poziom płynno-

ści finansowej 

wskaźnik płynności gotówkowej środki pieniężne, zobowiązania 

krótkoterminowe 

bieżący wskaźnik płynności aktywa obrotowe, zobowiązania 

krótkoterminowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L. Shyam-Sunder, S.C. Myers, Testing Static 

Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure, „Journal of Financial Econom-

ics” 1999, nr 51; K. Campbell, M. Jerzemowska, Capital structure decisions made by compa-
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nies in a transitional economy: the case of Poland, w: Financial Management, red. D. Za-

rzecki, Uniwersytet Szczeciński, FRR, Warszawa 2001, s. 52–73; M. Hamrol, J. Sieczko, 

Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych, w: Współczesne proble-

my analizy ekonomicznej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 

2006, nr 1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, s. 127–141; K. Mazur, 

The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies, „Interna-

tional Atlantic Economic Society” 2007, nr 13, s. 495–514. 

 

 

2. Zakres dostępnych danych finansowych w zależności od formy prawnej 

małych przedsiębiorstw oraz ich wybranych parametrów ekonomicznych 

 

Małe przedsiębiorstwa charakteryzują się określonymi cechami jakościowymi  

i ilościowymi. Przepisy prawne zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospo-

darczej definiują małego przedsiębiorcę na podstawie trzech ilościowych charakte-

rystyk: średniorocznego zatrudnienia oraz rocznego obrotu netto lub sumy aktywów 

bilansu. Parametry, które odnoszą się do małego przedsiębiorcy zawiera poniższa 

tabela.  
 

Tabela 2 

Prawne kryteria statusu małego przedsiębiorcy 

 

Graniczne wartości
*
 Małe przedsiębiorstwo Graniczne wartości

* 

10 ≤ średnioroczne zatrudnienie < 50 

2 mln euro < roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyro-

bów i usług oraz operacji finansowych 

≤ 10 mln euro 

2 mln euro < suma aktywów bilansu ≤ 10 mln euro 
* Kryteria dotyczące statusu małego przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione w co najmniej 

jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, przy czym kryterium dotyczące zatrudnienia jest 

obligatoryjne. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: art. 104–105 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku  

o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004, nr 173, poz. 1807).   

 
 

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawozdawczość podmiotów go-

spodarczych jest ustawa o rachunkowości, której przepisy nie odnoszą się jednak 

odrębnie do grupy małych przedsiębiorstw, zdefiniowanych zgodnie z przepisami 

Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast Ustawa o rachunkowości 

wskazuje na obowiązki sprawozdawcze między innymi w zależności od formy 

prawnej oraz takich charakterystyk ekonomicznych, jak zatrudnienie, obrót netto czy 

suma bilansowa. Stąd można wyciągnąć wnioski o zakresie dostępnych informacji 

finansowych w odniesieniu do grupy małych przedsiębiorstw, w zależności od przy-

jętych kryteriów. 

Rozpatrując formy prawne, w jakich mogą być prowadzone małe przedsiębior-

stwa, analizę przeprowadzono w dwóch grupach podmiotów. Odrębnie przedsta-

wiono spółkę akcyjną, jako formę prawną, która podlega obowiązkowemu badaniu 

sprawozdań finansowych. W drugiej grupie omówiono pozostałe formy prawne: 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę 
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komandytową, spółkę partnerską, spółkę jawną oraz działalność prowadzoną  

w formie indywidualnej działalności gospodarczej.  

Badanie struktury kapitału w małych przedsiębiorstwach jest możliwe, gdy 

podmioty te prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdania finansowe. 

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycz-

nych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie nie muszą prowadzić 

ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów  

i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość  

w walucie polskiej 1,2 mln euro
10

. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że aby uzy-

skać minimalny zakres informacji niezbędnych do badania struktury kapitału, spra-

wozdania finansowe nie mogą być sporządzone w postaci uproszczonej
11

, w której 

jednostki wykazują informacje oznaczone w załączniku nr 1 literami i cyframi 

rzymskimi. Jest to bowiem szczegółowość niewystarczająca do badania struktury 

kapitału. 

Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma prawna, z prowadzeniem której 

związane są także duże wymagania odnośnie do sprawozdawczości finansowej. 

Kodeks spółek handlowych, który reguluje zasady funkcjonowania podmiotów 

zorganizowanych w tej formie prawnej, jako jedyny parametr ekonomiczny wskazu-

je minimalny kapitał podstawowy, który musi osiągnąć  poziom 100 tys. zł
12

. Zatem, 

prawnie nie zostały określone takie parametry, które by wykluczały możliwość 

prowadzenia małego przedsiębiorstwa w formie spółki akcyjnej.  

Sprawozdania finansowe spółek akcyjnych podlegają obowiązkowemu badaniu 

niezależnie od osiągniętych parametrów ekonomicznych, takich jak zatrudnienie, 

roczny obrót  netto czy suma aktywów bilansu. W stosunku do podmiotów, których 

sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu, obejmuje ono: wprowa-

dzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, 

bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

oraz rachunek przepływów pieniężnych
13

. W rezultacie pozwala to uzyskać naj-

większy zakres dostępnych danych finansowych, służących do oceny struktury kapi-

tału, zarówno w ujęciu statycznym (dane z bilansu), jak i ujęciu dynamicznym (dane 

z rachunku przepływów pieniężnych). Należy jednak zwrócić uwagę, że dostępność 

danych może zostać ograniczona, jeżeli spółka akcyjna ma prawo sporządzać spra-

wozdanie finansowe w formie uproszczonej. W poniższej tabeli zaprezentowano, 

                                                 
10 Art. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 121, poz. 591,  

z pózn. zm.). 
11 Ustawa o rachunkowości daje taką możliwość, jeżeli przedsiębiorstwo w roku obrotowym, 

za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy 

nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości: średnioroczne zatrudnienie w przeli-

czeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku 

obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 mln euro, przychody netto 

ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekro-

czyły równowartości 4 mln euro; art. 50 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

op.cit. 
12Art. 308 Ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94, 

poz. 1037, z późn. zm.). 
13 Art. 64 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, op.cit. 
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jakie dane finansowe, służące badaniu i ocenie struktury kapitału, są dostępne ze 

sprawozdań spółek akcyjnych. 
 

Tabela 3 

Zakres dostępnych danych finansowych służących do oceny struktury kapitału w spółkach 

akcyjnych jako małych przedsiębiorstwach 

 

Kryteria posiadania statusu małego przedsiębior-

stwa przez spółkę akcyjną
 

Zakres sprawozdania finansowego  

średnioroczne zatrudnienie < 50 oraz 

roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyro-

bów i usług oraz operacji finansowych ≤ 10 mln 

euro lub 

suma aktywów bilansu ≤ 10 mln euro 

bilans,  

rachunek zysków i strat,  

zestawienie zmian w kapitale (funduszu) 

własnym, 

rachunek przepływów pieniężnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: art. 105 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (DzU 2004, nr 173, poz. 1807). 

 

 

Zakres dostępnych danych finansowych, które mogą być wykorzystane  

w badaniu struktury kapitału małych przedsiębiorstw, zorganizowanych w innych 

niż spółka akcyjna formach prawnych, zależy od faktu, czy sprawozdania finansowe 

tych podmiotów podlegają obowiązkowemu badaniu. W tabeli 4 wskazano zakres 

dostępnych danych w zależności od wybranych charakterystyk ekonomicznych  

w formach prawnych innych niż spółka akcyjna.  
 

Tabela 4 

Zakres dostępnych danych finansowych służących do oceny struktury kapitału w małych 

przedsiębiorstwach zorganizowanych w formie innej niż spółka akcyjna 

 

Badanie spra-

wozdań finan-

sowych
* 

Kryteria 
Status małego 

przedsiębiorstwa
**

 

Zakres sprawozdania finan-

sowego 

50 ≤ 
średnioroczne zatrud-

nienie 

< 50 

 

bilans, 

rachunek zysków i strat, 

zestawienie zmian w kapitale 

(funduszu) własnym, 

rachunek przepływów pie-

niężnych 
5 mln euro ≤ 

roczny obrót netto 

(przychody) ze sprzeda-

ży towarów, wyrobów  

i usług oraz operacji 

finansowych 

≤ 10 mln euro 

 

2,5 mln euro ≤ 
suma aktywów bilansu 

≤ 10 mln euro 

50 > 
średnioroczne zatrud-

nienie 
≥ 10 

bilans, 

rachunek zysków i strat, 

(dane są dostępne pod wa-

runkiem, że sprawozdania 

nie są sporządzane w formie 

uproszczonej) 
5 mln euro > 

roczny obrót netto 

(przychody) ze sprzeda-

ży towarów, wyrobów  

i usług oraz operacji 

finansowych 

> 2 mln euro 

2,5 mln euro > 
suma aktywów bilansu 

> 2 mln euro 

* Parametry warunkujące obowiązek badania sprawozdań finansowych muszą zostać spełnio-
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ne w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, przy 

czym przedsiębiorstwo musi spełnić  co najmniej dwa ze wskazanych warunków. 
** Kryteria dotyczące statusu małego przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione w co najmniej 

jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, ale kryterium dotyczące zatrudnienia jest obligato-

ryjne. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (DzU 2004, nr 173, poz. 1807), art. 64 Ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 121, poz. 591, z pózn. zm.). 

 

 

W małych przedsiębiorstwach zorganizowanych w formie innej niż spółka ak-

cyjna mogą mieć miejsce dwie sytuacje. W pierwszej, gdy sprawozdania finansowe 

małych przedsiębiorstw podlegają obowiązkowemu badaniu, a roczny przychód 

netto jest co najmniej równy 5 mln euro oraz suma bilansu wynosi co najmniej 2,5 

mln euro, występuje najszerszy zakres danych charakteryzujących strukturę kapita-

łu. W drugiej sytuacji, gdy sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu 

badaniu oraz nie są sporządzane w formie uproszczonej, struktura kapitału może być 

badana na podstawie danych z bilansu i rachunku zysków i strat. 

 

 

Podsumowanie 

 

Rozwój małych przedsiębiorstw ma ważne znacznie dla sytuacji gospodarczej 

kraju. Dane wskazujące na niższy stopień rozwoju tej grupy podmiotów w Polsce  

w stosunku do sytuacji w całej Unii Europejskiej uzasadniają podjęcie badań między 

innymi w zakresie wykorzystywanych źródeł finansowania bieżącej działalności  

a także finansowania podejmowanych w małych przedsiębiorstwach, inwestycji. 

Możliwość przeprowadzenia badań ilościowych, dotyczących struktury kapitału jest 

bezpośrednio zależna od zakresu dostępnych danych. Pod tym względem sytuacja  

w grupie małych firm jest bardzo zróżnicowana. Podstawowym czynnikiem wpły-

wającym na dostępność danych są przepisy prawne, które regulują jakie podmioty 

muszą prowadzić księgi rachunkowe, sprawozdania jakich podmiotów podlegają 

obowiązkowemu badaniu, a jakich mogą zostać skonstruowane w sposób uprosz-

czony. Największe możliwości badawcze występują, gdy są dostępne dane z bilan-

su, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Wówczas moż-

na badać strukturę w ujęciu statycznym i dynamicznym. Gdy dostępne są jedynie 

dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat, struktura kapitału może być badana 

głównie w ujęciu statycznym. Mogą być też badane jej zmiany, ale będą to zmiany 

wynikające z dwóch momentów czasowych, nie zaś z całego rozważanego okresu. 

Sprawozdania finansowe w formie uproszczonej nie są wystarczającym źródłem 

informacji do badania struktury kapitału, ponieważ nie zawierają podstawowych 

danych o kapitale obcym odsetkowym. 

Kolejnym czynnikiem jest forma prawna, w jakiej małe przedsiębiorstwo pro-

wadzi działalność. Im bardziej złożona forma prawna, w której następuje oddziele-

nie majątku firmy od majątku właścicieli oraz ograniczenie odpowiedzialności 
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prawnej właścicieli, tym większe są obowiązki sprawozdawcze danej jednostki,  

a co za tym idzie, większy zakres dostępnych danych finansowych.  

Możliwość badania struktury kapitału zależy również od dostępności danych. 

W Polsce brakuje elektronicznych baz danych finansowych, które by zwierały 

wszystkie udostępniane przez małe przedsiębiorstwa dane. Wiele informacji doty-

czących podmiotów gospodarczych o różnej wielkości jest przekazywanych w for-

mie papierowej i w takiej pozostaje, ograniczając możliwości maksymalnego ich 

wykorzystania. Dodatkowo warto zaznaczyć, że od stycznia przyszłego roku, na 

mocy Ustawy z 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli 

i przedsiębiorców, sprawozdania finansowe nie będą już ogłaszane w Dzienniku 

Urzędowym „Monitor Polski B”
14

. Jest to dobry krok w kierunku zmniejszenia ad-

ministracyjnych obowiązków i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ale 

najprawdopodobniej przyczyni się do zmniejszenia dostępności danych finanso-

wych.  

 

 
CAPITAL STRUCTURE IN SMALL ENTERPRISES – DATA AVAILABILITY 

ANALYSIS  

Summary 

 One of the important research problems concerning small enterprises in Poland is 

how they finance their activity and development. This issue is closely related to capital struc-

ture decisions in such enterprises, and this is where the Pecking Order Theory may and should 

be applied. The aim of this paper is to confront the range of available financial data concern-

ing small enterprises with data necessary to examine their capital structure within the Pecking 

Order Theory. The study of data accessibility focused on legal form and some economic 

characteristics of enterprises. In the Polish accounting law, no special financial reporting 

requirements are applied to small enterprises. They can operate under different legal forms, 

out of which joint stock companies seemed to be most easily analysed when it comes to the 

study of capital structure. In general, the range of available data depends on the type of the 

company, which is related to the obligation to maintain full accrual accounting records, the 

obligation of auditing the annual financial statements and the possibility of preparing simpli-

fied statements.     

Translated by Ewa Chojnacka 

 

                                                 
14 Art. 4 Ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przed-

siębiorców (DzU 2011, nr 232, poz. 1378).  
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KREDYTY ZAGROŻONE MŚP I PROCEDURY WINDYKACJI 

 

 

Wprowadzenie 
 

Po okresie łagodnej polityki kredytowej, w latach 2009–2010 ulegała pogor-

szeniu jakość kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W sytuacji 

pogarszającej się spłacalności kredytów, a także słabszych wyników finansowych 

firm, zmniejszyła się dostępność środków, ponieważ banki różnie zareagowały na 

nową sytuację. Zmniejszyła się skłonność do ponoszenia ryzyka kredytowego zwią-

zanego z udzielaniem kredytów dla nowych klientów lub zwiększania bieżącego 

zaangażowania dla dotychczasowych. W ocenie banków, mniej firm miało zdolność 

do obsługi zobowiązań bankowych, co wpłynęło na niższą akcję kredytową. Wpro-

wadzano dodatkowe warunki zabezpieczające banki, a funkcjonujące już kredyty nie 

były odnawiane.  

 

 

1. Problemy jakości należności kredytowych małych i średnich przedsię-

biorstw 

 

Wstrzemięźliwość banków w udzielaniu kredytów sektorowi MŚP można tłu-

maczyć niepewnością co do dalszego rozwoju biznesu. Ta sytuacja dotyczy szcze-

gólnie mikro i małych firm. Żadna instytucja finansowa nie chce brać na siebie 

ewentualnego problemu z bankructwem firmy i konieczności długiego oczekiwania 

na choćby częściową spłatę długu przez syndyka. 

W raportach Banku Światowego
1
 Polska jest zaliczana do krajów o największej 

przewlekłości postępowań windykacyjnych
2
. Przeciętny czas niezbędny do wyegze-

kwowania zobowiązania (w latach 2010–2011 średnio 830 dni, a w 2012 r. okres ten 

skrócił się do 685 dni)
3
, a niewiele firm stać na około dwuletnie skupienie

                                                 
1 Por. Doing Business in 2012, World Bank, the International Finance Corporation, Oxford 

University Press, Washington 2012; Doing Business in 2013, Smarter Regulations for Small 

and Medium-Sized Enterprises, Comparing Business Regulations for Domestic Firms in 185 

Economies, 10-th Edition, World Bank, the International Finance Corporation, Washington 

2012. 
2 W 2012 r. Polska awansowała o siedem pozycji w nowej edycji rankingu „Doing Business”, 

przygotowywanego corocznie przez Bank Światowy. W rankingu oceniającym warunki pro-

wadzenia działalności gospodarczej zajmujemy 55. miejsce wśród 185 ocenianych państw. 
3 Por. Reforma wymiaru sprawiedliwości w kontekście rankingu Banku Światowego, Doing 

Business – prezentacja, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 23.10.2012, s. 7. 
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uwagi i zasobów na gromadzenie dowodów i udział w rozprawach sądowych. Jest to 

ponad cztery razy dłuższy okres od średniego (mierzonego medianą) dla krajów UE. 

Koszty dochodzenia należności w ostatnim czasie wzrosły i szacuje się je na 19% 

(udział wartości dochodzonej należności). Brakuje poprawy w sądownictwie gospo-

darczym, w którym największym utrudnieniem zarówno dla przedsiębiorców, jak  

i banków jest przewlekłość postępowań. 

Przyczyny niespłacania kredytów przez przedsiębiorców mogą być różne. Naj-

częściej tkwią w błędnych ocenach sytuacji rynkowej. Firmy zbyt optymistycznie 

szacują wielkość popytu na swoje produkty, nie doceniają konkurencji krajowej  

i zagranicznej. Rzadziej kłopoty pojawiają się z powodów inwestycyjnych. Zupełnie 

odrębna kategoria to kredyty patologiczne
4
.  

 

1.1. Aktualna kondycja MŚP a popyt na kredyty  
 

Do 2008 roku liczba przedsiębiorstw systematycznie wzrastała, a wraz z nią 

ich potencjał gospodarczy (głównie za sprawą mikrofirm). W 2009 roku zmalała 

liczba podmiotów gospodarczych o ponad 14 tys., a w kolejnym roku wrosła o bli-

sko 17 tys. W 2011 roku liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nieznacz-

nie spadła (o blisko 4 tys. i wynosiła ponad 3865 tys. podmiotów), ale te, które prze-

trwały rozwijały się dynamicznie
5
.  

O rozwoju MŚP świadczyć może stosunkowo szybki wzrost wartości udzielo-

nych kredytów. Inną pozytywną tendencją na rynku MŚP była poprawiająca się 

spłacalność już zaciągniętych zobowiązań. Małe przedsiębiorstwa wciąż niechętnie 

korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania. Obawy przed zaciąganiem zobo-

wiązań wzmocnione zostały przez niepomyślne prognozy dotyczące perspektyw 

wzrostu gospodarczego
6
. 

Rok 2011 obfitował w wiele wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla finansów 

osobistych i całego sektora bankowego. Mniejsza sprzedaż kredytów i kolejne re-

komendacje nadzoru wymusiły na bankach zmianę filozofii działania. Zgodnie  

z zapisami wprowadzonej pod koniec 2010 roku rekomendacji T, rata kredytu nie 

może przekraczać połowy dochodów netto kredytobiorcy. Z kolei Rekomendacja 

SII, zobowiązała banki do wyliczania zdolności kredytowej klienta przy założeniu, 

że spłaci on zobowiązanie w ciągu 25 lat
7
. 

 

                                                 
4 Jest to przypadek, gdy klient z góry zakłada, że chce oszukać bank. Przedstawia wiarygodny 

biznes plan lub dociera do człowieka decydującego o przyznaniu kredytu. Jako zabezpiecze-

nie proponuje poręczenie spółek, które wkrótce bankrutują albo nieruchomość obciążoną 

coraz to nowymi wpisami hipotetycznymi. Za W. Wąsowski, Bankowe kłopoty, „Gazeta 

Bankowa” 1993, nr 15, s. 39.  
5 Obliczenia własne na podstawie Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodo-

wej w rejestrze REGON, 2011 r., red. I. Budzyński, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

2012, s. 37–38. 
6 Najlepsze produkty bankowe 2011, raport przygotowany przez Bankier.pl i PayU, Twój 

biznes – Magazyn Małych i Średnich Przedsiębiorstw; http://twojbiznes.infor.pl, 

(22.03.2012). 
7 Ibidem. 
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1.2. Jakość należności kredytowych sektora MŚP  

 

W 2008 roku łączne zadłużenie przedsiębiorców i osób prywatnych wynosiło 

59 mld zł, z czego 60% przypadało na firmy. Średni termin opóźnienia zapłaty prze-

kraczał dwa miesiące. Przeciętny dłużnik był zadłużony na kwotę 1400 zł. Zasadni-

cza kwota zadłużenia przypadała na wszelkiego typu kredyty bankowe (30 mld zł), 

czyli o blisko 1,13 mld zł więcej niż w 2007 roku, co oznacza wzrost o 7%. Pozy-

tywnym aspektem jest zmniejszająca się liczba opóźnień w spłatach kredytów –  

z ich spłacaniem zalegało 10% firm
8
. 

W 2009 roku wartość zagrożonych należności banków wraz z odsetkami 

od gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych, działają-

cych na rzecz gospodarstw domowych wyniosła ok. 54 mld zł. Spadła dynamika 

wzrostu zagrożonego zadłużenia firm wobec banków i była najniższa od początku 

kryzysu (7,44%), rósł jednak udział przeterminowanych należności banków w ogól-

nej kwocie zobowiązań nieuregulowanych (już 61%)
9
. Firmy przestały uważać kre-

dyty bankowe za najważniejsze zobowiązanie do spłaty
10

. 

W 2010 roku co czwarta mała i średnia firma musiała redukować zatrudnienie lub 

fundusz wynagrodzeń ze względu na niespłacane długi
11

. Mniejsze firmy bankrutowały 

częściej i miały coraz większe problemy z płatnościami. Duzi przedsiębiorcy – kontra-

henci często nie płacili w terminie, wykorzystując swoją pozycję rynkową, prawników,  

a także to, że mogli skorzystać z usług innej małej firmy. Tak działo się w branży trans-

portowej i budowlanej. Wykonawcy dużych inwestycji infrastrukturalnych nie płacili 

podwykonawcom, często małym firmom, bo sami nie dostali wynagrodzenia
12

. Obser-

wowano stagnację lub nieznaczne zmniejszenie portfela kredytów dla MŚP, co ma 

związek zarówno z ograniczeniem popytu na kredyt ze strony części podmiotów, jak 

i ograniczeniem aktywności kredytowej w niektórych bankach
13

. Pomimo poprawy 

wyników finansowych, doszło do dalszego pogorszenia jakości portfela kredytowe-

go mierzonego poziomem i udziałem kredytów zagrożonych
14

, przy czym  

                                                 
8 Prywatni konsumenci i przedsiębiorcy zalegają z 59,22 mld złotych długów, Cash Flow SA; 

www.cashflow.com.pl (11.10.2012). 
9 Kompleksowy raport o długach nr 7, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodar-

czej SA; www.krd.pl, Warszawa 5.03.2011, s. 3, 16. 
10 Wynika to z najnowszego sondażu TNS OBOP przeprowadzonego na zlecenie Krajowego 

Rejestru Długów. O ile jeszcze w 2008 r. była to najważniejsza płatność, to spadła na  

6. pozycję (firmy) w hierarchii ważności. Za Przeterminowane płatności konsumentów i firm 

przekroczyły 84 mld zł: Spłata kredytu przestała być najważniejsza, Krajowy Rejestr Długów, 

www2.krd.pl (3.12.2009). 
11 Wynika to z badań przeprowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Kra-

jowy Rejestr Długów. 
12 E. Więcław, Długi przygniatają małe firmy, „Rzeczpospolita”, www.rp.pl (15.10.2010). 
13 Raport o sytuacji banków w 2010 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 

2011, s. 35. 
14 Za należność zagrożoną uznawana jest całość pozostałego do spłaty kredytu. Jeśli chodzi 

o okres zalegania ze spłatą rat, po którym należność uznawana jest za straconą, kryteria są 

różne w zależności od tego, kto jest kredytobiorcą i jaki jest rodzaj kredytu. 

http://www2.krd.pl/Centrum-prasowe/Media-o-KRD/www.rp.pl
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w drugiej połowie 2010 roku nastąpiło wyhamowywanie narastania niekorzystnych 

zjawisk w niektórych obszarach
15

 (rys. 1). 

 

 
Rysunek 1. Należności zagrożone banków od sektora małych i średnich przedsiębiorstw  

w okresie III.2009–XII.2010 

 

Źródło: Kompleksowy raport o długach – mniejsze ryzyko, szersze horyzonty, Krajowy Rejestr 

Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA; www.krd.pl, Warszawa 9.03.2011, s. 15. 

 

 

W 2011 roku kwota zagrożonych należności banków rosła co kwartał. W sek-

torze MŚP nadal obserwowany był wzrost kwoty zadłużenia, jednak jego dynamika 

stale malała. Dane dotyczące bankowego zadłużenia firm potwierdzają stabilizację 

ich sytuacji finansowej. Odsetek należności zagrożonych od sektora MŚP był wyż-

szy (14,32%) niż w przypadku dużych przedsiębiorstw (9,49%). Małe i średnie 

firmy są bardziej wrażliwe niż duże na zmiany rynkowej koniunktury – szybciej 

odczuwają jej pogorszenie
16

. Wyniki badania z lipca 2012 roku wskazywały na 

dalsze silne pogorszenie w obszarze obsługi należności w polskich firmach
17

. Mimo 

że suma kredytów zagrożonych w przypadku mniejszych podmiotów gospodarczych 

była wyższa niż dla przedsiębiorstw dużych, to jakość portfela kredytowego MŚP 

poprawiała się szybciej niż w przypadku korporacji
18

. Poprawiły się wskaźniki kre-

dytów zagrożonych zarówno w małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach
19

 

(tab. 1). 
 

                                                 
15 Raport o sytuacji banków w 2010 r..., s. 46. 
16 Kompleksowy raport o długach – mniejsze ryzyko..., s. 13. 
17 Portfel należności polskich przedsiębiorstw, projekt badawczy: Konferencji Przedsię-

biorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów, informacja sygnalna, War-

szawa lipiec 2012, s. 4. 
18 Najlepsze produkty bankowe 2011... 
19 Raport o stabilności systemu finansowego, red. P. Szponar, Narodowy Bank Polski, War-

szawa 2011, s. 50. 

http://www.krd.pl/
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Tabela 1 

Wartość i udział kredytów zagrożonych MŚP w latach 2008–2012 

 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 VI.2012 

Wartość kredytów MŚP (mld zł) 125 127 127 152 159 

Wartość kredytów zagrożonych MŚP (mld zł) 9,3 17,0 18,5 19,3 20,0 

Udział w portfelu kredytów zagrożonych MŚP 

(%) 
7,4 13,4 14,6 12,7 12,6 

Udział w portfelu kredytów zagrożonych dużych 

przedsiębiorstw (%) 
5,4 9,2 9,4 7,4 7,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: System finansowy w Polsce – dane do wykresów 

przedstawionych w raporcie, Narodowy Bank Polski, Warszawa; www.nbp.pl (2012); Infor-

macja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, War-

szawa, 2011, s. 4, 34, 38; Raport o sytuacji banków w 2010 r., Urząd Komisji Nadzoru Finan-

sowego, Warszawa 2011, s. 35, 46; Raport o sytuacji banków w 2011 r., Urząd Komisji Nad-

zoru Finansowego, Warszawa 2012, s. 12, 88. 

 

 

2. Procedury windykacji 

 

2.1. Istota windykacji  

 

Dochodzenie należności banku, zwane inaczej windykacją oznacza ogół dzia-

łań podejmowanych dla odzyskania należności, wynikających z umowy kredytowej 

lub innych umów dotyczących usług bankowych, wiążących się z powstawaniem 

zadłużenia klientów. Windykacja bankowa obejmuje pozasądowe lub sądowe do-

chodzenie własności
20

. „Przez windykację należy rozumieć ogół czynności praw-

nych, procesowych i faktycznych, których celem jest wykonanie przez dłużnika 

zobowiązania wobec wierzyciela. Może być ona prowadzona w drodze postępowa-

nia pozasądowego lub sądowego i w jego konsekwencji egzekucyjnego”
21

. Postę-

powanie pozasądowe z powodu niższych kosztów i mniejszej czasochłonności jest 

dla banków bardziej korzystne niż egzekucja komornicza. 

Coraz więcej banków decyduje się na przekazanie części działań windykacyj-

nych zewnętrznym firmom. Nowelizacja prawa bankowego z 2004 roku uregulo-

                                                 
20 Windykacja może polegać na zaspokojeniu roszczeń banku z zawartych w umowie zabez-

pieczeń. Jeżeli w ten sposób roszczenia banku zostały zaspokojone, to następuje rozliczenie 

kredytu oraz zamknięcie rachunku kredytowego. Jeżeli inspektor lub analityk kredytowy 

uzna, że dalsza windykacja nie prowadzi do skutecznego zaspokojenia banku, może sformu-

łować wniosek o umorzenie kredytu. Wniosek ten rozpatrywany jest przez właściwą osobę 

(prezesa) lub ciało kolegialne (zarząd). Wystąpić mogą dwie możliwości: decyzja o dalszej 

windykacji i jest to jednocześnie stwierdzenie błędnego rozeznania sprawy przez osobę, która 

sporządziła wniosek o umorzenie (decyzja ta powinna jednocześnie zawierać wskazanie 

czynności, jakie należy podjąć w dalszej procedurze windykacji kredytu); decyzja o umorze-

niu kredytu, czyli uznanie wniosku o umorzenie za uzasadniony. W efekcie następuje za-

mknięcie rachunku kredytowego. 
21 Formalne i praktyczne aspekty windykacji należności bankowych w Polsce, Komisja Nad-

zoru Finansowego, www.knf.gov.pl, Warszawa, grudzień 2004, s. 5. 
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wała problem outsourcingu czynności windykacyjnych
22

. Banki zostały zobowiąza-

ne do powiadomienia Komisję Nadzoru Finansowego o zawarciu lub zamiarze za-

warcia umowy z firmą windykacyjną. W niektórych przypadkach są zobowiązane do 

wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z taką firmą
23

. 

Ponieważ sytuacja rynkowa zdeterminowała wysoki udział należności nieregular-

nych, dlatego działania firm zewnętrznych traktowane są jako alternatywa dla kosz-

townej rozbudowy własnych służb windykacyjnych
24

. 

 

2.2. Przebieg i rodzaje windykacji 

 

Bank po stwierdzeniu zaległości kredytowej przesyła kredytobiorcy wezwanie 

do zapłaty. Klient banku ponosi koszty przesyłania tych monitów. Koszty obciążają-

ce klienta mogą okazać się wysokie, tym bardziej, że od przeterminowanego zadłu-

żenia bank będzie naliczał określone w umowie wyższe odsetki
25

. Jeśli wezwania do 

zapłaty nie przynoszą rezultatu, bank może wypowiedzieć umowę kredytu. 

Procedura kwalifikacji kredytu do sytuacji nieregularnej jest inicjowana przez 

doradcę kredytowego, który stwierdził zaległości w spłacie oraz istotny wzrost ry-

zyka kredytowego. Następstwem przekwalifikowania kredytu jest rozpoczęcie pro-

cedury windykacji kredytu. Kwalifikacja kredytu do sytuacji nieregularnej może być 

zatrzymana, jeżeli kredytobiorca szybko wznowi obsługę długu
26

.  

Można wyróżnić dwie podstawowe metody windykacji
27

: 

1. Windykacja polubowna polega na przypominaniu o upływie terminu załatwie-

nia jakiejś sprawy dłużnika, które ma doprowadzić do spłacenia przez niego 

należności. Na etapie polubownej windykacji należności, bank poszukuje ma-

jątku dłużnika metodami administracyjnymi i operacyjnymi. Windykatorzy 

osobiście znają dłużnika, dzięki czemu dostosowują indywidualny program 

spłat należności, możliwy do zaakceptowania zarówno przez dłużnika, jak  

i bank. 

2. Windykacja sądowa dotyczy przypadków, gdy dłużnik nie wyraża chęci do 

współpracy, dochodzi wtedy do uzyskania sądowego nakazu zapłaty, który jest 

podstawą do egzekucji komorniczej. W przypadku nieskuteczności działań po-

lubownych w ramach windykacji bezpośredniej bądź czynności windykacyj-

nych prowadzonych przez bank dochodzi do wszczęcia postępowania karnego. 

                                                 
22 Windykacja outsourcingowa oznacza powierzenie określonych spraw do windykacji firmie 

zewnętrznej, która jest wyspecjalizowana w dochodzeniu należności. Za Na czym polega 

windykacja outsourcingowa?, IPO.pl, www.windykacja.com.pl (15.01.2008). 
23 J. Krajewski, Bank zleci odzyskanie, „Gazeta Bankowa” 2005, nr 17, s. 14. 
24 M. Sokolnicki, Hipoteczny do egzekucji, „Gazeta Bankowa” 2005, nr 14, s. 34. 
25 Niespłacona rata kredytu następnego dnia po umownym terminie płatności zostaje prze-

księgowana na rachunek zadłużenia przeterminowanego, od którego naliczane są odsetki 

karne w wysokości określonej w umowie kredytowej, np. wielokrotności stopy oprocentowa-

nia kredytu lombardowego lub odsetek ustawowych bądź odsetek umownych albo według 

ustalonej wcześniej stopy procentowej. 
26 S. Tabor, Procedury dla Banków Spółdzielczych, Fundusz Współpracy, Warszawa 2003, 

s. 1. 
27 P. Ludwiczak, I. Wieczorek, Windykacja, Encyklopedia Zarządzania; http://mfiles.pl, 

(6.08.2008). 

http://mfiles.pl/pl/index.php/D%C5%82u%C5%BCnik
http://mfiles.pl/pl/index.php/Nakaz_zap%C5%82aty
http://mfiles.pl/pl/index.php/Egzekucja_komornicza
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Czynności procesowe na etapie postępowania sądowego prowadzone są przez 

radców prawnych. 

Jeżeli w terminie płatności kredytobiorca nie dokona spłaty kredytu, bank 

przystępuje do wdrożenia trybu przymusowej spłaty zadłużenia
28

. Spłata zadłużenia 

w trybie przymusowym polega na przekazywaniu na ten cel wpływów, które trafiają 

na rachunek bieżący kredytobiorcy przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjąt-

kiem tytułów wykonawczych. W wypadku, gdy klient nie spłaci zadłużenia znajdu-

jącego się na rachunku niespłaconych należności, bank wypowiada umowę kredytu  

i po upływie terminu wypowiedzenia stawia całe zadłużenie w stan wymagalności. 

Od tego dnia rozpoczyna się postępowanie windykacyjne, które wymaga ze strony 

banków elastyczności i podejmowania różnych form działania, zmierzających do 

odzyskania przeterminowanej wierzytelności
29

. 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia terminowej spłaty udzielonego kredytu 

z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy bądź też utraty zdolności kredy-

towej, banki zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do ogranicze-

nia ryzyka dalszego kredytowania oraz działań zapewniających odzyskanie wierzy-

telności, takich jak: 

 odmowa udzielenia nowych kredytów, w tym także odnowienia na następny 

okres kredytów krótkoterminowych (należy ustalić termin ich spłaty), 

 uzależnienie dalszego kredytowania od przedłożenia wiarygodnego zabezpie-

czenia, 

 wypowiedzenie umowy kredytu w całości lub w części i ustalenie nowych 

(wcześniejszych) terminów spłaty, 

 zaprzestanie kredytowania, 

 podjęcie decyzji o przymusowym ściąganiu zadłużenia przeterminowanego, 

 podjęcie czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności banku w dro-

dze egzekucji sądowej bądź administracyjnej, 

 wystąpienie do sądu o ogłoszenie upadłości kredytobiorcy. 

Większość banków przyznaje, że trudności z odzyskaniem długu są pośrednio 

przyczyną utrzymywania restrykcyjnych zasad przyjmowania zabezpieczeń, zwłasz-

cza od małych i średnich oraz nowo powstałych przedsiębiorstw. Trudnościom win-

dykacyjnym można jednak częściowo zapobiegać na etapie rozpatrywania wniosku 

kredytowego i oceny zdolności kredytowej przez ustanawianie takich zabezpieczeń, 

które umożliwią skuteczną egzekucję
30

. 

 

                                                 
28 W razie niespłacenia przez kredytobiorcę kredytu lub rat kredytu w ustalonym terminie 

płatności, w dniu następnym po upływie terminów płatności, cała niespłacona kwota kredytu 

podlega przeksięgowaniu na rachunek niespłaconych należności oraz zostaje wszczęte postę-

powanie windykacyjne (w pierwszej kolejności podejmowana jest z przedsiębiorcą ugoda  

w sprawie restrukturyzacji zadłużenia). Z dniem przeksięgowania kredytu podlega on opro-

centowaniu według stawki dla wierzytelności przeterminowanych. 
29 W. Otta, Działalność kredytowa banku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 

1997, s. 126. 
30 Formalne i praktyczne aspekty windykacji należności bankowych..., s. 23. 
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3. Restrukturyzacja wierzytelności banku 

 

W przypadku pojawienia się zagrożenia niespłacenia kredytu bank ma dwa 

wyjścia: albo dokonać restrukturyzacji kredytu, albo windykacji
31

. Z powodu niż-

szych kosztów i mniejszej czasochłonności, banki preferują ugodowe rozwiązanie 

problemu trudnych kredytów w wyniku restrukturyzacji należności kredytowych
32

. 

„Restrukturyzacją nazywa się zmianę warunków spłaty kredytu na korzystniejsze 

dla kredytobiorcy”
33

. Banki stosują restrukturyzację kredytu w sytuacji, kiedy kon-

dycja kredytobiorcy ma racjonalne możliwości poprawy. Odbywa się ona na pod-

stawie podpisanego aneksu do umowy o kredyt lub oddzielnej umowy restruktury-

zacyjnej.  

Przejściowa rezygnacja z egzekwowania praw z majątku dłużnika jest często 

skuteczniejsza niż pozbawianie go środków służących działalności gospodarczej, 

co w licznych przypadkach równoznaczne jest z zatrzymaniem działalności. Sku-

teczne może być również przejmowanie w trybie przymusowym na spłatę zadłuże-

nia ustalonej części wpływów ze sprzedaży. Oczywiście podstawowym warunkiem 

jest przekonanie banku o rzetelności dłużnika i jego dobra wola. Praktykowane jest 

również zawieranie z klientami ugody w sprawie restrukturyzacji przedsiębiorstwa  

i spłaty kredytu. Istotą takiej ugody jest umorzenie przez bank części zadłużenia 

kredytowego lub odsetek w celu stworzenia warunków do normalnego funkcjono-

wania firmy
34

. 

Najwygodniejszym sposobem zaspokojenia roszczeń banku jest spłata długu 

przez poręczycieli lub gwarantów, bez uszczuplania praw majątkowych wierzycieli. 

W innych przypadkach bank może zastosować procedury windykacyjne. Postępo-

wanie banku z niesolidnymi dłużnikami zaprezentowano na rysunku 2. 

W ramach restrukturyzacji należności zagrożonych, banki zawierają umowy 

restrukturyzacyjne i ugody cywilno-prawne oraz kontynuują ich szczegółowy moni-

toring. Szczególnej ocenie powinna podlegać aktualna i prognozowana sytuacja 

ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy, obecna i realna wartość zabezpieczeń oraz 

skutki finansowe, wynikające z zastosowania alternatywnych sposobów postępowa-

nia z wierzytelnościami. Uzgodnienie szczegółowych zasad restrukturyzacji nastę-

puje w drodze negocjacji pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Bank skłonny jest do 

sfinalizowania rozmów pod warunkiem, że plan działania kredytobiorcy umożliwi 

                                                 
31 Ł. Wilkowicz, Opcje detaliczne, „Gazeta Bankowa” 2003 nr 24(7654). 
32 Jestem nowy – Vademecum wiedzy o bankowości, red. E. Gostomski, Bankowy Ośrodek 

Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., Poznań 2009, s. 117. 
33 Z. Dobosiewicz, Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 271. 
34 Wynika to z założenia, że lepiej jest zrezygnować z części wierzytelności, by odzyskać 

resztę niż wszystko stracić. Umowa ta jest negocjowana co do wysokości umorzenia wierzy-

telności banku oraz zobowiązania dłużnika w sprawie sposobu i terminów spłaty pozostałej 

części kredytu. Takie działanie ma sens tylko wtedy, gdy z rozpoznania sytuacji wynika, że 

efekty dalszej działalności umożliwią spłatę reszty zadłużenia. Jeżeli ta przesłanka nie istnie-

je, to ugoda byłaby tylko odkładaniem w czasie decyzji o przymusowej egzekucji należności 

banku w zakresie możliwym ze względu na sytuację firmy i jej likwidację. Za M. Rajczyk, 

Podstawy bankowości komercyjnej, t. 2, Fundacja Banku Śląskiego, Bielsko-Biała 1997, 

s. 116–117. 
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spłatę jego zobowiązań, a spodziewane wpływy będą wyższe niż uzyskane w wyni-

ku windykacji oraz zostaną zawieszone wszczęte postępowania egzekucyjne. Na-

stępnie zawiera się umowę restrukturyzacyjną, określającą wierzytelności, terminy  

i wysokości ich spłat, warunki finansowe.  

 
   Niespłacony kredyt     

         

         

zaspokojenie 

roszczeń przez 

poręczycieli 

lub gwarantów 

 

sądowy układ wierzycielski 

wobec klienta z szansami 

na poprawę sytuacji: rozłoże-

nie spłat w czasie, częściowe 

umorzenie długu 

  

sądowe postępowanie 

układowe wobec 

klienta bez szans 

na poprawę sytuacji 

         

   program naprawczy 

brak pozytyw-

nych wyników  

 

zaspokojenie na majątku 

upadłego dłużnika 

    
pozytywna 

realizacja 
    

   normalny kredyt     

 
Rysunek 2. Postępowanie z niesolidnymi dłużnikami 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Restrukturyzacja wierzytelności sprowadza się najczęściej do:  

 odroczenia terminów płatności (spłat kapitału i odsetek),  

 zmniejszenia rat kapitałowych,  

 obniżenia oprocentowania wierzytelności,  

 nienaliczania odsetek w określonym czasie od całości lub części wierzytelno-

ści,  

 okresowego kumulowania odsetek,  

 częściowego umorzenia wierzytelności. 

 

 

4. Skutki wypowiedzenia umowy kredytu  

 

W wypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu 

albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, bank może obniżyć 

kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. Termin wypowie-

dzenia, o ile strony nie określą w umowie dłuższego, wynosi 30 dni, a w razie za-

grożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni. Wypowiedzenie umowy kredytu z po-

wodu utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej lub zagrożenia jego upadło-

ścią nie może nastąpić, jeżeli bank zgodził się na realizację przez kredytobiorcę 
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programu naprawczego
35

. Rozwiązanie umowy kredytowej ze skutkiem natychmia-

stowym następuje, gdy klient utracił zdolność kredytową lub gdy naruszył istotne 

warunki umowy kredytowej. Rozwiązanie to wymaga pisemnego powiadomienia 

stron umowy
36

. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy kredytu kredytobiorca 

jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz 

z odsetkami należnymi bankowi za okres korzystania z kredytu, o ile umowa kredy-

tu nie stanowi inaczej. Jeżeli nastąpiło zgaszenie kredytu (spłata) lub podjęto decy-

zję o umorzeniu kredytu następuje zamknięcie rachunku kredytowego. 

 

 

Podsumowanie 

 

Banki starają się polubownie dojść do porozumienia z zadłużonym przedsię-

biorcą. Koszty postępowania egzekucyjnego są bardzo wysokie, a procedury są 

czasochłonne. Czasami nie wystarcza środków pieniężnych na pokrycie należności 

bankowych (tj. nie tylko niezwróconego kapitału, ale także odsetek umownych, od 

kredytu przeterminowanego i zaległych odsetek czy należnych bankowi prowizji  

i opłat za dodatkowe czynności). Ponadto bank stoi na niekorzystnej pozycji na 

liście wierzycieli przedsiębiorcy, gdyż zaspokajanie należności następuje według 

kolejności: koszty egzekucyjne, należności alimentacyjne, należności za pracę  

i renty, podatki, opłaty za użytkowanie wieczyste, należności z tytułu kredytów 

bankowych, należności zabezpieczone hipotecznie i zastawem, należności prowa-

dzących egzekucję, inne należności. Negocjacje prowadzone z zadłużonym przed-

siębiorstwem mogą natomiast doprowadzić do spłaty zadłużenia w pierwszej kolej-

ności, bez dodatkowych kosztów procedur egzekucyjnych, przy realizacji programu 

naprawczego i spełnieniu dodatkowych warunków spłaty stawianych przez bank. 

Podstawowym celem działania analityków kredytowych lub doradców klien-

tów jest ograniczenie przyrostu portfela niespłaconych w terminie należności z tytu-

łu kredytów i sald debetowych na rachunkach przez podejmowanie bezpośrednich 

(telefonicznych i osobistych) kontaktów z klientami, niezwłocznie po otrzymaniu 

sygnału od pracowników zespołu zajmującego się monitoringiem. System obserwa-

cji kredytów w toku obsługi, czyli monitoring kredytowy oraz współpraca z anality-

kami przyczyniają się do zmniejszenia liczby i wartości spraw, w których klienci 

banku zalegają ze spłatą swoich zobowiązań, a w konsekwencji do spadku liczby 

oraz wartości spraw przekazywanych do windykacji. 
 

 

IRREGULAR CREDITS OF SME AND VINDICATION  

PROCEDURES 

Summary 
At the beginning are presented problems of poor quality credits for micro-, small and 

medium-sized enterprises in recent years. It was pointed out that with the difficult economic 

and financial standing of SMEs worsened their capacity to regular payments of debts. Vindi-

                                                 
35 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie 

innych ustaw; DzU 2004, nr 91, poz. 870, art. 75 ust. 1–3. 
36 W. Otta, Działalność kredytowa banku..., s. 125. 
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cation activities of banks have contributed to lower share of SME credits portfolio in 2011. 

Then were characterized vindication and restructuring procedures of bank’s charges from 

entrepreneurs. 

Translated by Agnieszka Czajkowska 
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MODUS PRZEKSZTAŁCEŃ STRATEGII FINANSOWANIA ZINTERNA-

CJONALIZOWANYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘ-

BIORSTW 

(NA PODSTAWIE ANALIZY WYBRANYCH WYNIKÓW BADAŃ) 

 

 

Wprowadzenie 

 

Realizacja procesu umiędzynarodowienia odbywa się przez dobór odpowied-

niej formy internacjonalizacji, odpowiadającej motywom międzynarodowej działal-

ności przedsiębiorstwa. Poszukiwanie i wybór odpowiednich form wejścia na rynki 

zagraniczne należy zaliczyć do najważniejszych elementów procesu decyzyjnego 

przedsiębiorstwa internacjonalizującego swoją działalność. Priorytetowego znacze-

nia nabiera także sfera finansów i gospodarki finansowej przedsiębiorstw poddanych 

procesowi internacjonalizacji. 

Istotna staje się zależność wielkości przedsiębiorstwa i możliwości zmian stra-

tegii finansowania ze względu na dostępność instrumentów finansowania działalno-

ści, co z kolei wpływa na swobodę kształtowania źródeł finansowania. 

Znajdujące się w procesie umiędzynarodowienia działalności mikro i małe 

przedsiębiorstwa, mając ograniczony dostęp do kapitału obcego (głównie ze wzglę-

du na zwiększone ryzyko w początkowych etapach internacjonalizacji), mają jedno-

cześnie ograniczoną swobodę kształtowania źródeł finansowania, zatem wskazują na 

zróżnicowane możliwości kształtowania strategii finansowania, zależne między 

innymi od stopnia internacjonalizacji. 

W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych, wskazujące na zmia-

ny w obrębie strategii finansowania zinternacjonalizowanych mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw wraz z modelowym podejściem do procesu kształtowania stra-

tegii finansowania zinternacjonalizowanej działalności przedsiębiorstw.  

 

 

1. Wprowadzenie do przeprowadzonych badań empirycznych 

 

Badania empiryczne, których celem było określenie wpływu procesu interna-

cjonalizacji na kształtowanie strategii finansowania małych i średnich przedsię-

biorstw, w zależności od przyjętej formy umiędzynarodowienia, zrealizowano od 

marca 2010 roku do lipca 2010 roku, wykorzystując kwestionariusz ankietowy do-
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starczony za pośrednictwem poczty elektronicznej
1
. Badaniem objęto 262 przedsię-

biorstwa sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z terenu całego kraju 

(Polski) o międzynarodowym wymiarze działalności (internacjonalizacja poprzez: 

eksport, import, kooperację kapitałową, kooperację niekapitałową, filię, oddział), 

stanowiące 72,1% minimalnej liczebności próby (360 przedsiębiorstw).  

Wśród badanych przedsiębiorstw (według kryterium liczby pracowników) 

znalazły się: przedsiębiorstwa mikro (32%), przedsiębiorstwa małe (57%) oraz 

przedsiębiorstwa średnie (11%). 
 

Tabela 1  

Badane przedsiębiorstwa według wielkości   

i głównego przyjętego instrumentu umiędzynarodowienia 

 

Wyszczególnienie 

Mikro 

przedsiębiorstwa 

(0–9 zatrudnio-
nych) 

Małe przedsiębior-

stwa 

(10–49 zatrudnio-
nych) 

Średnie przedsię-

biorstwa 

(50–249 zatrud-
nionych) 

Łącznie 

Liczba jednostek przyjmują-

cych instrument internacjo-

nalizacji, 

 w tym: 

84 149 29 
262 

(100%) 

Eksport pośredni 24 34 5 
63 

(24%) 

Eksport bezpośredni 33 73 9 
115 

(43,9%) 

Import 21 19 4 
44 

(16,8%) 

Kooperacja kapitałowa  
(joint venture) 

0 0 0 0 

Kooperacja niekapitałowa 

(KN) – licencja 
0 0 0 0 

KN – franchising 4 7 1 
12 

(4,6%) 

KN – kontrakt menedżer-

ski 
0 0 0 0 

KN – „inwestycja pod 
klucz” 

0 0 0 0 

KN – poddostawcy 0 0 0 0 

Filia 0 5 2 
7 

(2,7%) 

Oddział 2 9 6 
17 

(6,5%) 

Inne 0 2 2 
4 

(1,5%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania empirycznego. 

                                                 
1 Szczegółowy opis próby oraz szczegółowa analiza i ocena otrzymanych wyników  

w: M. Kosowska, Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych  

i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. A. Bielaw-

skiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011. 
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W tabeli 1 zaprezentowano strukturę badanych przedsiębiorstw według wielkości  

i głównego przyjętego instrumentu umiędzynarodowienia. 

 

 

2. Zmiany strategii finansowania umiędzynarodowionych przedsiębiorstw – 

wyniki badań 

 

W teorii i praktyce rozróżnia się trzy rodzaje strategii finansowania działalno-

ści przedsiębiorstw
2
: 

1. Strategię agresywną (dynamiczną, rozwoju), pozwalającą na pełne wykorzy-

stanie możliwości, jakie stwarza rynek finansowy. Akceptuje ona wyższy po-

ziom ryzyka i maksymalizację zysku w dłuższym okresie. Przedsiębiorstwo 

wykazuje większe potrzeby kapitałowe, głównie z zakresu kapitału długoter-

minowego.  

2. Strategię konserwatywną (zachowawczą, pasywną), stanowiącą przeciwień-

stwo agresywnej strategii finansowania działalności.  Przyjmując strategię kon-

serwatywną, przedsiębiorstwo stara się utrzymywać wiarygodność i pozycję 

rynkową, działać w ramach istniejącej struktury, minimalizując ryzyko. W stra-

tegii tej przedsiębiorstwo wykorzystuje wewnętrzne źródła finansowania swo-

jej działalności. Kapitałem stałym finansuje się nie tylko aktywa trwałe, ale 

także część aktywów obrotowych. W tej sytuacji przedsiębiorstwo wykorzystu-

je krótkoterminowe zobowiązania tylko w momencie szczególnie dużego zapo-

trzebowania  na kapitał. Gdy potrzeby kapitałowe są niskie, przedsiębiorstwo 

może wykorzystać kapitał stały do finansowania zmiennej części aktywów ob-

rotowych. Taka sytuacja minimalizuje ryzyko prowadzenia działalności, 

zwiększając przy tym koszt pozyskania kapitału. 

3. Strategię umiarkowaną (harmonijną, równowagi, elastyczną), będącą strategią 

pośrednią między strategią konserwatywną a strategią agresywną. 

Należy zauważyć, że nie jest uzasadniony wybór pomiędzy bezpieczną i kosz-

towną strategią konserwatywną oraz mniej kosztowną, ale niebezpieczną agresywną 

strategią finansowania. W każdym z tych przypadków istnieje możliwość zaczerp-

nięcia pewnych elementów z przeciwnej, w stosunku do podstawowej, strategii 

finansowania przedsiębiorstwa, zatem możliwość tworzenia i realizacji strategii 

umiarkowanej o cechach charakterystycznych (dominacja cech) dla strategii kon-

serwatywnej (umiarkowanie konserwatywna strategia finansowania) lub cechach 

odpowiadających (dominacja cech) strategii agresywnej (umiarkowanie agresywna 

strategia finansowania). 

W przeprowadzonych badaniach empirycznych podjęto próbę określenia zmian 

w strukturze majątku i kapitału, jakie nastąpiły po rozpoczęciu działalności na rynku 

zagranicznym. Zbadanie charakteru zmian w obrębie bilansu było utrudnione ze 

względu na znaczny udział mikro i małych przedsiębiorstw w próbie badawczej, 

które to przedsiębiorstwa nie mają obowiązku prowadzenia pełnej księgowości  

i tworzenia sprawozdań finansowych. Pomimo to znaczna część badanych przedsię-

                                                 
2 Por. B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Strategie finansowania dzia-

łalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 32–37. 
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biorstw odpowiedziała na pytania, mające na celu zbadanie struktury kapitałowo-

majątkowej przed rozpoczęciem internacjonalizacji działalności i po umiędzynaro-

dowieniu
3
.  

 

Tabela 2  

Zmiany w obrębie kapitału i majątku przedsiębiorstwa po rozpoczęciu 

działalności na rynku zagranicznym  

 

Składnik kapitału 

Charakter zmian 

Łącznie 
wzrost spadek 

bez 
zmian 

Kapitał zakładowy 132 17 – 
149  

(56,87%) 

Kapitał akcyjny 6 – 1 
7 

 (2,67%) 

Kapitał zapasowy 36 75 3 
114  

(43,51%) 

Zobowiązania długoterminowe, np. kredyty długo-
terminowe 

79 53 18 
150 

 (57,25%) 

Zobowiązania krótkoterminowe, np. bankowe 

kredyty krótkoterminowe 
94 70 27 

191 

(72,9%) 

Zobowiązania bieżące z tytułu zakupu  z odroczo-
nym terminem płatności   (kredyt kupiecki) 

143 33 12 
188 

(71,76%) 

Składnik majątku 

Charakter zmian 

Łącznie 
wzrost spadek 

bez 

zmian 

Wartości niematerialne i prawne 27 4 13 
44 

(16,79%) 

Rzeczowy majątek trwały 94 25 5 
124 

(47,33%) 

Inwestycje długoterminowe 109 31 8 
148 

(56,49%) 

Należności długoterminowe 15 43 20 
78 

(29,77%) 

Zapasy 119 64 7 
190 

(72,52%) 

Należności krótkoterminowe, w tym z tytułu 
sprzedaży z odroczonym terminem płatności 

(udzielony kredyt kupiecki) 

156 21 1 
178 

(67,94%) 

Krótkoterminowe aktywa finansowe                           

w jednostkach powiązanych 
3 5 21 

29 

(11,07%) 

Krótkoterminowe aktywa finansowe                          

 w pozostałych jednostkach 
4 7 33 

44 

(16,79%) 

Środki pieniężne 32 41 12 
85 

(32,44%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania empirycznego. 

 

Wybrane wnioski analizy i oceny zaprezentowanych wyników: 

                                                 
3 Pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym sformułowano w większości w sposób 

umożliwiający udzielenie odpowiedzi również przez przedsiębiorstwa nieprowadzące pełnej 

księgowości. 

 



 Modus przekształceń strategii finansowania... 347 

 

1. Wynikający z odpowiedzi badanych przedsiębiorstw znaczny wzrost kapitału 

własnego oraz widoczny wzrost kapitału obcego długo i krótkoterminowego 

(tu, np. kredytów bankowych) stanowi potwierdzenie zwiększonej potrzeby fi-

nansowania przedsiębiorstw w chwili rozpoczęcia i kontynuacji działalności 

ponad granicami kraju. Dominacja odpowiedzi w obrębie wzrostu własnych 

źródeł finansowania świadczy o tym, że najmniejsze podmioty, mając nadal 

ograniczony dostęp do kapitałów obcych, wręcz „zmuszone” są do poszukiwa-

nia kapitału w obrębie własnych środków (zatrzymane zyski, kapitał właścicie-

la, wsparcie od rodziny). Z drugiej strony brak odnotowanego w badaniu spad-

ku kapitału własnego może świadczyć o tym, że pomimo powiększania kapita-

łu własnego, przedsiębiorstwa nie wydatkują tego źródła na inwestycje za gra-

nicą w takim stopniu, jak można przypuszczać, traktując ten instrument jako 

pewnego rodzaju zabezpieczenie (działalność zagraniczna charakteryzuje się 

wyższym ryzykiem). 

2. Widoczny wzrost zobowiązań, a drugiej strony wzrost rzeczowego majątku 

trwałego, zapasów i inwestycji długoterminowych świadczyć może o wydat-

kowaniu, uzyskanych z obcych źródeł finansowania, środków na rozwój dzia-

łalności zinternacjonalizowanej. 

3. Należy zwrócić uwagę na zmiany w należnościach krótkoterminowych z tytułu 

sprzedaży z odroczonym terminem płatności oraz zobowiązaniach bieżących  

z tytułu zakupu z odroczonym terminem płatności. Wysoki odsetek otrzyma-

nych odpowiedzi (odpowiednio 67,94% oraz 71,76%) świadczy o wykorzy-

stywaniu instrumentu finansowania w postaci kredytu kupieckiego. W uzyska-

nych odpowiedziach dominuje wskazanie „wzrostu” należności (87,64% od-

powiedzi) i zobowiązań (76,06%) z tytułu kredytu handlowego po rozpoczęciu 

działalności umiędzynarodowionej. 

Dominacja wskazań wzrostu kapitału własnego po stronie kapitału oraz wzro-

stu należności z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego po stronie majątku, pozwo-

liła na wstępne sformułowanie wniosku, że rozpoczęcie działalności zagranicznej 

przyczynia się do przekierowania strategii o cechach umiarkowanie dynamicznych 

(lub dynamicznych)  na strategię o cechach umiarkowanie pasywnych (lub pasyw-

nych). 

W badaniu empirycznym przedsiębiorstwa zostały poproszone o wskazanie in-

strumentu finansowania działalności wykorzystywanego w przypadku wystąpienia 

dodatkowego zapotrzebowania na kapitał  w odniesieniu do stanu sprzed internacjo-

nalizacji oraz po rozpoczęciu działalności na rynku międzynarodowym: 
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Tabela 3  

Instrumenty finansowania dodatkowego zapotrzebowania 

na kapitał przed rozpoczęciem  i po rozpoczęciu działalności na rynku zagranicznym 

 

Instrumenty finansowania dodatkowego zapotrzebowania 

na kapitał PRZED rozpoczęciem  działalności na rynku zagranicznym 

Instrument finan-

sowania 

E
k

sp
o
rt

 p
o

-

śr
ed

n
i 

E
k

sp
o
rt

 b
ez

-

p
o

śr
ed

n
i 

Im
p

o
rt

 

F
ra

n
ch

is
in

g
 

F
il

ia
 

O
d

d
zi

ał
 

In
n

e 

Razem 

Kapitał własny – 

zatrzymane zyski 
8 12 3 – 2 1 – 

26 

(15,66%) 

Kapitał własny – 

wkład własny 

właścicieli 

6 10 – 3 1 2 2 
24 

(14,46%) 

Długoterminowy 

kredyt bankowy 
2 12 – – 1 2 – 

17 

(10,24%) 

Krótkoterminowy 

kredyt bankowy 
8 21 2 2 – 6 – 

39 

(23,49%) 

Kredyt kupiecki  15 27 9 – – 7 2 
60 

(36,15%) 

Inne – – – –  – – – 

Łącznie 39 82 14 5 4 18 4 
166 

(100%) 

Instrumenty finansowania dodatkowego zapotrzebowania 

na kapitał PO rozpoczęciu  działalności na rynku zagranicznym  

(model etapowy internacjonalizacji) 

Instrument finan-

sowania 

E
k

sp
o
rt

 p
o

-

śr
ed

n
i 

E
k

sp
o
rt

 b
ez

-

p
o

śr
ed

n
i 

Im
p

o
rt

 

F
ra

n
ch

is
in

g
 

F
il

ia
 

O
d

d
zi

ał
 

In
n

e 

Razem 

Kapitał własny – 

zatrzymane zyski 
9 18 4 4 3 7 – 

45 

(27,11%) 

Kapitał własny – 

wkład własny 

właścicieli 

8 11 2 – – 3 2 
26 

(15,66%) 

Długoterminowy 

kredyt bankowy 
4 10 1 – 1 5 1 

22 

(13,25%) 

Krótkoterminowy 

kredyt bankowy 
7 21 3 1 – 1 – 

33 

(19,88%) 

Kredyt kupiecki 

(odroczenie ter-

minu płatności 

przez kontrahenta) 

11 22 4 – – 2 1 
40 

(24,1%) 
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Inne – – – –  – – – 

Łącznie 39 82 14 5 4 18 4 166 

(100%) 

Instrumenty finansowania dodatkowego zapotrzebowania 

na kapitał PO rozpoczęciu  działalności na rynku zagranicznym 

 (przedsiębiorstwa typu born global) 

Instrument finan-

sowania 

E
k

sp
o
rt

 p
o

śr
ed

n
i 

E
k

sp
o
rt

 b
ez

p
o

-

śr
ed

n
i 

Im
p

o
rt

 

F
ra

n
ch

is
in

g
 

F
il

ia
 

O
d

d
zi

ał
 

In
n

e Razem 

Kapitał własny – 

zatrzymane zyski 
7 11 13 4 – – – 

35 

(36,46%) 

Kapitał własny – 

wkład własny 

właścicieli 

3 7 2 – – – – 
12 

(12,5%) 

Długoterminowy 

kredyt bankowy 
3 4 5 – – – – 

12 

(12,5%) 

Krótkoterminowy 

kredyt bankowy 
6 8 7 2 – – – 

23 

(23,96%) 

Kredyt kupiecki 

(odroczenie terminu 

płatności przez 

kontrahenta) 

5 5 3 1 – – – 
14 

(14,58%) 

Inne – – – –  – – – 

Łącznie 24 35 30 7 0 0 0 
96 

(100%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

 

 

Dokonując analizy zaprezentowanych w tabeli wyników stwierdza się, że naj-

częściej realizowaną strategią finansowania przedsiębiorstw, dokonujących interna-

cjonalizacji działalności, w okresie jeszcze sprzed jej rozpoczęcia, jest strategia 

umiarkowana nacechowana agresywnie (strategia umiarkowanie dynamiczna), która 

w przedsiębiorstwach eksportujących i importujących przybiera jednak mniej agre-

sywny charakter niż w przedsiębiorstwach internacjonalizujących się poprzez filie, 

oddział czy franchising.  

Jednocześnie wnioskuje się, że rozpoczęcie i realizacja przez badane mikro, 

małe i średnie przedsiębiorstwa procesu umiędzynarodowienia działalności skutkuje 

zmianami struktury kapitału finansującego przedsiębiorstwo, a w konsekwencji 

prowadzi do zmian w realizowanej strategii finansowania. 

W badanych przedsiębiorstwach nastąpiło przekierowanie strategii finansowa-

nia umiarkowanie dynamicznej na strategię przyjmującą cechy umiarkowanie pa-

sywnej a nawet pasywnej strategii finansowania. 

Ocena uzyskanych wyników pozwala określić kierunek zmian w odniesieniu 

do strategii finansowania: 

 w przedsiębiorstwach internacjonalizujących działalność przy wykorzystaniu 
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eksportowych lub/i importowych instrumentów umiędzynarodowienia widocz-

ne jest przejście z umiarkowanie dynamicznej (lub dynamicznej) strategii fi-

nansowania działalności o zasięgu krajowym do umiarkowanej – umiarkowa-

nie pasywnej strategii finansowania działalności o zasięgu międzynarodowym, 

 w przedsiębiorstwach internacjonalizujących działalność poprzez tworzenie 

filii lub oddziału za granicami kraju lub poprzez franchising widoczna jest 

zmiana strategii finansowania działalności, z umiarkowanie dynamicznej stra-

tegii finansowania – jeszcze nie zinternacjonalizowanej, do umiarkowanie pa-

sywnej lub pasywnej strategii finansowania działalności umiędzynarodowio-

nej
4
. 

 

 

3. Długookresowe cele zinternacjonalizowanej działalności MŚP 

 

Realizując badania empiryczne w odniesieniu do zinternacjonalizowanych mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na 

pytanie o długookresowe cele prowadzonej działalności zagranicznej (tab. 4). 

 
Tabela 4 

Cele długookresowej międzynarodowej działalności  badanych MŚP  

 a realizowany instrument internacjonalizacji (w %) 

 

Cele długookresowej międzynarodowej 

działalności   

Realizowany instrument internacjonalizacji 

eksport/import filia/oddział/franchising 

Utrzymanie aktualnej pozycji 22,52 15,00 

Penetracja kolejnych rynków zagra-

nicznych 
19,37 12,50 

Wzrost wartości sprzedaży i maksy-

malizacja zysku 
45,95 55,00 

Wycofanie się z rynku zagranicznego 5,40 7,50 

Inne 6,76 10,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

 

 

Uszeregowanie głównych celów długookresowej działalności umiędzynarodo-

wionych przedsiębiorstw przedstawia się następująco (zarówno w odniesieniu do 

                                                 
4 Badane małe i średnie przedsiębiorstwa, określające prowadzoną działalność o charakterze 

międzynarodowym jako „ponadnarodową od urodzenia” przyjmują w swojej działalności 

konserwatywną strategię finansowania, nazwaną strategią pasywną, do umiarkowanie pasyw-

nej. Otrzymany wynik i przedstawiona konkluzja stanowią zaprzeczenie powszechnie przyję-

tego stwierdzenia, że przedsiębiorstwa międzynarodowe od urodzenia, przez małą awersję do 

ryzyka oraz przyjęcie aktywnej drogi wobec procesu internacjonalizacji, realizują agresywną 

(dynamiczną lub umiarkowanie dynamiczną) strategię finansowania zinternacjonalizowanej 

działalności. 
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poszczególnych grup reprezentujących określoną formę internacjonalizacji, jak  

i w obrębie ogółu badanych przedsiębiorstw): 

 wzrost wartości sprzedaży i maksymalizacja zysku, 

 utrzymanie aktualnej pozycji, 

 penetracja kolejnych rynków zagranicznych, 

 inne, w tym poprawa jakości produktów/usług/obsługi, 

 wycofanie się z rynku zagranicznego. 

Zauważyć można pewną sprzeczność pomiędzy realizowaną strategią finanso-

wania umiędzynarodowionej działalności a długookresowymi celami działalności 

jakie stawiają przed sobą objęte badaniem umiędzynarodowione przedsiębiorstwa. 

Analiza strategii finansowania badanych przedsiębiorstw oraz przemian w stra-

tegii pod wpływem procesu internacjonalizacji, pokazuje realizację  strategii umiar-

kowanej do umiarkowanie pasywnej w przypadku zinternacjonalizowanych przed-

siębiorstw należących do grupy przedsiębiorstw importujących/eksportujących oraz 

realizację strategii umiarkowanie pasywnej do pasywnej przez przedsiębiorstwa 

reprezentujące instrument internacjonalizacji w postaci franchisingu, filii, oddziału. 

W badanych przedsiębiorstwach nastąpiło przekierowanie realizowanych strategii 

finansowania o charakterze dynamicznym (obarczonych większym ryzykiem) do 

strategii o umiarkowanych czy nawet pasywnych (w których ryzyko finansowe jest 

mniejsze). Można zatem wnioskować, że zmiana strategii finansowania (ze strategii 

dynamicznej na strategię konserwatywną) stanowić może zabezpieczenie przed 

ryzykiem charakterystycznym dla działalności międzynarodowej. 

Patrząc natomiast na postawy badanych przedsiębiorców wyrażane przez długookre-

sowe cele międzynarodowej działalności zauważyć można dominację postaw ak-

tywnych, w których realizacja przyjętego celu wymaga zaakceptowania wyższego 

ryzyka. Badane przedsiębiorstwa zapytane o główny długookresowy cel działalności 

zagranicznej wymieniają najczęściej wzrost wartości sprzedaży i maksymalizację 

zysku. Realizacja celu maksymalizacji zysku staje się ograniczona w przypadku 

realizacji pasywnej (konserwatywnej) strategii finansowania, a cechy takiej strategii 

nabiera gospodarka finansowa badanych przedsiębiorstw w procesie internacjonali-

zacji. Dlatego niezbędnym jest podjęcie działań zmniejszających awersję do ryzyka 

internacjonalizowanych przedsiębiorstw oraz umożliwiających ponowne przejście  

w kierunku dynamicznej strategii finansowania i jej intensyfikację.  

Powyższy wniosek stanowić może podstawę wykreowania modelu kształtowa-

nia strategii finansowania działalności zinternacjonalizowanej, a w konsekwencji 

scenariuszy finansowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w zależności od 

realizowanej formy umiędzynarodowienia działalności
5
.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 Więcej na temat scenariuszy finansowania zinternacjonalizowanej działalności MŚP  

w: M. Kosowska, Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania…,  

s. 197–218. 
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4. Modelowe podejście do procesu kształtowania strategii finansowania dzia-

łalności zinternacjonalizowanej 

 

Zwiększone zapotrzebowanie na kapitał własny internacjonalizowanych przed-

siębiorstw, to wynik nie tylko zwiększonych nakładów inwestycyjnych czy prze-

strzennego rozdzielnia procesów finansowych i wytwórczych, ale również faktu, że 

umiędzynarodowienie działalności małych i średnich przedsiębiorstw to wstąpienie 

na drogę innej kategorii ryzyka działalności zagranicznej, obejmującego ryzyko 

polityczne i gospodarcze kraju ekspansji międzynarodowej, ryzyko walutowe, rów-

nież ryzyko finansowe. Wyższe ryzyko w transakcjach międzynarodowych ograni-

cza dostęp do obcych źródeł finansowania, co zwiększa znaczenie kapitału własnego 

jako instrumentu finansowania zinternacjonalizowanej działalności przedsiębiorstwa 

(udział kapitału własnego w strukturze finansowania powinien być wyższy). 

Przeprowadzone badania empiryczne ukazują, że rozpoczęcie działalności  

o charakterze międzynarodowym przyczynia się do zmiany kierunku realizowanej 

strategii finansowania, przez jej przekierowanie z nacechowanej dynamicznie (obar-

czonej większym ryzykiem, z mniejszym udziałem kapitału własnego) do strategii  

o charakterze umiarkowanym czy nawet pasywnym (w której ryzyko finansowe jest 

mniejsze, z większym udziałem kapitału własnego). 

Kreowanie strategii finansowania działalności zinternacjonalizowanej jest pro-

cesem multikryteryjnym, uwzględniającym czynniki istotne z punktu widzenia 

umiędzynarodowienia działalności i jej realizacji poza lub ponad granicami rynku 

krajowego. 

Na rysunku 1 przedstawiono czynniki oddziaływania na proces kształtowania 

strategii finansowania działalności zinternacjonalizowanej 

 

 
Rysunek 1. Determinanty procesu kształtowania strategii finansowania działalności zinterna-

cjonalizowanej 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Charakter strategii finansowania umiędzynarodowionej działalności przedsiębior-

stwa uzależniony jest od kierunku i stopnia oddziaływania wskazanych determinant: 

 „dystans psychiczny” między krajem macierzystym a krajem zagranicznej eks-

pansji – im większe różnice (polityczne, odległościowe, zwyczajowe, itp.) tym 

wyższe ryzyko transakcji zagranicznych, 

 etap (sposób realizacji) procesu umiędzynarodowienia – różne nasilenie ryzyka 

działalności międzynarodowej w zależności od formy internacjonalizacji – 

większe ryzyko przedsiębiorstw born global w porównaniu do przedsiębiorstw 

dokonujących umiędzynarodowienia według modelu etapowego, 

 dostępność źródeł finansowania – pozyskanie kapitału uzależnione jest zarów-

no od dystansu psychicznego między krajem ekspansji a krajem macierzystym, 

jak i od formy internacjonalizacji (born global, model etapowy). W rezultacie, 

jak wskazano powyżej, znaczenia nabiera skala ryzyka transakcji zagranicz-

nych, 

 cel działalności umiędzynarodowionej – analiza wyników przeprowadzonych 

badań empirycznych wskazuje, że jako główny długoterminowy cel działalno-

ści zagranicznej, przedsiębiorstwa najczęściej wskazują cel „aktywny”, np. 

wzrost wartości sprzedaży i maksymalizację zysku, którego realizacja wymaga 

doboru odpowiednich źródeł finansowania oraz ich dostępności (zależnej m.in. 

od skali ponoszonego ryzyka), co skutkuje zmianami w obrębie strategii finan-

sowania; 

 ryzyko działalności międzynarodowej – kategoria ryzyka przenika przez 

wszystkie wskazane determinanty kształtowania strategii finansowania zinter-

nacjonalizowanej działalności przedsiębiorstwa. Zwiększone ryzyko umiędzy-

narodowionej działalności stanowi istotną barierę w dostępie do obcych źródeł 

finansowania, ograniczając tym samym możliwość realizacji aktywnych celów 

zagranicznej ekspansji. Istoty nabiera zatem finansowanie kapitałem własnym. 

Przedstawione na rysunku 2 modelowe podejście do procesu kształtowania 

strategii finansowania zinternacjonalizowanej działalności przedsiębiorstwa określa 

sieć powiązań i wzajemne interakcje pomiędzy czynnikami oddziałującymi na 

kształt strategii finansowania przedsiębiorstw umiędzynarodowionych.  

Zwiększone w początkowych etapach działalności międzynarodowej ryzyko 

(np. rozpoczęcie działalności eksportowej jako zwiększenie zasięgu działalności 

krajowej, rozpoczęcie działalności jako przedsiębiorstwo born global) w istocie 

ogranicza możliwości pozyskiwania kapitału na internacjonalizację działalności, 

dlatego priorytetowego wymiaru nabiera możliwość finansowania kapitałem wła-

snym. Wejście w etapy ekspansji i rozwoju działalności (faza wzrostu przedsiębior-

stwa) na rynku zagranicznym przyczynia się do zwiększenia dostępności instrumen-

tów kapitału obcego, choć kapitał własny nadal odgrywa kluczową rolę w finanso-

waniu działalności międzynarodowej (zwłaszcza w odniesieniu do najmniejszych 

przedsiębiorstw). 

 

 

 



354 Magdalena Kosowska 

 

 
 

Niewielki  

„dystans psychiczny” 
 

 

 
 

 

 

 
Znaczne różnice, 

 znaczący „dystans psychiczny” 

D
Y

S
T

A
N

S
 

P
S

Y
C

H
IC

Z
N

Y
 

   

 
Mniejsze ryzyko transakcji zagranicznych 

 

 
Większe ryzyko  transakcji mię-

dzynarodowych 

R
Y

Z
Y

K
O

 D
Z

IA
-

Ł
A

L
N

O
Ś

C
I 

 Z
A

-

G
R

A
N

IC
Z

N
E

J 

 

 

Etapowy model internacjonalizacji 

 

Przedsiębiorstwo  

„międzynarodowe od urodzenia”  
(born global) 

D
R

O
G

A
 I

N
T

E
R

-

N
A

C
JO

N
A

-

L
IZ

A
C

JI
 

 
Początkowy etap działalności zagranicznej 

Kapitał obcy: trudno dostępny (dotychczas 

działalność krajowa) 
Kapitał własny: podstawowe źródło finan-

sowania 

 

 

Kolejne etapy ekspansji zagranicznej 

Kapitał obcy: dostępny 
Kapitał własny:  zatrzymane zyski jako 

główne źródło finansowania 

 

 
Początkowy etap działalności 

zagranicznej 

Kapitał obcy: niedostępny 
(brak dotychczasowej działalności 

krajowej) 

Kapitał własny: podstawowe źródło 

finansowania 

 

Kolejne etapy ekspansji zagranicz-
nej 

Kapitał obcy: dostępny 

Kapitał własny:  zatrzymane zyski 
jako główne źródło finansowania 

 

Ź
R

Ó
D

Ł
O

 F
IN

A
N

S
O

W
A

N
IA

 

 

 

 wzrost wartości sprzedaży i maksymalizacja zysku 

 utrzymanie aktualnej pozycji na rynku zagranicznym 

 penetracja kolejnych rynków zlokalizowanych ponad/poza granicami 

kraju 

D
Ł

U
G

O
O

K
R

E
S

O
W

Y
 C

E
L

 

D
Z

IA
Ł

A
L

N
O

Ś
C

I 
 Z

IN
T

E
R

-

N
A

C
JO

N
A

L
IZ

O
W

A
N

E
J 

Rysunek 2. Proces kształtowania strategii finansowania działalności zinternacjonalizowanej – 

podejście modelowe 

 

Źródło: opracowanie własne. 



 Modus przekształceń strategii finansowania... 355 

 

Podsumowanie 

 

Analiza strategii finansowania badanych przedsiębiorstw oraz przemian w stra-

tegii pod wpływem procesu internacjonalizacji, pokazuje realizację  strategii umiar-

kowanej do umiarkowanie pasywnej w przypadku zinternacjonalizowanych przed-

siębiorstw należących do grupy przedsiębiorstw importujących/eksportujących oraz 

realizację strategii umiarkowanie pasywnej do pasywnej przez przedsiębiorstwa 

reprezentujące instrument internacjonalizacji w postaci franchisingu, filii, oddziału. 

W badanych przedsiębiorstwach nastąpiło przekierowanie realizowanych strategii 

finansowania o charakterze dynamicznym (obarczonych większym ryzykiem) do 

strategii  o  umiarkowanych czy nawet pasywnych (w których ryzyko finansowe jest 

mniejsze).  

Patrząc natomiast na postawy badanych przedsiębiorców wyrażane poprzez 

długookresowe cele międzynarodowej działalności zauważyć można dominację 

postaw aktywnych, w których realizacja przyjętego celu wymaga zaakceptowania 

wyższego ryzyka. Niezbędnym staje się podjęcie działań zmniejszających awersję 

do ryzyka internacjonalizowanych przedsiębiorstw oraz umożliwiających ponowne 

przejście w kierunku dynamicznej strategii finansowania i jej intensyfikację. Przy-

kładem takiego rozwiązania może być zaprezentowany model procesu kształtowania 

strategii finansowania działalności zinternacjonalizowanej, uwzględniający główne 

determinanty oddziałujące na strategie finansowania umiędzynarodowionej działal-

ności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

 
PROCESS TRANSFORMATION OF FUNDING STRATEGY INTERNATIONA-

LIZED MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  (BASED ON ANALYSIS 

OF SELECTED RESULTS) 

Summary 

The implementation process of internationalization is done by selecting the appropriate 

form of internationalization, corresponding to the themes of international business. Important 

is the size of the business relationship and the possibility of changes in the funding strategy, 

due to the availability of financing instruments, which in turn affects the rigidity of funding. 

Located in the process of internationalization of micro and small businesses, with limited 

access to foreign capital (mainly due to the increased risk in the early stages of internationa-

lization) are also limited freedom of financing development, so show the varied opportunities 

to develop financing strategies, depending among other things on degree of internationaliza-

tion. This paper presents the results of empirical studies showing changes in the strategy of 

internationalized finance micro, small and medium-sized enterprises, together with a model 

approach to the process of international financing strategies business enterprises. 
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ZADŁUŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH 

NA WŁASNY RACHUNEK 

 

 

Wprowadzenie 

 

Źródło dochodu jest jednym z czynników decydującym o sytuacji finansowej 

gospodarstwa domowego i to ono determinuje możliwość zrealizowania ewentual-

nych potrzeb kredytowych gospodarstwa domowego. Jednocześnie różne grupy 

zawodowe, zwłaszcza pracujący na własny rachunek, podlegają szczególnie skrupu-

latnej ocenie przez kredytodawców
1
.  

Celem artykułu jest przedstawienie zadłużenia przedsiębiorców indywidual-

nych zarówno w aspekcie ich wielkości, jak i struktury oraz w odniesieniu do łącz-

nego zadłużenia gospodarstw domowych. W artykule decyzje dotyczące zadłużenia 

wskazanych gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek zostaną 

zaprezentowane w porównaniu z gospodarstwami domowymi o odmiennym źródle 

finansowania. 

Przedsiębiorcy indywidualni, czyli osoby fizyczne, prowadzące działalność go-

spodarczą na własny rachunek, w odróżnieniu od pracowników etatowych, emery-

tów czy rencistów powinni z założenia wykazywać znacznie większą gotowość do 

podejmowania ryzyka w decydowaniu, także wtedy gdy chodzi o źródła i sposoby 

finansowania własnej działalności.  

Dla potrzeb artykułu przeanalizowano najnowsze raporty i dane statystyczne 

opublikowane przez Narodowy Bank Polski oraz dane statystyczne z badania Dia-

gnoza Społeczna 2011
2
. 

Gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek w przedstawio-

nej pracy są rozumiane zgodnie z definicją badania Diagnoza Społeczna, na wyni-

kach której oparto artykuł. Gospodarstwo domowe osób pracujących na własny 

rachunek jest to gospodarstwo domowe, którego wyłącznym lub głównym (przewa-

żającym) źródłem utrzymania jest praca na własny rachunek poza 

                                                 
1M. Keese, Who Feels Constrained by High Debt Burdens? Subjective vs. Objective Measures 

of Household Debt, Journal Of Economic Psychology, nr 33, t. 1, s. 125–141; S. Magri, Ital-

ian Households' Debt: The Participation to the Debt Market and the Size of the Loan, Empiri-

cal Economics, nr 33, t. 3, s. 401–426. 
2Diagnoza społeczna 2011, Diagnoza społeczna, raporty, red. J. Czapiński, T. Panek, 

http://www.diagnoza.com, s. 39 (15.09.2012). 
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rolnictwem lub wykonywanie wolnego zawodu
3
. W danych statystycznych Naro-

dowego Banku Polskiego grupa ta jest określana mianem przedsiębiorców indywi-

dualnych. 

 

 

1. Zadłużenie przedsiębiorców indywidualnych na tle gospodarstw domo-

wych w Polsce w latach 2003–2012 

 

Łączna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gospodarstwa do-

mowe na koniec sierpnia 2012 roku przekroczyła 500 mld zł, osiągając tym samym 

pięciokrotny wzrost w ciągu ośmiu lat (rys. 1).  

 
Rysunek 1. Kredyty i pożyczki gospodarstw domowych w bankach w mln zł w podsektorach 

gospodarstw domowych w okresie styczeń 2003 – sierpień 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych NBP, Należności i zobowią-

zania monetarnych instytucji finansowych i banków. 

 

Należy zauważyć, że we wskazanym okresie zaistniało wiele istotnych, z punk-

tu widzenia rynku finansowego wydarzeń, jak chociażby wejście Polski do UE  

w 2004 roku, wejście w życie ustawy wprowadzającej etapowo konsolidowany 

nadzór finansowy
4
, kryzys gospodarczy a w konsekwencji wprowadzenie kolejnych 

rekomendacji dla banków.  

Gospodarstwa domowe w statystykach NBP dzielone są na trzy podsektory
5
:  

 osoby prywatne,  

 przedsiębiorcy indywidualni, 

 rolnicy indywidualni. 

Wśród tych trzech podsektorów największe zadłużenie w bankach we wskaza-

                                                 
3Ibidem. 
4Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (DzU 2006, nr 157, poz. 

1119). 
5 Podział ten został dokonany w 2002 r. zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Ra-

chunków Narodowych (ESA), za: K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu 

sp. z o.o., s. 79. 
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nym okresie miały osoby prywatne (ponad 400 mld zł), najmniejsze zaś rolnicy 

indywidualni. Główny przedmiot zainteresowania tego artykułu, czyli kredyty  

i pożyczki przedsiębiorców indywidualnych mimo wzrostu wartości nominalnej 

sukcesywnie zmniejszały udział w łącznym zadłużeniu gospodarstw domowych  

z 18% w 2003 roku do około 10% na koniec sierpnia 2012 roku.  

Kształtowanie się wartości nominalnej kredytów i pożyczek zaciągniętych  

w bankach przez przedsiębiorców indywidualnych, czyli gospodarstwa domowe 

prowadzące działalność na własny rachunek zaprezentowano na wykresie 2. 

 
Rysunek 2. Kredyty i pożyczki przedsiębiorców indywidualnych w bankach w mln zł 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych NBP Należności i zobowią-

zania monetarnych instytucji finansowych i banków. 

 

 

Łączna wartość zadłużenia (kredyty i pożyczki) w bankach gospodarstw do-

mowych osób pracujących na własny rachunek na koniec sierpnia 2012 roku prze-

kroczyła 50 mld zł. Największy udział kredytów walutowych w zadłużeniu  

w prezentowanym okresie dotyczył połowy 2003 roku, kiedy to kredyty walutowe 

stanowiły około 25% łącznej wartości kredytów i pożyczek przedsiębiorców indy-

widualnych. Udział ten systematycznie spadał do połowy 2008 roku (do 8%).  

W późniejszym okresie, na początku 2009 roku, zauważalny był ponowny wzrost 

udziału kredytów walutowych (do 13% łącznego zadłużenia przedsiębiorców indy-

widualnych w bankach). W rezultacie zmian stóp procentowych oraz stopniowego 

zaostrzania polityki kredytowej banków udzielania takich kredytów, w połowie 

2012 roku zadłużenie przedsiębiorców indywidualnych w walucie stanowiło już 

tylko 7% wszystkich kredytów i pożyczek tego podsektora gospodarstw domowych. 

Analizując strukturę zadłużenia gospodarstw domowych pod względem prze-

znaczenia kredytów i pożyczek bankowych najbardziej zauważalny wydaje się być 

stopniowy i trwały wzrost udziału kredytów i pożyczek przeznaczonych na zakup 

nieruchomości. Struktura ta zaprezentowana została w tabeli 1.  
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Tabela 1 

Struktura zadłużenia gospodarstw domowych pod względem przeznaczenia kredytów i poży-

czek bankowych 

 

Rok 

 

Kredyty  

i pożyczki 

bankowe 

konsump. 

Kredyty i pożyczki bieżące 

dla przedsiębiorców 

indywidualnych i rolników 

indywidualnych 

Kredyty  

i pożyczki bankowe 

na inwestycje 

Kredyty  

i pożyczki 

bankowe na 

nieruchomości 

Pozostałe 

kredyty i 

pożyczki 

bankowe 

Suma 

w mln zł 

(udział  

w %) 

w mln zł 

(udział w %) 

w mln zł 

(udział w %) 

w mln zł 

(udział w %) 

w mln zł 

(udział  

w %) 

 

2003 
42 276 

(43,1) 

9532  

(9,7) 

11 321  

(11,5) 

30 7620  

(31,3) 

4242  

(4,3) 
98 134 

2004 
46 511 

(42,4) 

9767  

(8,9) 

12 269  

(11,2) 

37 251  

(34) 

3861  

(3,5) 
109 660 

2005 
56 024 

(41,2) 

10 124  

(7,4) 

13 686  

(10,1) 

52 331  

(38,5) 

3860  

(2,8) 
136 026 

2006 
68 335 

(37,4) 

12 096  

(6,6) 

16 251  

(8,9) 

80 890  

(44,2) 

5321  

(2,9) 
182 893 

2007 
90 502 

(35,7) 

14 874  

(5,9) 

19 670  

(7,8) 

121 799  

(48,1) 

6344  

(2,5) 
253 189 

2008 
119 929 

(32,7) 

18 792  

(5,1) 

22 911  

(6,2) 

197 781  

(53,9) 

7554  

(2,1) 
366 967 

2009 
135 274 

(32,9) 

20 917  

(5,1) 

24 138  

(5,9) 

221 559  

(53,9) 

8829 

 (2,1) 
410 718 

2010 
137 710 

(29,4) 

22 879  

(4,9) 

26 346  

(5,6) 

271 460  

(58) 

9354  

(2) 
467 750 

2011 
134 521 

(25,7) 

27 375  

(5,2) 

29 707  

(5,7) 

322 808  

(61,6) 

9445  

(1,8) 
523 857 

08. 

2012 

130 789 

(24,8) 

30 858  

(5,9) 

29 750  

(5,6) 

325 494  

(61,8) 

9740  

(1,8) 
526 631 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych NBP, Należności i zobowią-

zania monetarnych instytucji finansowych i banków. 
 

 

W porównaniu z rokiem 2003 można stwierdzić, że nastąpiło odwrócenie pro-

porcji wagi zadłużenia z celów konsumpcyjnych na cele mieszkaniowe. Na koniec 

sierpnia 2012 roku ponad 60% zadłużenia wszystkich gospodarstw domowych  

w Polsce przeznaczano na kredytowanie nieruchomości. Gospodarstwa domowe 

nadal znaczną część zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych przeznaczają na 

cele konsumpcyjne – wielkość ta stanowiła jedną czwartą zadłużenia w sierpniu 

2012 roku.  

Zupełnie inaczej prezentuje się wewnętrzna analiza zadłużenia przedsiębior-

ców indywidualnych analizowanych odrębnie poza grupą gospodarstw domowych 

(rys. 3.). Kredyty i pożyczki o charakterze bieżącym stanowią dominującą część 

zadłużenia bankowego gospodarstw domowych prowadzących indywidualną dzia-

łalność gospodarczą (blisko 50% udział w strukturze na koniec sierpnia 2012 roku). 

Przedsiębiorcy indywidualni niemal 30% zadłużenia przeznaczają na inwestycje, 

natomiast inwestycje w nieruchomości z zaciągniętych kredytów i pożyczek banko-

wych to zaledwie 8% w strukturze na koniec badanego okresu. 
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Rysunek 3. Przeznaczenie kredytów i pożyczek bankowych udzielonych przedsiębiorcom 

indywidualnym 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych NBP, Należności i zobowią-

zania monetarnych instytucji finansowych i banków. 

 

 

Zobowiązania finansowe gospodarstw domowych osób pracujących na własny 

rachunek rozpatrywać można również w zależności od pierwotnego terminu, na 

jakie dane zadłużenie zostało zaciągnięte. Kształtowanie się wielkości nominalnych 

tego rodzaju zadłużenia w podziale na zadłużenie do jednego roku (łącznie z ra-

chunkami bieżącymi), od roku do pięciu lat i powyżej pięciu lat, przedstawiono  

w tabeli 2. 
 

Tabela 2 

Zadłużenie przedsiębiorców indywidualnych w bankach według pierwotnych terminów  

w mln zł w latach 2003–2012 
 

Rok 

Zadłużenie do 1 roku (łącznie 

z rachunkami bieżącymi) 

Zadłużenie powyżej  

1 roku do 5 lat włącznie 
Zadłużenie powyżej 5 lat 

Suma  

w danym 

roku 
W mln zł 

udział  

w danym 

roku (w %) 

W mln zł 

Udział  

w danym 

roku  

(w %) 

W mln zł 

Udział  

w danym 

roku  

(w %) 

2003 5792 36,6 6915 43,6% 3136 19,8 15 844 

2004 5703 35,3 6734 41,7% 3725 23,0 16 162 

2005 5961 34,3 6600 37,9% 4831 27,8 17 392 

2006 6672 32,2 7364 35,5% 6679 32,2 20 716 

2007 8187 30,4 9257 34,4% 9446 35,1 26 890 

2008 10 698 29,5 11 377 31,4% 14 159 39,1 36 234 

2009 11 878 29,7 11 270 28,2% 16 826 42,1 39 974 

2010 13 113 29,6 12 420 28,0% 18 839 42,5 44 373 

2011 14 899 29,4 13 103 25,9% 22 676 44,7 50 678 

VIII 2012 16 877 31,6 13 923 26,1% 22 531 42,2 53 332 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych, NBP Należności i zobowią-

zania monetarnych instytucji finansowych i banków. 
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Na zobowiązania przedsiębiorców indywidualnych w stosunku do instytucji 

bankowych w największym stopniu, już od 2007 roku, wpływało zadłużenie o ter-

minie pierwotnym  powyżej pięciu lat. Z kolei zobowiązania do roku oraz powyżej 

roku do pięciu lat miały podobny udział w strukturze zadłużenia w całym analizo-

wanym okresie. 

 

 

2. Zadłużenie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek 

w 2011 roku 

 

W badaniu zadłużenia gospodarstw domowych istotne jest wskazanie zależno-

ści pomiędzy źródłem utrzymania gospodarstwa domowego a zadłużeniem, wybo-

rem instytucji, w której zaciągnięto zobowiązanie a celem zadłużenia.  

Badanie przeprowadzono na podstawie danych statystycznych uzyskanych  

z raportu Diagnoza Społeczna. We wspominanym podziale gospodarstw domowych 

na trzy podsektory, stosowanym dla potrzeb danych statystycznych NBP, odnosząc 

się jednocześnie do badania Diagnoza Społeczna, w pewnym uproszczeniu w pod-

sektorze osób prywatnych rozróżnić można jeszcze pracowników etatowych, emery-

tów, rencistów, osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł innych niż emerytu-

ra i renta oraz  grupę osób utrzymujących się z „kilku równie ważnych źródeł”.  

Określenie wspomnianych zależności może zostać przeprowadzone  

z wykorzystaniem testu niezależności chi-kwadrat (test 𝜒2), który pozwoli na wska-

zanie istnienia (lub nie) statystycznego związku pomiędzy badanymi zmiennymi. 

Dla każdej pary cech postawiono hipotezę zerową H0, że porównywane cechysą 

niezależne wobec hipotezy H1, że te cechy są zależne. Jeżeli wyliczone 𝜒2 jest 

większe od wartości krytycznej 𝜒𝑑𝑓 ,𝛼
2  (dla df stopni swobody (r – 1)(s – 1) i ustalo-

nego z góry poziomu istotności α = 0,05), należy odrzucić H0, w przeciwnym razie 

nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
6
, tzn. 

𝜒2 ≥ 𝜒𝑑𝑓 ,𝛼
2 , odrzucamy H0 przy poziomie istotności α i możemy sądzić, że cechy są 

zależne, 

𝜒2 < 𝜒𝑑𝑓 ,𝛼
2 , nie ma podstaw do odrzucenia H0 o niezależności cech. 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń, na podstawie testu chi-kwadrat można 

stwierdzić istotny związek pomiędzy źródłem utrzymania a posiadaniem zobowią-

zań finansowych (𝜒2 = 439,936 > 𝜒𝑑𝑓 ,𝛼   
2 = 12,592). Najczęściej kredyty lub pożyczki 

mają gospodarstwa domowe, dla których źródłem utrzymania jest praca na etacie 

oraz osoby pracujące na własny rachunek a najrzadziej emeryci, renciści oraz osoby 

utrzymujące się z niezarobkowych źródeł innych niż emerytura i renta  

(tab. 3). 

 

 

 

 

                                                 
6 C. Domański, Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979, s. 158–162;  

M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 227–231. 
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Tabela 3 

Zobowiązania finansowe w zależności od źródła utrzymania 

 

Wyszczególnienie 

Czy Pana(i) gospodarstwo 
domowe ma obecnie do 

spłacenia pożyczki lub 

kredyty 
Ogółem 

Udział posiada-
jących pożyczki 

lub kredyty  

(w %) 
TAK NIE 

Ź
ró

d
ło

 u
tr

zy
m

an
ia

 g
o

sp
o
d

ar
st

w
a 

pracujący na własny rachu-
nek 

230 271 501 45,9 

pracownicy 2424 2782 5206 46,6 

rolnicy 242 329 571 42,4 

emeryci 914 2742 3656 25,0 

renciści 194 462 656 29,6 

utrzymujący się z niezarob-

kowych źródeł innych niż 

emerytura i renta 

97 289 386 25,1 

utrzymujący się z kilku 
równie ważnych źródeł 

utrzymania gospodarstwa 

493 718 1211 40,7 

Ogółem 4594 7593 12 187 37,7 

Źródło: Diagnoza społeczna 2011, zintegrowana baza danych, http://www.diagnoza.com 

(25.09.2012). 

 

Analizując dostępne dane pod względem zależności instytucji, w której zacią-

gnięto zobowiązanie od źródła utrzymania gospodarstwa domowego można stwier-

dzić, że osoby pracujące na własny rachunek, podobnie jak rolnicy, najczęściej za-

dłużają się w bankach. W tabeli 4 wykazano, że zaledwie 6,1% z osób prowadzą-

cych działalność gospodarczą korzysta z usług innych instytucji finansowych a 7,0% 

z pomocy osób prywatnych. Osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł innych 

niż emerytura i renta, które to prawdopodobnie uniemożliwiają im wykazanie się 

zdolnością kredytową, najczęściej korzystają z możliwości zadłużenia w innych 

instytucjach finansowych lub zaciągają zobowiązania finansowe u osób prywatnych. 

Z kolei pracownicy etatowi, w większym stopniu niż pozostałe grupy, zadłużają się 

w innych instytucjach finansowych.  

Jak wykazano w tabeli 5, 45,7% gospodarstw domowych osób pracujących na 

własny rachunek miało zobowiązania przekraczające ich sześciomiesięczne docho-

dy. Równie wysokie zadłużenie miało 44,6% gospodarstw domowych rolników
7
, 

którzy podobnie jak przedsiębiorcy zaciągają zobowiązania na własny biznes. Wy-

sokość zobowiązań można oceniać pozytywnie, jeżeli są zaciągane na inwestycje  

a nie na cele konsumpcyjne lub spłatę wcześniejszych zobowiązań (tab. 4). 

 

 

 

                                                 
7 Rolnicy w prezentowanym artykule zostali przedstawieni odrębnie, jednak można zastano-

wić się nad argumentami za uznaniem ich za pracujących na własny rachunek i podjąć próbę 

zaprezentowania ich wspólnie z tymi gospodarstwami domowymi. 
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Tabela 4 

Instytucja, w której zaciągnięto zobowiązanie w zależności od źródła utrzymania 
 

Wyszczególnienie 

Posiadają-

cy kredyt 

lub po-
życzkę 

Zadłużenie w banku 
Zadłużenie w 

innej instytucji 

Zadłużenie u 

osoby prywat-
nej 

Liczba 
Udział 

(w %) 

Licz-

ba 

Udział 

(w %) 
Liczba 

Udział 

(w %) 

Ź
ró

d
ło

 u
tr

zy
m

an
ia

 g
o

sp
o
d

ar
st

w
a 

pracujący na własny 
rachunek 

230 221 96,1 14 6,1 16 7,0 

pracowników 2424 2174 89,7 376 15,5 114 4,7 

rolników 242 237 97,9 6 2,5 7 2,9 

emerytów 914 838 91,7 99 10,8 30 3,3 

rencistów 194 177 91,2 16 8,2 16 8,2 

utrzymujący się z nieza-
robkowych źródeł innych 

niż emerytura i renta 

97 76 78,4 14 14,4 28 28,9 

kilka równie ważnych 

źródeł utrzymania gospo-
darstwa 

493 465 94,3 52 10,5 21 4,3 

Ogółem 4594 4198 91,4 577 12,6 232 5,1 

Źródło: jak w tabeli 3. 

 

 

Tabela 5 

Wysokość zadłużenia w zależności od źródła utrzymania (w %) 

 

Wyszczególnienie 

Ile wynosi łącznie zadłużenie Pana(i) gospodarstwa domowego? 

(w relacji do miesięcznych dochodów gospodarstwa) 

poniżej 

1 

miesią-

ca 

powyżej 1 

msc. do 3 

msc. 

powyżej 3 

msc. do 6 

msc. 

powyżej 6 

msc. do 12 

msc. 

powy-

żej 12 

msc. 

trudno 

powie-

dzieć 

Ź
ró

d
ło

 u
tr

zy
m

an
ia

 g
o
sp

o
d
ar

st
w

a 

pracujący na własny rachu-

nek 
12,5 16,4 19,4 12,5 33,2 6,0 

pracowników 21,6 21,0 16,4 13,7 23,3 4,0 

rolników 8,0 19,5 20,7 22,3 22,3 7,2 

emerytów 28,5 28,2 16,2 13,4 9,9 3,8 

rencistów 27,5 34,0 19,0 8,0 9,5 2,0 

utrzymujący się z niezarob-

kowych źródeł innych niż 

emerytura i renta 

32,7 15,8 9,9 11,9 18,8 10,9 

kilka równie ważnych źródeł 

utrzymania gospodarstwa 
16,3 23,1 20,5 14,7 18,9 6,6 

Ogółem 21,7 22,8 17,1 13,9 19,9 4,6 

Źródło: jak w tabeli 3. 
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Jak wskazują przedstawione w tabeli 6 cele zaciągania zobowiązań finanso-

wych przez gospodarstwa domowe, osoby pracujące na własny rachunek najczęściej 

korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania na własną działalność gospodarczą. 

Analizując pozostałe cele można zwrócić uwagę na dobrą sytuację finansową takich 

gospodarstw domowych. Nie zapożyczają się one bowiem na leczenie lub opłaty,  

a jeżeli zwiększają swoje zadłużenie to na zakup domu lub mieszkania albo na wy-

poczynek.  
Tabela 6 

Cel zadłużania w gospodarstwach domowych osób pracujących na własny rachunek  

 

Cel kredytu 

Procent gospodarstw 
domowych pracują-

cych na własny 

rachunek wskazują-
cych dany cel 

Procent gospo-

darstw domo-
wych wskazują-

cych dany cel 

Test 𝜒2 

Istnienie związku 
pomiędzy celem 

kredytu a źródłem 

dochodu (dla 6 stopni 
swobody i α = 0,05) 

Własna działalność 

gospodarcza 
30,8 5,9 718,916 Tak 

Bieżące wydatki 12,8 17,9 102,433 Tak 

Stałe opłaty 4,4 8,0 94,672 Tak 

Dobra trwałego 

użytku 
30,1 36,5 12,584 Nie 

Zakup do-

mu/mieszkania 
33,3 15,1 257,969 Tak 

Remont do-

mu/mieszkania 
23,5 34,2 67,451 Tak 

Leczenie 3,6 7,0 108,330 Tak 

Narzędzia 8,9 3,4 677,239 Tak 

Wypoczynek 3,1 2,5 20,131 Tak 

Papiery wartościowe 0,0 0,2 X X 

Spłata długów 4,9 7,5 24,317 Tak 

Kształcenie 4,0 3,5 27,614 Tak 

Inne cele 11,1 11,6 8,853 Nie 

X – nie liczono ze względu na liczebności w poszczególnych „polach” tabeli krzyżowej wy-

noszące poniżej 5. 

 

Źródło: jak w tabeli 3. 

 

Podsumowanie  

 

Pracujący na własny rachunek, prawdopodobnie ze względu na potrzeby inwe-

stycyjne związane z prowadzeniem własnego biznesu, chętnie korzystają z ze-

wnętrznych źródeł finansowania. Wśród gospodarstw domowych, jak wskazały 

badania, najrzadziej kredyty zaciągają emeryci i renciści. Gospodarstwa domowe 

osób pracujących na własny rachunek najczęściej zaciągają zobowiązania w ban-
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kach. Jedyną grupą, która częściej korzysta z banków są rolnicy (badania nie 

uwzględniły specyfiki banków, ale zapewne są to banki spółdzielcze). 

Zadłużenie przedsiębiorców indywidualnych w bankach pod względem warto-

ści zaciąganych kredytów i pożyczek mimo nominalnych wzrostów, stanowi od 

kilku lat około 10% łącznego zadłużenia gospodarstw domowych w bankach. Prze-

ważająca większość bankowych kredytów i pożyczek udzielana jest przedsiębior-

com indywidualnym w walucie krajowej. Jak wskazują dane statystyczne Narodo-

wego Banku Polskiego, omawiane zadłużenie przeznaczane jest głównie na regula-

cje bieżących zobowiązań oraz na inwestycje.  

Pracujący na własny rachunek, podobnie jak rolnicy (również pracują na wła-

sny rachunek jednak działalność tego rodzaju jest klasyfikowana osobno), w prze-

ciwieństwie do pracowników lub emerytów rzadko korzystają z innych niż banki 

instytucji celem zaciągnięcia zobowiązania.  

Z kolei według badania Diagnoza Społeczna 2011, gospodarstwa domowe 

osób pracujących na własny rachunek przeważnie pożyczają duże kwoty w relacji 

do osiąganych dochodów. 45,7% tych gospodarstw ma zadłużenie przekraczające 

sześciomiesięczne dochody całego gospodarstwa domowego. Zapewne wynika to  

z deklarowanego celu zaciągania kredytu – na własną działalność gospodarczą. 

Autorzy uważają, że zapożyczanie się na własny biznes przez takie gospodar-

stwa domowe można ocenić pozytywnie. Szczególnie, że zobowiązania te są podej-

mowane głównie w bankach. Jednak należy pamiętać, że ważnym czynnikiem oceny 

byłaby analiza struktury zobowiązań, pod kątem zobowiązań przeterminowanych. 
 

 

LIABILITIES OF SELF-EMPLOYED HOUSEHOLDS 

Summary 

 The purpose of this article is to present liabilities of self-employed households. 

Households, whose main (dominating) source of income is derived form performing works in 

the form of self-employment, constitute a socio-economic group that uses loans and credits 

most frequently. This indebtedness usually reaches significant amounts in relation to the level 

of income generated and loans are taken from banks in order to run a business activity.  

 To that analysis were used statistical data published by National Bank of Poland and 

statistical data published in report Social Diagnosis 2011. 

Translated by Dorota Krupa, Damian Walczak 
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CZYNNIKI WYBORU STRATEGII FINANSOWEJ MAŁEGO PRZEDSIĘ-

BIORSTWA W SYTUACJACH RYZYKOWNYCH 

 

 

Wprowadzenie 

 

Ryzyko stanowi nieodłączny element aktywności gospodarczej każdego pod-

miotu gospodarczego, w tym również przedsiębiorstwa małego. Przedsiębiorstwo 

powinno podejmować działania i związane z tym ryzyko z pełną świadomością ich 

skutków, powinno wyznaczać akceptowalne granice ryzyka zgodnie z oczekiwa-

niami. Dotyczy to zarówno sytuacji wymagających ograniczenia negatywnych skut-

ków, jak i świadomego podejmowania ryzyka, z akceptacją związanych z tym kon-

sekwencji finansowych. Wybory związane z ryzykiem stanowią najbardziej złożone 

decyzje finansowe i inwestycyjne, wymagające wieloaspektowego ujęcia. Dla 

utrzymania pozycji na rynku i zapewnienia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa 

powinny wykazywać odpowiednią elastyczność i zdolność adaptacji do zmieniają-

cych się warunków otoczenia. Niepewność rynkowa, zagrożenia wewnętrzne i ze-

wnętrzne implikują sytuacje wymuszające angażowanie się w procesy pozwalające 

na zarządzanie ryzykiem w ramach przyjętej strategii. Wiąże się to również z ko-

niecznością podejmowania innowacji, tworzących nowe formy i warunki konkuren-

cji, ale zwiększających równocześnie ryzyko działania. Małe przedsiębiorstwa wy-

kazują z jednej strony wyższą elastyczność działania, z drugiej jednak mogą napoty-

kać na większe bariery i ograniczenia, które w konsekwencji mogą eliminować te 

podmioty z życia gospodarczego. Ryzyko niegroźne dla dużego przedsiębiorstwa 

może stanowić zagrożenie dla małego podmiotu gospodarczego. 

W artykule przedstawiono główne czynniki związane z wyborem strategii  

w sytuacjach ryzykownych, w dostosowaniu do specyfiki małego przedsiębiorstwa.  

 

 

1.  Ryzyko w strategii finansowej małego przedsiębiorstwa 

 

Pojęcie strategii jest w różny sposób definiowane; najczęściej łączy się z kon-

cepcją zarządzania strategicznego jako reakcja na wzrost złożoności procesów za-

rządzania, rozszerzenie zasięgu i możliwości działania, dynamizację procesów in-

nowacyjnych oraz zwiększenie ryzyka i niepewności. Nie wnikając w różnice  

w sposobie definiowania strategii można wyróżnić kilka wspólnych elementów,  

tj.: cele i misję przedsiębiorstwa, wzorce dla działań i decyzji, reguły zachowania się 
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podmiotów, sposoby realizacji celów i związaną z tym alokację zasobów. Strategię 

finansową można traktować jako zbiór kryteriów i zasad postępowania związanych 

z szeroko rozumianym kapitałem. Problem strategii można rozpatrywać również  

z pojęciem przedsiębiorczości i przedsiębiorcy jako podmiotu podejmującego ryzy-

ko. W odniesieniu do małego przedsiębiorstwa wyróżnić należy pojęcie przedsię-

biorczości indywidualnej, dla której charakterystyczny jest pełny nieograniczony 

przez nikogo zakres władzy posiadanej przez dany podmiot, wynikający z własności 

zasobów oraz pełne ryzyko związane z prowadzeniem danej działalności
1
.  

Rodzi to szczególny rodzaj ryzyka, w którym przedsiębiorca angażuje nie tylko 

kapitał rzeczowy, ale i intelektualny (wiedza, umiejętności, własne koncepcje). 

Podejmując ryzyko musi uwzględnić więc zarówno straty materialne, jak i niemate-

rialne, w rozumieniu tzw. ryzyka osobistego, rozpatrywanego nie tylko w odniesie-

niu do swojej osoby, ale i relacji z otoczeniem i związanej z tym utraty społecznego 

zaufania.  

Miejsce ryzyka w strategii finansowej każdego przedsiębiorstwa można rozpa-

trywać jako: 

 wybór akceptowanego poziomu ryzyka i postawy wobec ryzyka (aktywnej lub 

pasywnej), 

 wybór działań pozwalających zmniejszyć stopień wrażliwości przedsiębiorstwa 

na niepewność i wynikające z tego zagrożenia poprzez określony system 

ochrony, z równoczesnym wskazaniem, który obszar działalności obarczony 

jest największym ryzykiem, 

 wybór optymalnego dla danego podmiotu poziomu równowagi między osiąga-

nym dochodem a akceptowanym ryzykiem; jest to zgodne z tezą, że zarządza-

nie ryzykiem nie polega na jego unikaniu, ale oznacza również szacowanie ry-

zyka i zapewnienie równowagi między ryzykiem a korzyściami finansowymi.  

Ważne jest uznanie ryzyka nie tylko jako zagrożenia, ale i szansy, zgodnie z teorią 

aktywnego podejścia do ryzyka. Pozytywny stosunek do ryzyka zwiększa możliwo-

ści przedsiębiorstwa, pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną, podnosi atrakcyj-

ność dla inwestorów i decyduje o tworzeniu dodatkowej wartości. 

Klasyfikacji sytuacji ryzykownych można dokonać według trzech kryteriów 

uwzględniających: obszary działalności przedsiębiorstwa, zmiany parametrów ryn-

ku, możliwości sterowania ryzykiem. Według pierwszego kryterium wyróżniamy 

sytuacje ryzykowne w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Drugie 

kryterium podziału sytuacji ryzykownych uwzględnia oddziaływanie zmian parame-

trów rynku na stopień ryzyka w każdym obszarze działalności. Dotyczy to głównie 

reakcji przedsiębiorstwa i konsekwencji zmian cen produktów i usług, kursu walu-

towego, stopy procentowej. Ważne jest również ryzyko podatkowe związane ze 

zmiennością zasad podatkowych, decydujących o zmianach rozporządzalnych do-

chodów, kosztów i popytu. Klasyfikując sytuacje ryzykowne w przedsiębiorstwie 

istotne jest także uwzględnienie sytuacji, wynikających z występowania ryzyka, 

które można potencjalnie wyeliminować oraz ryzyka, którego nie można uniknąć  

z uwagi na działanie w określonym otoczeniu rynkowym.  

                                                 
1 T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, 

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2002, s. 134. 



368 Gabriela Łukasik, Aurelia Bielawska  

 

Tabela 1 

Porównanie strategii finansowych małego przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych 

 
Cechy Strategia defensywna Strategia ofensywna 

Cele przedsiębior-

stwa 

 bezpieczeństwo finansowe 

 eliminacja bieżących zagrożeń 

 maksymalizacja zysku w krótkich 

okresach 

 przetrwanie, utrzymanie dotychcza-
sowej pozycji na rynku 

 wzrost korzyści dla właścicieli 

 maksymalizacja zysku w długich 
okresach 

 rozwój i uzyskanie przewagi konku-

rencyjnej  

Postawa wobec 

otoczenia 

 minimalizacja zagrożeń otoczenia 

 dostosowanie do istniejących barier  

i ograniczeń 

 utrzymanie stałej pozycji rynkowej 

 preferencje dla zachowań adaptacyj-

nych 

 wykorzystanie okazji stwarzanych 
przez otoczenie 

 umiejętności antycypacji zmian 
zachodzących w otoczeniu 

 ograniczenia barier stawianych 

przez otoczenie 

 działania w kierunku poprawy 

pozycji rynkowej 

 preferencje dla zachowań kreatyw-

nych, pozyskiwanie nowych rynków 

Postawa wobec 

ryzyka 

 ograniczenie sytuacji ryzykownych 

 dążenie do minimalizacji ryzyka 

 akceptacja ryzyka mieszczącego się  

w obiektywnych warunkach działania 

przedsiębiorstwa (ryzyko konieczno-
ści), 

 pasywna postawa przedsiębiorstwa 

 kontrola ekspozycji na ryzyko 

 akceptacja wyższych poziomów 
ryzyka 

 świadome wchodzenie w sytuacje 
ryzykowne 

 preferowanie działań innowacyj-
nych 

 aktywna postawa w sytuacjach 
ryzykownych 

 wykorzystanie ryzyka dla zwięk-
szenia wartości 

Forma zabezpie-
czenia się przed 

skutkiem ryzyka 

 preferencje dla tradycyjnych form 

zabezpieczenia 

 pełne zabezpieczenie ryzyka 

 wykorzystanie w maksymalnym 
stopniu zabezpieczenia ryzyka objęte-

go ubezpieczeniem (w tym również 

dobrowolne ubezpieczenia) 

 akceptacja ryzyka niezabezpieczo-

nego 

 transfer ryzyka ubezpieczeniowego 

jedynie w obszarze ubezpieczeń 
obowiązkowych 

 akceptacja innowacji finansowych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Można wyróżnić dwie strategie przedsiębiorstwa stosowane w sytuacjach ry-

zykownych: defensywną i ofensywną. Wynikają one z różnego stosunku przedsię-

biorstwa do ryzyka, różnej postawy wobec otoczenia, preferowania celów krótko-

okresowych czy też długookresowych (strategicznych). Decydują równocześnie  

o wyborze formy i zakresu zabezpieczenia skutków ryzyka
2
. Porównanie głównych 

cech wyróżnionych strategii przedstawiono w tabeli 1. 

                                                 
2 Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, red. G. Łukasik. Akademia 

Ekonomiczna, Katowice 2004, s. 53–55. 
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O wyborze strategii finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych, 

związanej z akceptacją różnych poziomów ryzyka decyduje wiele czynników  

o różnym znaczeniu i różnej możliwości indywidualnego oddziaływania. 

Syntetyzując zagadnienie, wyróżnić można następujące grupy czynników: in-

dywidualny profil ryzyka, osobowość przedsiębiorcy i jego swoboda decyzyjna, 

system informacji, dostępność kapitału w sytuacjach ryzykownych, stopień rozwoju 

rynku finansowego i rynku ubezpieczeniowego w zakresie instrumentów osłony. 

 

 

2.  Indywidualny profil ryzyka przedsiębiorstwa 

 

Profil ryzyka przedsiębiorstwa decyduje o jego wrażliwości na niekorzystne 

zmiany otoczenia, zakresie możliwych sytuacji ryzykownych i szansach ogranicza-

nia skutków ryzyka. Wyznacza to równocześnie klasę ryzyka, w której znajduje się 

przedsiębiorstwo, co wpływa między innymi na stopę zysku oczekiwaną przez kapi-

tałodawców i związany z tym koszt pozyskiwania kapitału. Wynika to z indywidu-

alnych cech przedsiębiorstwa, związanych z: 

 charakterystyką sfery realnej, decydującej o poziomie i stabilności przepływów 

pieniężnych z działalności operacyjnej, możliwości dywersyfikacji zakresu 

działalności i ich przestrzennego zróżnicowania, zdolności adaptacji do zmien-

nych warunków otoczenia, 

 pozycją rynkową przedsiębiorstwa, tj. stopniem konkurencyjności działalności, 

możliwościami prowadzenia własnej polityki cenowej, ekspozycją przedsię-

biorstwa na ryzyko walutowe i ryzyko zmian stóp procentowych, z różnym ry-

zykiem popytu i stopniem jego zmienności, 

 fazą rozwoju przedsiębiorstwa; inny stopień ryzyka i zakres sytuacji ryzyko-

wanych wykazują przedsiębiorstwa rozwijające się o znacznym poziomie in-

nowacyjności, realizujące projekty inwestycyjne o wyższym poziomie ryzyka, 

 stopniem kapitałochłonności działalności przedsiębiorstwa i wynikającej z tego 

struktury kosztów (koszty stałe – koszty zmienne), wpływającej na punkty kry-

tyczne w relacjach: produkcja – koszty – zysk, które decydują o elastyczności 

działania przedsiębiorstw i jego zdolności adaptacji do zmiennych warunków 

otoczenia; elastyczność można szeroko rozumieć z uwzględnieniem struktury 

produkcji, relacji z innymi jednostkami, zachowań przedsiębiorcy, metod  

i możliwości działania, co umożliwia nie tylko unikanie zagrożeń, ale i wyko-

rzystanie pojawiających się szans. 

W strategii defensywnej przedsiębiorstwo będzie starało się przyjmować bez-

pieczną pozycję rynkową, dostosowując się do barier stwarzanych przez rynek  

i zabezpieczając sobie wolne zdolności produkcyjne. W strategii ofensywnej przed-

siębiorstwo będzie starało się przyjąć aktywną postawę poprawiającą jego pozycję 

rynkową, wchodząc w ryzyko podejmowania różnych rodzajów działalności,  

z uwzględnieniem nowych rynków, działalności innowacyjnej, rozwoju produktów  

i możliwości szerszego dostępu do informacji rynkowej. Indywidualny profil ryzyka 

przedsiębiorstwa może jednak w istotny sposób ograniczyć aktywny stosunek do 

ryzyka, stanowiąc niebezpieczeństwo eliminacji z rynku. Dotyczy to głównie pod-

miotów o niestabilnym popycie na produkty, działających jedynie na rynkach lokal-
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nych, podatnych na zmiany koniunktury gospodarczej. 

  

 

3.  Osobowość przedsiębiorcy i jego swoboda decyzyjna 

 

Istotnym czynnikiem decydującym o wyborze strategii jest nastawienie decy-

dentów do ryzyka i ich indywidualna gotowość do akceptacji jego skutków (skłon-

ność do ryzyka). W małych przedsiębiorstwach ważna jest osobowość przedsiębior-

cy i jego indywidualne cechy charakteru, z własną postawą wobec ryzyka. Wy-

znacznikiem małego przedsiębiorstwa jest bowiem samodzielność ekonomiczna  

i prawna właściciela. Właściciel korzystając z prawa własności podejmuje decyzje 

na własne ryzyko, narzucając nierzadko swój styl kierowania pracownikom.  

W Schumpeterowskiej koncepcji przedsiębiorcy jego osobowość jest głównym 

czynnikiem decydującym o typie postępowania i motywacji do działania
3
. Nie roz-

wijając szerzej problemu, wyróżnić należy głównie takie cechy przedsiębiorcy, jak: 

kreatywność, twórcze myślenie, umiejętność przewidywania i dokonywania wybo-

rów, z świadomym podejmowaniem skutków z tym związanych. Percepcja ryzyka  

i umiejętność jego oceny traktowane są jako szczególnie istotne w psychologicznym 

podejściu do indywidualnej przedsiębiorczości
4
. W małych przedsiębiorstwach 

ścisła zależność funkcji własnościowych i zarządczych, koncentracja własności,  

z jednej strony powoduje brak konfliktu interesów między właścicielami i zarządza-

jącymi i ograniczenie związanych z tym kosztów agencji, z drugiej jednak wymu-

szać może duży stopień ostrożności, z dominacją osobistych preferencji właściciela, 

bez długoterminowej polityki, co ogranicza procesy rozwojowe. Dużą rolę odgry-

wać może intuicja przedsiębiorcy, decydująca o zbyt optymistycznym lub pesymi-

stycznym postrzeganiu warunków działania, niezgodnych z rzeczywistością.  

W dużych przedsiębiorstwach występują motywacje różnych grup interesów, zbio-

rowa odpowiedzialność za skutki działania, co może sprzyjać podejmowaniu (nie 

zawsze w sposób świadomy i odpowiedzialny) bardziej ryzykownych decyzji i pre-

ferencji dla strategii ofensywnych.  

Generalnie można wyróżnić trzy różne postawy przedsiębiorcy wobec ryzyka: 

 silna awersja do ryzyka, zabezpieczenie wszystkich pozycji narażonych na 

ryzyko, 

 selektywne zabezpieczenie ryzyka w różnych sytuacjach, z częściową akcepta-

cją skutków ryzyka, 

 pełna akceptacja skutków ryzyka z możliwością stworzenia nowej ekspozycji 

na ryzyko, pozwalającej na zamierzone osiąganie korzyści, przy zmianie wa-

runków rynkowych. 

Czynnikami ograniczającymi pełną swobodę wyboru akceptowanego poziomu 

ryzyka mogą być rozwiązania systemowe związane z systemem podatkowym, ra-

chunkowością, swobodą wchodzenia w transakcje gospodarcze, zakresem swobody 

inwestowania. Ograniczenia w tym zakresie, w tym również ryzyko podatkowe, 

                                                 
3 Zob. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 110. 
4 Szerzej T. Kraśnicka..., s. 81–95. 
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mogą decydować o powstaniu sytuacji ryzykownych, zakresie i stopniu akceptacji 

ryzyka oraz wyborach przedsiębiorcy.  

 

 

4.  System informacji w wyborze strategii finansowej 

  

Rolę informacji w wyborze strategii przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykow-

nych można rozpatrywać w dwóch aspektach: 

 negatywnym, gdy „luka” informacyjna decyduje o powstaniu sytuacji ryzy-

kownych i ograniczeniu efektywności alokacyjnej i operacyjnej, 

 pozytywnym, gdy dysponowanie odpowiednim systemem informacji retro-

spektywnej i prospektywnej pozwala na wybór właściwej postawy wobec ry-

zyka i ograniczenia jego skutków. 

„Luka” informacyjna dotycząca zakresu i jakości informacji może decydować 

o ograniczonych możliwościach oceny skutków ryzyka, przewidywaniu zmian wa-

runków otoczenia, braku dostatecznej wiedzy o wiarygodności partnerów rynku. 

Organizacja narażona jest na ryzyko, jeżeli nie ma odpowiedniego systemu informa-

cyjnego, za pomocą którego można monitorować ryzyko, co rodzi konflikty między 

zakresem informacji niezbędnych do podjęcia racjonalnych decyzji a faktyczną 

wiedzą decydenta. Dysponowanie określonym systemem informacji pozwala na: 

wczesne przygotowanie przedsiębiorstwa do zmian otoczenia, identyfikację ryzyka, 

wybór odpowiednich form zabezpieczenia się przed jego skutkami oraz konstrukcję 

właściwych scenariuszy sytuacyjnych. 

Szczególną rolę w systemie informacji odgrywać może sprawozdawczość fi-

nansowa. Małe przedsiębiorstwa mają jednak uproszczoną ewidencję, bez obowiąz-

ku sporządzania sprawozdań. Mogą co prawda dobierać zakres informacji do kon-

kretnych sytuacji, ale ich treść jest znacznie ograniczona. Nie bez znaczenia jest 

koszt dostępu do informacji, często trudny do akceptacji przez małe przedsiębior-

stwa. Koszt informacji zależy między innymi od tego skąd one przychodzą. Mene-

dżerowie mają w tym zakresie dwie możliwości wyboru i mogą kupować informacje 

z zewnątrz albo budować własny system informacyjny w przedsiębiorstwie. System 

ten powinien uwzględniać informacje zewnętrzne (o znaczeniu strategicznym) zwią-

zane głównie z kontrahentami, rynkami towarów i usług, parametrami rynku finan-

sowego i regulacjami prawnymi. Informacje wewnętrzne mogą dotyczyć aktywów 

przedsiębiorstwa, jego kapitału, sytuacji finansowej i głównych miar sprawności 

działania. Powinny być użyteczne, niezbędne dla skutecznego prowadzenia przed-

siębiorstwa. Podejmowanie decyzji strategicznych wymaga informacji zintegrowa-

nych, znacznie przetworzonych, głównie zewnętrznych. Brak informacji lub jej 

ograniczenie zwiększa ryzyko podejmowanych decyzji, a nawet uniemożliwia ich 

podjęcie, czyli dokonywanie świadomego wyboru. Stąd też, ten czynnik może decy-

dować o preferencjach dla strategii defensywnych, ograniczających podejmowanie 

ryzykownych transakcji, co nierzadko decyduje o eliminacji podmiotu z rynku. 

Bariery informacyjne o różnym zakresie i różnych przyczynach ich występowania 
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mogą znacznie ograniczać rozwój małych podmiotów gospodarczych
5
.  

 

 

5.  Dostęp do kapitału w sytuacjach ryzykownych 

 

Jednym z czynników wyboru strategii finansowej może być dostęp do kapitału 

w sytuacjach ryzykownych, pozwalający ograniczyć niekorzystne skutki ekono-

miczne z tym związane. Wiąże się to z zakresem występowania na rynku finanso-

wym kapitałodawców skłonnych zaakceptować wyższy stopień ryzyka.  

Można wyróżnić dwie sytuacje: 

 gdy przekroczono dopuszczalny (bezpieczny) poziom ryzyka i przedsiębior-

stwo wchodzi w obszar kryzysu ekonomicznego; potrzebni są tu kapitałodawcy 

skłonni zaakceptować trudności finansowe, 

 gdy przedsiębiorstwo przewiduje podjęcie ryzykownych przedsięwzięć a moż-

liwość ich sfinansowania pozwala na podjęcie takiej decyzji; istotne jest tutaj 

nie tylko zwiększone ryzyko, ale i niepewność przyszłych korzyści finanso-

wych oraz brak realnego zabezpieczenia majątkowego. 

Powstaje pytanie czy kapitałodawca powinien być jedynie „dawcą kapitału” 

czy tez przejąć część ryzyka i odpowiedzialności za zdolność płatniczą kapitałobior-

cy, z założeniem aktywnego udziału w całym procesie finansowania? Z jednej stro-

ny ryzyko będzie wymagało zabezpieczenia i ochrony inwestorów, z drugiej może 

być wykorzystane do uzyskania wyższej stopy zwrotu. Jest to szczególnie ważne  

w małych przedsiębiorstwach, gdzie występują ograniczone możliwości zabezpie-

czenia kapitałodawców (w tym koniczność ochrony majątku osobistego właściciela) 

oraz nie zawsze realne szanse spełnienia wyższych oczekiwań kapitałodawców. 

Rodzi to niebezpieczeństwo powstania znacznej „luki kapitałowej” wynikającej  

z różnicy między rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorstwa a oczekiwaniami 

potencjalnych kapitałodawców.  

Szczególną formą zasilania finansowego może być specyficzna kategoria tzw. 

kapitału ryzyka (venture capital), w którym inwestor udzielając wsparcia finanso-

wego niepewnym przedsięwzięciom (głównie innowacyjnym) liczy w przyszłości na 

dochody wyższe od innych lokat kapitałowych. Oprócz rynku formalnego, związa-

nego z funduszem ventrue capital występuje również rynek nieformalny, działający 

głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. aniołowie biznesu). To 

oni nierzadko angażują środki na etapach, w których trudno ocenić możliwości po-

wodzenia oraz zakres i realność spodziewanych efektów. Często motywy niefinan-

sowe są tu decydujące, a „aniołowie biznesu” wykorzystują własne kompetencje, 

doświadczenia, osobiste kontakty, ale i ograniczoną ingerencję w działalność przed-

siębiorstw oraz pasywną postawę w zarządzaniu. Podkreśla się także możliwość 

osiągnięcia przyjemności i satysfakcji w kreowaniu nowych podmiotów
6
. 

                                                 
5 Szerzej zob. J. Jaworski, Bariery informacyjne w funkcjonowaniu małego przedsiębiorstwa, 

w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju makro, małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet 

Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 695, Szczecin 2012. 
6 K. Brzozowska, Business Angels na rynku kapitałowym: Motywacje, inwestowanie, efekty. 

CeDeWu, Warszawa 2008; B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Komplementarność i substytucyj-

ność aniołów biznesu i operatorów Venture Capital, „Bank i Kredyt” 2006, nr 3. 
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W grupie małych przedsiębiorstw dominującym źródłem finansowania działal-

ności są środki własne (ponad 70%) a w zasileniu zewnętrznym, wiodącą rolę od-

grywa kredyt bankowy. Jak wykazują badania, małe przedsiębiorstwa wykazują 

niechęć do  zadłużania (58% respondentów) i brak możliwości skorzystania z ze-

wnętrznego zasilenia (11%) jako głównej przyczyny angażowania własnych środ-

ków. W finansowaniu innowacji, źródła własne stanowią nawet 90% angażowanych 

środków przy równoczesnej niskiej skłonności do podejmowania innowacji produk-

towych i procesowych
7
. Stąd też można uznać, że brak kapitału gwarantującego 

finansowanie ryzykownych działań jest jedną z głównych barier aktywnych działań 

przedsiębiorstwa. W warunkach kryzysu możliwe jest nie tylko ograniczanie finan-

sowania przedsiębiorstw przez banki (zaostrzenie regulacji nadzorczych, wymogi 

dotyczące adekwatności kapitałowej), ale i zaostrzenie kryteriów kredytowania (np. 

podniesienie marży kredytowej, zwiększenie zakresu zabezpieczenia, zachowawcze 

postawy w ocenie ryzyka). Może to stanowić istotne bariery rozwoju, konieczność 

weryfikacji założeń rozwojowych, szczególnie w sektorze małych przedsiębiorstw, 

wykazujących mniejszą elastyczność w dostępie do alternatywnych źródeł finanso-

wania. Ważny jest również dostęp banków do informacji o kredytobiorcy i przed-

miocie kredytowania, pozyskiwanych z różnych źródeł i baz danych, co może ogra-

niczyć przygotowanie np. biznes planu przez małe przedsiębiorstwa, warunkującego 

uruchomienie kredytu. 

 

 

6.  Stopień rozwoju rynku finansowego i rynku ubezpieczeń 

 

Ważnym czynnikiem wyboru strategii w sytuacji ryzykownej może być rów-

nież stopień rozwoju rynku finansowego i rynku ubezpieczeń w zakresie możliwości 

wykorzystania instrumentów ochrony przed ryzykiem i świadomego wchodzenia  

w sytuacje ryzykowne. Małe przedsiębiorstwa mają ograniczone możliwości wyko-

rzystania emisji ryzykownych papierów wartościowych (np. hybrydowych papierów 

wartościowych) czy też instrumentów pochodnych i inżynierii finansowej. Wiąże się 

to także z brakiem dostatecznej wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku transakcji 

terminowych czy też brakiem środków na ewentualne angażowanie doradców. In-

strumenty pochodne pozwoliłyby ograniczyć ryzyko i zabezpieczyć pozycje rynko-

we w różnego rodzaju transakcjach gospodarczych (hedging), co wiąże się z two-

rzeniem warunków do efektywnego przenoszenia ryzyka na inne podmioty, które 

skłonne są przejąć ryzyko, z oczekiwaniem zysku. Dotyczy to głównie minimaliza-

cji ryzyka, wynikającego z niekorzystnych zmian parametrów rynku finansowego 

(kursu walutowego i stopy procentowej). Obawa przed skutkami ryzyka rynkowego 

może znacznie hamować podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć przez małe 

przedsiębiorstwa, szczególnie w warunkach niestabilnych rynków finansowych.  

Uwaga małych przedsiębiorstw zwrócona jest więc na ochronę ubezpieczeniową  

z wykorzystaniem głównie ubezpieczeń finansowych i możliwością wykorzystania 

gwarancji ubezpieczeniowych, będących specyficzną formą aktywności firm ubez-

                                                 
7 Zob. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2010, Bank PKO S.A. we współpracy  

z PBS DGA sp. z o.o. 
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pieczeniowych
8
. Rozwój rynku ubezpieczeniowego można rozpatrywać w dwóch 

aspektach: 

 przedmiotowym, z uwzględnieniem zakresu różnych rodzajów ubezpieczenia 

(produktów ubezpieczeniowych), 

 podmiotowym, decydującym o zróżnicowaniu podmiotów, których działalność 

jest związana z procesem ubezpieczania skutków różnych rodzajów ryzyka.  

Ochrona przed ryzykiem z wykorzystaniem ubezpieczeń ma, z punktu widze-

nia małego przedsiębiorstwa, wiele zalet. Zwiększa poczucie finansowego bezpie-

czeństwa prowadzonej działalności, pozwala eliminować finansowe skutki zagrożeń, 

które mogą się zrealizować w przyszłości, umożliwia lepsze budowanie świadomo-

ści ryzyka gospodarczego, pozwala korzystać z fachowej pomocy ubezpieczyciela 

zarówno w identyfikacji zagrożeń, jak i doboru właściwych produktów ubezpiecze-

niowych. Nierzadko ubezpieczyciele wskazują na uzasadnione zastosowanie instru-

mentów prewencji i represji, zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia lub 

rozmiar ewentualnych skutków ryzyka
9
. 

Oferta rynkowa ubezpieczycieli pozwala małemu przedsiębiorstwu chronić za-

soby: majątkowe (w ramach ubezpieczeń rzeczowych), finansowe (ubezpieczenia 

finansowe i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), ludzkie (ubezpieczenia 

osobowe). Małe przedsiębiorstwo może także korzystać z tzw. pakietów, w ramach 

których ochroną obejmowanych jest kilka zagrożeń, co pozwala m.in. na obniżenie 

składki ubezpieczeniowej. Uzasadnione może być także korzystanie z usług pośred-

ników ubezpieczeniowych, doradzających wybór konkretnego ubezpieczenia
10

. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstw obejmuje zarówno ubezpie-

czenia obowiązkowe, jak i dobrowolne. Te ostatnie mogą być w różnym stopniu 

wykorzystywane przez małe przedsiębiorstwa, w zależności od poziomu dodatko-

wych kosztów z tym związanych, indywidualnej postawy wobec ryzyka i przyjętej 

strategii finansowej (ofensywnej, defensywnej). Rozwój rynku ubezpieczeń zwięk-

sza również oferty usług ubezpieczeniowych dla sektora małych przedsiębiorstw, co 

wymusza stałe dostosowywanie się ubezpieczycieli do potrzeb asekuracyjnych tych 

podmiotów gospodarczych. Pozwala to również na stałe doskonalenie relacji ubez-

pieczycieli z sektorem małych przedsiębiorstw, z uwzględnieniem wszystkich czyn- 

ników określających popyt i podaż ochrony ubezpieczeniowej
11

 

 

 

 

 

                                                 
8 J. Kukiełka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ubez-

pieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wyd. Branta, Warszawa 2003, s. 40–42, 69–180. 
9 Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, red. H. Zadora, Wyd. 

C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 155–163. 
10 Ibidem, s. 165–167. 
11 A. Bera. Kształtowanie relacji ubezpieczycieli z sektorem mikro i małych przedsiębiorstw, 

w: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego, 

red. A. Walasik, J. Błach, Zeszyty Naukowe 72, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 

Katowice 2010. 
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Podsumowanie 

 

Realizacja procesów rozwojowych każdego przedsiębiorstwa zawsze wiążę się 

z większym ryzykiem, różnie rozłożonym w poszczególnych etapach cyklu rozwoju 

przedsiębiorstwa. Dotyczy to głównie wstępnych etapów rozwoju oraz przedsię-

biorstw nowych, z dużą „luką” kapitałową i niedostateczną wiedzą o dotychczaso-

wej działalności, a tym samym niską wiarygodnością. Zapewnienie rozwoju małych 

przedsiębiorstw, dominujących wśród podmiotów rynkowych, wymaga więc nie 

tyko wzrostu świadomości przedsiębiorców i ich skłonności do ryzyka, ale i odpo-

wiednich rozwiązań systemowych, dalszego rozwoju rynków finansowych zwięk-

szających dostępność kapitału (w tym kapitału wysokiego ryzyka) oraz rynku ubez-

pieczeniowego, ograniczającego negatywne skutki dodatkowego ryzyka. Jest to 

problem złożony, niedostatecznie rozpoznany, wymagający szerszych badań i ocen 

wykraczających poza zakres jednego artykułu, w którym zasygnalizowano jedynie 

główne elementy tego problemu. 

 

 
FACTORS DETERMINING FINANCIAL STRATEGY APPLIED BY A SMALL 

COMPANY IN THE RISKY SITUATIONS. 

Summary 

 Risk is regarded as an inherent element of any business activity, including small 

companies.  In order to maintain its market position and increase its potential for develop-

ment, a company should be characterized by a required level of flexibility and ability to adopt 

to changing business conditions. Small companies are characterized by higher level of flex-

ibility comparing to larger ones, but simultaneously they may face  many barriers and limita-

tions that can even  eliminate them from the business activity. The main aim of this paper is to 

present the most important factors determining the financial strategy applied in the risky 

situations adjusted to the specificity of small companies. 
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Wprowadzenie  

 

Polska korzystała z unijnych funduszy pomocowych długo przed uzyskaniem 

statusu członka Unii Europejskiej. W ramach programów przedakcesyjnych, środki 

finansowe kierowane były na dostosowanie polskiego rolnictwa do gospodarki ryn-

kowej (SAPARD), ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej transportu  

i ochrony środowiska (ISPA), finansowanie projektów inwestycyjnych oraz wzmoc-

nienie instytucji publicznych (Phare). Po akcesji do UE, Polska uzyskała dostęp do 

wszystkich funduszy europejskich, począwszy od programowania 2000–2006,  

w którym Unia przeznaczyła dla państw przystępujących w 2004 roku 23 mld euro 

w ramach funduszy strukturalnych. Z tej kwoty Polska otrzymała 12,8 mld euro.  

W obecnym programowaniu 2007–2013 nasz kraj również jest największym benefi-

cjentem środków pomocowych. Około 40% otrzymanych funduszy przeznaczono na 

wzmocnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przez współfinansowanie 

bezpośrednich inwestycji oraz rozwój kapitału ludzkiego. Zarówno w poprzednim 

programowaniu, jak i w obecnym, konkursy przeznaczone na dofinansowanie pro-

jektów inwestycyjnych cieszą się największym zainteresowaniem ze strony przed-

siębiorców. W każdym z zakończonych już tego typu konkursów, wnioskowana 

przez projektodawców wartość dotacji wielokrotnie przewyższała dostępne środki. 

Ze względu na powszechne zainteresowanie taką formą wsparcia przyjęto, że  

w obecnej perspektywie finansowej głównym źródłem finansowania projektów 

inwestycyjnych będą Regionalne Programy Operacyjne (RPO). W przypadku jedy-

nie nowych inwestycji, o stosunkowo dużej wartości, związanych z zastosowaniem 

nowoczesnych technologii, wsparcie udzielane jest w ramach Programu Operacyj-

nego Innowacyjna Gospodarka
1
. 

Programy regionalne mają charakter zdecentralizowany, są tworzone i realizo-

wane przez władze regionalne z uwzględnieniem specyfiki oraz potrzeb danego 

województwa, by jak najlepiej wykorzystać przyznane fundusze. Każdy z tych pro-

                                                 
1 Przewodnik po źródłach finansowania z Funduszy Europejskich, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa 2010, s. 7.  
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gramów ma zatem odrębne priorytety i działania, zmierzające do osiągnięcia celów 

określonych dla danego regionu. W każdym RPO przewidziano działania skierowa-

ne do przedsiębiorstw, jednak jedynie w ośmiu wyodrębniono działania przeznaczo-

ne wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw, ułatwiając im w ten sposób dostęp do środ-

ków unijnych. Celem artykułu jest ocena dostępności programów regionalnych dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz analiza wykorzystania środków przeznaczonych dla tych 

podmiotów na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.  
 

 

2.  Dotacje jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw 

 

Według danych GUS z czerwca 2012 roku, w Polsce zarejestrowanych było  

3 780 533 przedsiębiorstwa, w tym 96,4% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa  

(3 645 767 podmiotów). Udział małych firm wynosił 3,0% (114 017 podmiotów), 

średnich 0,5% (17 756 podmiotów) i zdecydowanie najmniej było przedsiębiorstw 

dużych – 0,08% (2993 podmioty)
2
. Mikroprzedsiębiorstwa odgrywają szczególną 

rolę w Polsce. Stanowią one większość przedsiębiorstw (96%), zatrudniają ponad 

jedną trzecią pracujących w przedsiębiorstwach (37,5%), generują jedną czwartą 

obrotów (26,9%) i wartości dodanej brutto (21,6%) oraz jedną siódmą inwestycji 

(14,2%)
3
. 

Znacząca rola MŚP (w tym mikroprzedsiębiorstw) we wzroście gospodarczym 

wynika z cech charakterystycznych tych podmiotów w stosunku do dużych przed-

siębiorstw, w tym szczególnie: wyższej efektywności działania dzięki niższym kosz-

tom płac, administracyjnym i zarządzania, większej identyfikacji pracowników  

z firmą, a dzięki temu większej motywacji, bardziej elastycznej organizacji oraz 

możliwości szybszej reakcji na zmiany otoczenia rynkowego
4
. Z drugiej strony, 

cechy małych podmiotów implikują również istnienie przeszkód w ich rozwoju. 

Jedną z największych barier dla MŚP jest dostępność źródeł finansowania działalno-

ści. Z badań przeprowadzonych przez CBOS dla Polskiej Konfederacji Pracodaw-

ców Prywatnych Lewiatan wynika, że MŚP obecne na polskim rynku finansują 

swoją działalność przede wszystkim ze środków własnych
5
. Najważniejszym źró-

dłem finansowania zewnętrznego tych podmiotów od lat niezmiennie pozostaje 

kredyt bankowy oraz leasing. Jednakże po 2007 roku zauważalny jest wzrost zainte-

resowania przedsiębiorców możliwością dofinansowania działalności z funduszy 

unijnych. Z badań przeprowadzonych w 2009 roku przez PKPP Lewiatan wynika, 

że 79% respondentów zamierzało finansować planowane w najbliższych latach 

                                                 
2 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 

2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 32.  
3 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Roz-

woju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 53. 
4 B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo 

Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 27.  
5 M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

2008, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008, s. 16. 
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inwestycje ze środków własnych, natomiast 35% zamierzało wnioskować o dotacje 

z funduszy pomocowych. Skorzystanie z kredytu bankowego deklarowało 33% 

respondentów, a z leasingu 12%. Respondenci wskazali również, że dotacje są we-

dług nich tańszym pieniądzem niż kredyt bankowy (71% badanych), lecz jednocze-

śnie charakteryzują się dużym ryzykiem związanym z nadmierną biurokracją (19%) 

i opóźnieniami w przepływach finansowanych grożącymi firmie utratą płynności 

(11%). Fundusze pomocowe, w opinii przedsiębiorców, nie są łatwo dostępnym 

źródłem finansowania (74%) i wymagają bardzo dużego zaangażowania i wysiłku 

(80%). Te dwa czynniki najczęściej zniechęcają przedsiębiorstwa do starania się  

o wsparcie z funduszy unijnych. Wśród przyczyn nieaplikowania o dotacje, badane 

podmioty wskazywały uwarunkowania prawne, które ograniczały możliwość ubie-

gana się o dofinansowanie (29% respondentów), a także zbyt skomplikowane pro-

cedury aplikacyjne (27%) oraz przekonanie o braku szansy na uzyskanie wsparcia 

(25%)
6
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Rysunek 1. Źródła finansowania działalności przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: MŚP pod lupą. Raport, Europejski Program Mo-

dernizacji Polskich Firm, Warszawa 2011, s. 17.   

 

Wyniki badań przeprowadzonych w sierpniu 2011 roku przez firmę badawczą 

TNS Pentor potwierdzają, że w obecnym programowaniu wzrasta wykorzystanie 

funduszy europejskich przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Wśród badanych 

podmiotów już co dziesiąty pozyskał dofinansowanie, przy czym częściej z tej for-

my finansowania korzystały średnie przedsiębiorstwa (około 18% respondentów). 

W przypadku mikroprzedsiębiorstw jedynie 5% badanych wskazało dotacje z UE 

jako sposób na sfinansowanie inwestycji
7
 (rys. 1).  

Niedostateczna wiedza przedsiębiorców o zasadach działania funduszy pomo-

cowych, źródłach ich pozyskiwania, nadmierna biurokracja, skomplikowane proce-

                                                 
6 Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego, wyniki bada-

nia PKPP Lewiatan przeprowadzonego w dniach 16–24 kwietnia 2009 r. wśród 515 przedsię-

biorstw; http://pkpplewiatan.pl.  
7 MŚP pod lupą. Raport, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, Warszawa 2011,  

s. 16–17. 
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dury aplikowania oraz rozliczania dotacji ograniczają poważnie zainteresowanie 

przedsiębiorców taką formą finansowania. Z drugiej jednak strony, pomimo ogrom-

nych nakładów przeznaczanych przez Unię Europejską na wspieranie przedsiębior-

czości i działalności inwestycyjnej, popyt przedsiębiorstw wielokrotnie przewyższa 

podaż dostępnych środków. W latach 2007–2013, fundusze europejskie przeznaczo-

ne dla przedsiębiorstw finansują następujące obszary
8
: 

 bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach – alokacja około 42,8 mld euro 

(12% wszystkich funduszy), 

 przedsiębiorczość poprzez zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców oraz technologie informacyjne i komunika-

cyjne – alokacja około 44,7 mld euro (13 % wszystkich środków), 

 kapitał ludzki i dostęp do zatrudnienia – alokacja około 48,8 mld euro (14% 

środków). 

Dla polskich przedsiębiorców środki te są dostępne w ramach PO Innowacyjna 

Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko oraz poprzez Regionalne Programy 

Operacyjne. Poza krajowymi programami, przedsiębiorcy mogą również aplikować 

o środki pomocowe zarządzane przez Komisję Europejską (w tym szczególnie  

w ramach 7. Programu Ramowego na rzecz badań i rozwoju technologicznego oraz 

CIP – Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji)
9
. Pewnym 

ograniczeniem w dostępie do tych programów jest ich wspólnotowy charakter, który 

oznacza w większości przypadków konieczność realizacji projektu wspólnie z part-

nerem z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Tak duża różnorodność programów i inicjatyw unijnych, a także krajowych 

programów operacyjnych ma umożliwić dostęp do funduszy unijnych jak najszer-

szemu gronu odbiorców celem finansowania działań zwiększających konkurencyj-

ność i rozwój poszczególnych regionów. Wśród tych beneficjentów szczególne 

miejsce zajmują przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora MŚP. Z tego względu  

w każdym Regionalnym Programie Operacyjnym przewidziano działania dedyko-

wane tym podmiotom.  

 

 

3. Finansowanie działalności inwestycyjnej mikroprzedsiębiorstw w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych 

 

W ramach wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych przewidziano 

wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw zarówno w formie bezpośredniego dofinan-

sowania ich działalności, jak i przez dotacje skierowane do tzw. instytucji otoczenia 

biznesu, czyli funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych oraz 

wszelkiego rodzaju innych podmiotów, które wspomagają tworzenie, prowadzenie  

i rozwój przedsiębiorstw. Każdy RPO ma jednak swoje własne cele, osie prioryte-

                                                 
8 Praca na rzecz regionów. Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007–2013, Dyrek-

cja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska, Bruksela 2008, s. 11. 
9 European Union Support Programmes for SMEs. An overview of the main funding oppor-

tunities available to European SMEs, November 2008, Komisja Europejska, s. 3–5.  
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towe i działania dostosowane do specyfiki danego regionu i potrzeb zlokalizowa-

nych tam podmiotów. Podobnie kryteria podziału środków alokowanych dla danego 

województwa na poszczególne obszary wsparcia, terminy i częstotliwość ogłaszania 

konkursów oraz zasady udzielania dofinansowania są ustalone odrębnie dla każdego 

województwa. Dotyczy to również pomocy udzielonej przedsiębiorstwom. W tabeli 

1 przedstawiono źródła wsparcia działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw prze-

widziane w ramach poszczególnych programów regionalnych oraz wielkość aloko-

wanych środków. Warto zauważyć, że spośród 16 RPO, jedynie w dziewięciu pro-

gramach wyodrębniono osobne działania skierowane do podmiotów z sektora MŚP, 

wyłączając w ten sposób z konkurencji duże przedsiębiorstwa, które często mają 

większe doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie, bądź mają możliwość 

zlecenia przygotowania dokumentacji projektowej firmom doradczym. Z kolei  

w ośmiu województwach (tj.: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim, 

pomorskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) opracowano działania 

lub poddziałania skierowane wyłącznie do mikroprzedsiębiorstw, przy czym poziom 

maksymalnego wsparcia w poszczególnych RPO waha się od 35% do nawet 85% 

kosztów kwalifikowalnych projektu. Najczęściej mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać 

się o dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowalnych, chociaż w województwie 

opolskim podmioty rozpoczynające działalność mogą otrzymać wsparcie wynoszące 

85% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku RPO: dolnośląskiego, małopolskie-

go, mazowieckiego, podkarpackiego oraz podlaskiego nie przewidziano osobnych 

działań dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zróżnicowano natomiast wiel-

kość wsparcia dla poszczególnych typów przedsiębiorstw. 

 
Tabela 1 

Działania w ramach 16 RPO przeznaczone na dofinansowanie działalności inwestycyjnej 

przedsiębiorstw 

 
Regionalny Pro-

gram Operacyjny 

Oś priorytetowa i działanie Wielkość wsparcia Alokacja finan-

sowa (euro) 

1 2 3 4 

Województwo 

dolnośląskie 

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjno-

ści dolnośląskich przedsiębiorstw 

1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw 

40% – duże przedsię-

biorstwa 

50% – średnie przed-
siębiorstwa  

60% – małe i mikro-

przedsiębiorstwa 

299 316 192 

Województwa 
kujawsko-

pomorskie 

Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw  

Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji 

przedsiębiorstw 
Podziałanie 5.2.1. Wsparcie inwe-

stycji mikroprzedsiębiorstw 

Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie 
inwestycji przedsiębiorstw 

70% – mikroprzedsię-
biorstwa 

60% – małe przedsię-

biorstwa 
50% – średnie, duże 

przedsiębiorstwa 

Dz. 5.2.1:  
23 504 956 

Dz. 5.2.2:  

126 798 716 
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1 2 3 4 

Województwo 
lubelskie 

Oś Priorytetowa I. Przedsiębior-
czość i innowacje  

Działanie 1.1. Dotacje dla nowo-

powstałych mikroprzedsiębiorstw  
Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne 

dla mikroprzedsiębiorstw Działanie 

1.3. Dotacje inwestycyjne dla 
małych i średnich przedsiębiorstw  

Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne 

w zakresie dostosowania przedsię-
biorstw do wymogów ochrony 

środowiska oraz w zakresie odna-

wialnych źródeł energii 
Działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne 

w dziedzinie turystyki 

70% – mikro i małe 
przedsiębiorstwa 

60% – średnie przed-

siębiorstwa 
50% – duże przedsię-

biorstwa 

Dz. 1.1. 
51,69 mln 

Dz. 1.2. 

138,92 mln 
Dz. 1.3. 

153,87 mln 

Dz. 1.4. 
45,33 mln 

Dz. 1.5. 

84,28 mln 
 

Województwo 

lubuskie  

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu 

inwestycji w przedsiębiorstwach  
i wzmocnienie potencjału innowa-

cyjnego  

Działanie 2.1 Mikroprzedsiębior-
stwa 

Działanie 2.2 Poprawa konkuren-

cyjności MŚP poprzez inwestycje 

35% – mikro, małe  

i średnie przedsiębior-
stwa 

Dz. 2.1.  

44 283 683,53 
Dz. 2.2. 

70 498 421,72 

Województwo 

łódzkie 

Os priorytetowa III. Gospodarka, 

innowacyjność, przedsiębiorczość 

Działanie III. 6. rozwój mikro  
i małych przedsiębiorstw 

70% – mikro i małe 

przedsiębiorstwa 

40 522 223 

Województwo 

małopolskie 

Oś priorytetowa 2. Gospodarka 

regionalnej szansy 
Działanie 2.1. Rozwój i podniesie-

nie konkurencyjności przedsię-

biorstw – Schemat A 

40% – mikro i małe 

przedsiębiorstwa 
30% – średnie przed-

siębiorstwa 

152 696 925 

Województwo 
mazowieckie 

Priorytet I. Tworzenie warunków 
dla rozwoju potencjału innowacyj-

nego i przedsiębiorczości na Ma-

zowszu 
Działanie 1.5. Rozwój przedsiębior-

czości 

50% – mikro, małe, 
średnie i duże przed-

siębiorstwa 

478 401 653 

Województwo 
opolskie 

OŚ 1. Wzmocnienie atrakcyjności 
gospodarczej regionu 

Działanie 1.1. Rozwój przedsiębior-

czości 
Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje  

w mikroprzedsiębiorstwach 

65% –
mikroprzedsiębiorstwa 

85% – rozpoczynające 

działalność 

46 696 178,03 

Województwo 

podkarpackie 

Oś Priorytetowa 1. Konkurencyjna  

i innowacyjna gospodarka 

Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe 

przedsiębiorczości – Schemat B 

70% – mikro i małe 

przedsiębiorstwa 

60% – średnie przed-

siębiorstwa 

50% – duże przedsię-
biorstwa 

146 365 287 

Województwo 

podlaskie 

Oś Priorytetowa 1. Wzrost innowa-

cyjności i wspieranie przedsiębior-
czości w regionie 

Działanie 1.4. Wsparcie inwesty-

cyjne przedsiębiorstw  

70% – mikro i małe 

przedsiębiorstwa 
60% – średnie przed-

siębiorstwa 

50% – duże przedsię-
biorstwa 

130 433 848 
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1 2 3 4 

Województwo 
pomorskie 

Oś priorytetowa 1. Rozwój i inno-
wacje w MŚP 

Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa 
Poddziałanie 1.1.1. Mikroprzedsię-

biorstwa 

Poddziałanie 1.1.2. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

60% – mikro, małe  
i średnie przedsiębior-

stwa 

Dz. 1.1.1. 
96 597 629 

Dz. 1.1.2. 

96 597 629 
 

Województwo 

śląskie 

Priorytet I. Badania i rozwój tech-

nologiczny (B+R), innowacje  

i przedsiębiorczość  
Działanie 1.2. Mikroprzedsiębior-

stwa i MŚP  

Poddziałanie 1.2.1. Mikroprzedsię-
biorstwa  

Poddziałanie 1.2.2. Małe i Średnie 

Przedsiębiorstwa  
Poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe  

i średnie przedsiębiorstwa 

60% – mikro, małe  

i średnie przedsiębior-

stwa 

Dz. 1.2.1. 

22 297 778 

Dz. 1.2.2. 
72 362 000 

Dz. 1.2.4. 

129 006 182 

Województwo 
świętokrzyskie  

Oś priorytetowa 1. Rozwój przed-
siębiorczości 

Działanie 1.1. Bezpośrednie wspar-

cie sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw 

50%–70% – mikro, 
małe i średnie przed-

siębiorstwa 

212 765 482 

Województwo 

warmińsko-
mazurskie 

Oś Priorytetowa 1. Przedsiębior-

czość 
Działanie 1.1. Wzrost konkurencyj-

ności przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.5. Wsparcie MŚP 
– promocja produktów i procesów 

przyjaznych dla środowiska 

Poddziałanie 1.1.7. Dotacje inwe-
stycyjne dla mikroprzedsiębiorstw 

i sektora MŚP w zakresie innowacji 

i nowych technologii 
Poddziałanie 1.1.9. Inne inwestycje 

w przedsiębiorstwa 

50% – mikro, małe  

i średnie przedsiębior-
stwa 

Dz.1.1.5. 

14 278 496 
Dz.1.1.7 

82 131 892 

Dz.1.1.9 
186 227 230 

Województwo 

wielkopolskie 

Priorytet I Konkurencyjność przed-

siębiorstw  
Działanie 1.1. Rozwój mikroprzed-

siębiorstw  

Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju 
MSP 

60% – mikro i małe 

przedsiębiorstwa 
50% – średnie przed-

siębiorstwa 

Dz. 1.1. 

16,098 mln 
Dz. 1.2. 

239,632 mln 

Województwo 

zachodniopomor-
skiego 

Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – 

Innowacje – Technologie 
Działanie 1.1. Wzrost konkurencyj-

ności przedsiębiorstw poprzez 

innowacyjne inwestycje  
Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje  

w mikroprzedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje  
w małe i średnie przedsiębiorstwa 

60% – mikro i małe 

przedsiębiorstwa 
50% – średnie przed-

siębiorstwa 

Dz.1.1.1. 

43 688 682 
Dz.1.1.2. 

81 618 565 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych dla 

poszczególnych województw.  
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4.   Finansowanie działalności inwestycyjnej mikroprzedsiębiorstw w ramach 

RPO województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego (RPO 

WK-P) podzielony został na osiem osi priorytetowych. Łączna wartość środków 

zaangażowanych w realizację planowanych działań wyniesie około 1245 mln euro,  

z czego 1118,8 mln euro stanowić będą fundusze publiczne, w tym 167,8 mln euro 

krajowe środki publiczne. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie 

pochodziło 951 mln euro
10

, co na tle wszystkich regionów w Polsce plasuje woje-

wództwo kujawsko-pomorskie na siódmym miejscu pod względem środków otrzy-

manych z EFRR. Najwięcej z tej kwoty, bo aż 26,5%, przeznaczono na projekty 

realizowane w ramach 5. Osi Priorytetowej, której celem jest: „wzmocnienie konku-

rencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost 

ich potencjału ekonomicznego, innowacyjnego, wzrost przedsiębiorczości oraz 

zwiększenie zatrudnienia”
11

. Uzasadnieniem tak sformułowanego celu oraz aloko-

wania ponad jednej czwartej dostępnych funduszy na jego realizację jest duże zna-

czenie przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, dla rozwoju regionu, jako czyn-

nika łagodzącego problemy na rynku pracy oraz zwiększającego potencjał ekono-

miczny. W drugiej połowie 2012 roku na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego zarejestrowanych było 179 500 przedsiębiorstw, co stanowiło blisko 

4,75% wszystkich polskich firm. Zdecydowanie największy udział miały podmioty 

należące do kategorii mikroprzedsiębiorstw – ich liczba wyniosła 173 051, co sta-

nowiło 96,41% ogółu przedsiębiorstw w tym regionie oraz 4,75% wśród wszystkich 

mikroprzedsiębiorstw w Polsce
12

.  

W związku z powyższym, poprawa dostępu MŚP do kapitału oraz pobudzenie 

przedsiębiorczości w regionie stały się kluczowym wyzwaniem i jednym z głów-

nych celów realizowanym w ramach RPO. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki 

wsparciu finansowemu przedsiębiorstw przewidzianym w sześciu działaniach  

w ramach 5. Osi Priorytetowej: 

 Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu – 6 konkursów, 

 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – 7 konkursów, w tym: 

Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw – 3 konkursy; 

Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – 4 konkursy, 

 Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymo-

gów ochrony środowiska – 3 konkursy, 

 Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technolo-

gii – 3 konkursy, 

 Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – 5 konkursów, 

 Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje – 2 konkursy. 

W ramach powyższych działań zaplanowano przeprowadzenie 26 konkursów. 

                                                 
10 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, s. 9. 
11 Ibidem, s. 96.   
12 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półro-

cze 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 55.  
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Do końca listopada 2012 roku ogłoszono 21 konkursów, natomiast pięć planowa-

nych jest na 2013 rok.      

W zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw zakoń-

czono już wszystkie planowane konkursy, w tym trzy przeznaczone dla mikroprzed-

siębiorstw w ramach Poddziałania 5.2.1. oraz cztery dla wszystkich typów przedsię-

biorstw w ramach Poddziałania 5.2.2. (tab. 2). Rekordowy pod względem przyzna-

nych środków był konkurs ogłoszony w sierpniu 2008 roku. Uchwałą Zarządu Wo-

jewództwa, zwiększono pierwotną alokację na ten konkurs i ostatecznie zatwierdzo-

no do dofinansowania 178 wniosków (spośród 378 złożonych) na łączną kwotę 

dofinansowania ponad 199 mln zł. Największe zainteresowanie wnioskodawców 

wzbudził natomiast konkurs ogłoszony w październiku 2009 roku, na który wpłynę-

ło 619 wniosków ubiegających się o dofinansowanie o wartości ponad 793 mln zł, 

co stanowiło 1755,98% alokacji przeznaczonej na konkurs. Pozytywną ocenę for-

malną i merytoryczną uzyskało 175 wniosków, przy czym dostępne środki wystar-

czyły na dofinansowanie jedynie 20 projektów
13

. 
 

Tabela 2 

Konkursy przeznaczone na wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach RPO województwa 

kujawsko–pomorskiego w programowaniu 2007-2013 
 

Numer 

konkursu 

Numer 

działania 

Data 

naboru 
Liczba złożonych wniosków 

Ocena formalna – 

wnioski 

Ocena merytoryczna – 

wnioski 
Projekty dofinan-

sowane 
Odrzucone Zatwierdzone Odrzucone Zatwierdzone 

4/V/5.2.1/2008 5.2.1. 
21.07.2008–

01.08.2008 

309 wniosków na kwotę 

dofinansowania 
62 176 432,92 zł (119% alokacji) 

159 150 4 146 

146 projektów; 

łączna kwota 

dofinansowania  

27 163 946,19 zł 

32/V.5.2.1/2010 5.2.1. 
01.06.2010 

– 

09.06.2010 

600 wniosków na kwotę 
dofinansowania 

135 730 773,33 zł (707% alokacji) 

413 187 69 118 

62 projekty; łączna 

kwota dofinanso-

wania  

17 425 209,38 zł 

75/V/5.2.1/2011 5.2.1. 
09.01.2012 

– 

20.01.2012 

215wniosków na kwotę 
dofinansowania 

47 964 699,41 zł (467% alokacji) 

114 101 16 83 

83 projekty; łączna 

kwota dofinanso-

wania  

17 750 679,13 zł 

6/V/5.2.2/2008 5.2.2. 
13.10.2008 

– 

26.11.2008 

378 wniosków na kwotę 
dofinansowania 

415,362 mln zł (965% alokacji) 

165 213 21 192 

178 projektów, 

łączna kwota 

dofinansowania  

199 717 692,65 zł 

17/V/5.2.2/2009 5.2.2. 
10.08.2009 

– 

05.10.2009 

191 wniosków na kwotę 
dofinansowania 

74 339 786,03 zł (132% alokacji) 

59 132 13 119 

119 projektów; 

łączna kwota 

dofinansowania  
42 946 016,23 zł 

21/V/5.2.2/2009 5.2.2. 
15.01.2010 

– 

29.01.2010 

134 wniosków na kwotę 

dofinansowania 

140 481 003,19 zł (779,92% 
alokacji) 

49 84 43 36 

36 projektów; 

łączna kwota 

dofinansowania  
30 506 522,56 zł 

20/V/5.2.2/2009 5.2.2. 
15.03.2010 

– 

26.03.2010 

619 wniosków na kwotę 

dofinansowania 

793 532 012,72 zł (1755,98% 
alokacji) 

238 379 202 175 

20 projektów; 

łączna kwota 

dofinansowania  
50 506 871,35 zł 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Departament Wdra-

żania RPO województwa kujawsko-pomorskiego oraz wyników konkursów ogłaszanych na 

stronie www.mojregion.eu.  

                                                 
13 Dane udostępnione przez Departament Wdrażania RPO województwa kujawsko-

pomorskiego.   
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Najmniejszą liczbę wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych 

złożono w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w październiku 2009 roku. Mniejsza 

liczba wnioskodawców wynikała z ograniczenia podmiotów uprawnionych do apli-

kowania jedynie do przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminach, w których do-

tychczas nie udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2. Początkowo przewidziano 

na ten konkurs środki w wysokości nieco ponad 18 mln zł, ze względu jednak na 

spore zainteresowanie (złożono 134 wnioski na kwotę dofinansowania 140 mln zł – 

779,92% alokacji) zdecydowano o zwiększeniu alokacji do ponad 31 mln zł. Osta-

tecznie dotację otrzymało 36 projektów na łączną sumę dofinansowania 30,5 mln zł. 

W ramach Poddziałania 5.2.1. przeznaczonego wyłącznie dla mikroprzedsię-

biorców zaplanowano i rozstrzygnięto trzy konkursy. Najwięcej środków rozdyspo-

nowano w ramach pierwszego konkursu, ogłoszonego w 2008 roku – w sumie dofi-

nansowanie otrzymało 149 beneficjentów (spośród 309 aplikacji) na łączną kwotę 

nieco ponad 27 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszył się drugi z kolei 

konkurs, ogłoszony w 2010 roku – wnioski o dotacje złożyło wówczas aż 600 

przedsiębiorców na kwotę dofinansowania ponad 135 mln zł (1371,05% alokacji). 

Ostatecznie wsparcie otrzymało jedynie 62 wnioskodawców, co stanowiło około 

50% projektów pozytywnie ocenionych na obydwu etapach oceny. Ostatni w tym 

programowaniu konkurs planowany był na czerwiec 2011 roku, ostatecznie został 

ogłoszony z półrocznym opóźnieniem. Cieszył się jednak mniejszym zainteresowa-

niem w porównaniu z dwoma poprzednimi. Łącznie wnioskodawcy złożyli 215 

aplikacji, ubiegając się o dotacje w wysokości niespełna 48 mln zł. Pozytywną oce-

nę uzyskały 83 projekty i dzięki zwiększeniu alokacji na ten konkurs, wszystkie 

otrzymały wsparcie. 

W sumie przedsiębiorcy w województwie kujawsko-pomorskim złożyli 2446 

wniosków o dofinansowanie ich działalności inwestycyjnej (w tym 1124 mikro-

przedsiębiorców w ramach Poddziałania 5.2.1.), ubiegając się o dofinansowanie  

w łącznej wysokości ponad 1669 mln zł (prawie 246 mln zł w Poddziałaniu 5.2.1.). 

Dofinansowanie przyznano 664 projektom, co oznacza, że wsparcie otrzymało co 

czwarte aplikujące przedsiębiorstwo. W ramach Poddziałania 5.2.1., łączna wartość 

dotacji przekazana beneficjentom wyniosła nieco ponad 62 mln zł. Kwota ta została 

rozdzielona pomiędzy 291 projektów, czyli 45% aplikujących. I chociaż zapotrze-

bowanie zgłoszone przez przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim 

znaczne przewyższało dostępne środki, to jednak porównanie liczby wnioskodaw-

ców z liczbą aktywnych przedsiębiorstw wskazuje, że zaledwie około 1,4% upraw-

nionych podmiotów podjęło próbę skorzystania z możliwości współfinansowania 

ich działalności ze środków unijnych. W przypadku mikroprzedsiębiorców wskaź-

nik ten kształtuje się poniżej 1%. Podana wartość może być zawyżona ze względu 

na fakt, iż niektóre podmioty aplikowały kilkakrotnie w ramach tych samych lub 

różnych działań, co jeszcze bardziej uwidacznia niewielkie zainteresowanie przed-

siębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego taką formą finansowania działalności.  
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Podsumowanie 

 

Efekty pomocy unijnej można dostrzec już w każdym polskim regionie, za-

równo w zakresie projektów dotyczących inwestycji rzeczowych, jak i inwestycji  

w kapitał ludzki. Korzyści odczuwają również przedsiębiorstwa, bo z myślą o nich 

tworzone są odrębne fundusze i dla nich dedykowane są liczne programy operacyj-

ne. Jak wskazano powyżej, na wsparcie mogą liczyć również mikropodmioty, dla 

których w kilku regionach przeznaczono osobne środki, ułatwiając im tym samym 

konkurowanie o dotacje. Przykład województwa kujawsko-pomorskiego pokazuje 

jednak, że nadal o dofinansowanie aplikuje niewielka część uprawnionych podmio-

tów. Sytuacja ta wynika z dość powszechnego przekonania o skomplikowanych 

procedurach, biurokracji, dużych opóźnieniach w rozstrzyganiu konkursów, a także 

z braku wiary w szansę otrzymania dofinansowania. Warto zauważyć, że niezbędne 

w procesie aplikowana dokumenty, w tym formularz wniosku oraz biznes planu, są 

jednakowe dla wszystkich przedsiębiorstw bez względu na typ podmiotu czy wiel-

kość wsparcia, o które się ubiegają. Opracowanie dokumentacji projektowej, szcze-

gólnie w przypadku projektów inwestycyjnych, jest zadaniem pracochłonnym  

i często skomplikowanym. Szczególnie, że nie przewidziano uproszczonych wersji 

dla mikroprzedsiębiorców, co w praktyce oznacza na przykład konieczność sporzą-

dzania bieżącego i prognozowanego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku 

zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych) przez podmioty, które stosu-

ją uproszczone metody ewidencji i niekoniecznie mają wystarczającą wiedzę z za-

kresu finansów przedsiębiorstw czy sprawozdawczości. Nie każdy przedsiębiorca 

jest w stanie samodzielnie przygotować wniosek i biznes plan, a z drugiej strony nie 

wszyscy mogą pozwolić sobie na skorzystanie z usług podmiotów specjalizujących 

się w tej dziedzinie. Warto zatem z myślą o nowym programowaniu na lata 2014–

2020 rozważyć możliwość opracowania nie tylko osobnych działań wspierających 

działalność mikroprzedsiębiorstw, ale również dostosować do ich specyfiki zakres 

wymaganych dokumentów aplikacyjnych.  

 

 
REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMMES 2007–2013 AS A SOURCE OF FI-

NANCING FOR MICRO-COMPANIES INVESTMENT ACTIVITIES 

Summary 

European Union funds have supported the development and socio-economic changes in 

Poland since 1990 when members of the European Community created pre-accession pro-

gram, called Phare. After accession to the European Union in May 2004, Poland was granted 

access to all funds, including the Structural Funds and the Cohesion Fund, which are the 

instruments of EU cohesion policy, to compensate the development of the EU’s 271 regions. 

In the current programming period 2007-2013, the European Union has allocated record sum 

amounted to 347.4 billion euro to promote economic growth in the regions and create new 

vacancies. Almost 20% of this amount will receive Polish beneficiaries, including enterprises. 

The aim of this  article to analyze and  the possibility of co-financing of micro-companies's 

investment activity by obtaining EU subsidies and companies’ interest in this form of financ-

ing as an example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. 
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WYKORZYSTANIE CASH POOLINGU W GRUPACH KAPITAŁOWYCH 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Wprowadzenie 

 

Współczesne procesy gospodarcze stają się coraz bardziej skomplikowane. 

Liczba wszystkich zmiennych determinujących podstawowe wielkości ekonomiczne 

jest dla analityków niemożliwa do zdefiniowania. W odpowiedzi na stale zmieniają-

ce się warunki makroekonomiczne i złożoność całego systemu gospodarczego mali  

i średni przedsiębiorcy także tworzą struktury powiązanych podmiotów gospodar-

czych, które powstają w celu maksymalizacji potencjału do pozyskiwania kapitału 

na rynkach finansowych, optymalizacji podatkowej czy zwiększenia bezpieczeństwa 

wypracowanego wcześniej majątku. Często ich złożoność oraz trudne do zdefinio-

wania powiązania biznesowe, osobowe i kapitałowe sprawiają, że zarządzanie finan-

sami takich podmiotów jest prawdziwym wyzwaniem. Wraz z rozwojem takich grup 

przedsiębiorstw powstają narzędzia i metody wspomagające zarządzanie środkami 

pieniężnymi. Jednym z instrumentów optymalizujących przepływy pieniężne jest 

cash pooling. 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie korzyści oraz zagrożeń wynikają-

cych ze stosowania nowoczesnej metody zarządzania niedoborami oraz nadwyżkami 

gotówki we wzajemnie powiązanych małych i średnich przedsiębiorstwach. 

 

 

1. Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi 

 

Najbardziej płynne aktywa, tj. środki pieniężne w postaci gotówki lub krótko-

terminowych papierów dłużnych są jednymi z najważniejszych zasobów przedsię-

biorstwa, ponieważ są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Efek-

tywne zarządzanie nimi może przynieść realne korzyści. Głównymi celami zarzą-

dzania środkami pieniężnymi są minimalizacja posiadanej gotówki oraz maksymali-

zacja korzyści wynikających z jej posiadania. 

Nowe technologie oraz stałe poszerzanie oferty produktów i usług przez sektor 

bankowy sprawiają, że zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie ewoluuje. Elektro-

niczny dostęp do rachunków bankowych zdecydowanie usprawnił i przyspieszył 

obrót gotówki w systemie bankowym. Wpłynęło to na podniesienie efektywności 
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aktywnego zarządzania środkami pieniężnymi
1
. 

Rozwój bankowości przyczynił się do wzrostu znaczenia usług z zakresu cash 

management, które dzięki udostępnianiu narzędzi analitycznych oraz zwiększaniu 

szybkości dokonywania transferów środków pieniężnych wspomagają przedsiębior-

stwa w obniżaniu kosztów alternatywnych, związanych z posiadaniem gotówki na 

rachunkach bankowych. Im więcej podmiotów powiązanych, tym większe możliwo-

ści optymalizacyjne. Jedną z usług bankowych zyskujących na znaczeniu jest cash 

pooling, inaczej zwany konsolidacją środków pieniężnych lub rachunkiem skonsoli-

dowanym. Usługa ta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw działają-

cych w ramach grupy kapitałowej lub posiadających rozbudową strukturę organiza-

cyjną, które są zlokalizowane w różnych częściach kraju lub kontynentu, prowadzą 

zdywersyfikowaną działalność, generują liczne przepływy na rachunkach banko-

wych lub gotówkę w jednostkach terenowych, którą następnie konsolidują na ra-

chunku głównym, ale można ją także zastosować w przypadku małych i średnich 

przedsiębiorstw, które są wzajemnie powiązane biznesowo, osobowo, kapitałowo 

bądź mają wydzielone punkty sprzedaży oferowanych towarów i usług.
2
 

Cash pooling powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Bardzo często 

w ramach jednej struktury organizacyjnej dochodzi do sytuacji, w której na rachun-

ku jednego podmiotu występuje niedobór środków pieniężnych, zaś na rachunku 

drugiego nadwyżka gotówkowa. Zarządzanie saldami kont takich jednostek nabiera 

znaczenia z punktu widzenia centralnego zarządzania środkami pieniężnymi, ponie-

waż może prowadzić do realnego obniżenia kosztów finansowych. 

Konsolidacja środków pieniężnych pozwala na przenoszenie nadwyżek finan-

sowych z jednych rachunków rozliczeniowych na drugie w ramach tej samej grupy 

podmiotów powiązanych bądź jednostki organizacyjnej. Pozwala to na uniknięcie 

ponoszenia kosztu, wynikającego z odsetek od kredytów operacyjnych oraz sku-

teczne wykorzystanie gotówki zdeponowanej na nieoprocentowanych rachunkach 

bankowych. Rozwiązanie to pozwala na wyliczenie odsetek na podstawie zbilanso-

wanego salda środków pieniężnych na rachunkach bankowych poszczególnych 

przedsiębiorstw, działających w ramach jednej struktury. Podstawą do naliczania 

kosztów lub przychodów odsetkowych jest tylko saldo głównego rachunku banko-

wego. 

Metoda ta może być szczególnie interesująca dla osób zarządzających płynno-

ścią finansową wszystkich podmiotów, tworzących grupę powiązanych małych  

i średnich przedsiębiorstw, szczególnie gdy działalność gospodarcza jest prowadzo-

na przez kilka podmiotów gospodarczych z odrębną osobowością prawną. Cash 

pooling wpływa wtedy na zwiększenie efektywności przepływów pieniężnych  

i optymalnego wykorzystania środków pieniężnych, poprawę płynności finansowej 

oraz ograniczenie kosztów finansowych
3
. 

                                                 
1 M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2007, s. 207. 
2 J. Grzywacz, M. Lipski, Cash pooling jako instrument efektywnego zarządzania środkami 

pieniężnymi w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 

Naukowy 89, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 52. 
3 J. Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2006, s. 114. 
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W praktyce gospodarczej usługa cash poolingu ze względu na wysoki stopień 

skomplikowania jest indywidualnie dopasowywana do konkretnej struktury organi-

zacyjnej i jej potrzeb. Wpływ na ostateczny kształt implementowanego rozwiązania 

ma również system prawny obowiązujący w danym kraju. Wyróżnić można dwa 

podstawowe rodzaje cash poolingu: rzeczywisty i wirtualny. 

 

 

2.  Cash pooling rzeczywisty 

 

Usługa konsolidacji gotówki oferowana przez instytucje finansowe polega na 

sformalizowanej, inicjowanej przez banki i automatycznej konsolidacji środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych podmiotów gospodarczych 

będących częścią jednej zorganizowanej struktury na koniec każdego dnia robocze-

go. Bank jako usługodawca jest zobowiązany do transferowania środków pienięż-

nych pomiędzy rachunkami, naliczania odsetek od zagregowanego salda oraz rapor-

towania. Cash pooling rzeczywisty polega na realnym transferze środków pienięż-

nych z rachunków poszczególnych jednostek (źródłowych) na rachunek główny 

(skonsolidowany). Następnie wartość odsetek przychodowych lub kosztowych jest 

naliczana od wartości salda rachunku głównego
4
. Konsolidację rzeczywistą można 

osiągnąć za pomocą jednej z pięciu metod: 

 zerowania sald (zero balancing), 

 konsolidacji docelowej (target balancing), 

 konsolidacji warunkowej (conditional pooling), 

 konsolidacji odwracalnej (cindrella pooling), 

 konsolidacji wielopoziomowej (multi-level consolidation). 

Najbardziej tradycyjną metodą jest cash pooling zero balancing. Na koniec 

dnia roboczego, po zaksięgowaniu wszystkich transakcji uznających i obciążających 

rachunki źródłowe w ramach grupy powiązanych podmiotów gospodarczych, bank 

automatycznie inicjuje transfery środków pieniężnych, uznających saldo rachunku 

skonsolidowanego, które stanowi sumę wszystkich – dodatnich i ujemnych – sald 

rachunków źródłowych. Oznacza to, że w przypadku pojawienia się niedoboru go-

tówki na jednym z rachunków bankowych następuje wyrównanie jego salda do zera. 

Efektem zastosowania metody jest wyzerowanie sald wszystkich rachunków źró-

dłowych, zaś rachunek główny jest równy łącznej nadwyżce gotówkowej bądź łącz-

nemu wykorzystaniu kredytu w rachunku bieżącym. 

Należy zaznaczyć, że salda zamknięcia rachunków bankowych z konkretnego 

dnia są również saldami otwarcia dnia następnego. Oznacza to, że jednostki, do 

których należą rachunki źródłowe rozpoczynają kolejny dzień działalności z zero-

wym saldem. Aby umożliwić ich funkcjonowanie w sytuacji, gdy wpływy pieniężne 

są niższe niż wydatki, ustala się dzienne limity środków pieniężnych do wykorzy-

stania dla poszczególnych rachunków źródłowych w taki sposób, aby ich zagrego-

wana wartość nie przekroczyła sumy dostępnej gotówki oraz przyznanego grupie 

                                                 
4 J. Grzywacz, Cash pooling w efektywnym zarządzaniu gotówką przez przedsiębiorstwo,  

w: Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, red. J. Grzywacz, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 69. 
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kredytu w rachunku bieżącym
5
. 

W przypadku cash poolingu rzeczywistego na koniec dnia następuje realny 

przepływ środków pieniężnych z rachunków o dodatnim saldzie (rachunki podmiotu 

A i C). W pierwszej kolejności z tych środków następuje pokrycie niedoborów wy-

kazywanych na rachunkach bankowych pozostałych podmiotów (rachunki podmiotu 

B i D), w drugiej zaś, uzyskana w ten sposób nadwyżka o wartości 250 j. pozosta-

wiona jest na rachunku głównymi oprocentowana. Przykład zilustrowano na rysun-

ku 1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
Rysunek 1. Przepływ środków pieniężnych – cash pooling rzeczywisty 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

Bardziej rozbudowane struktury organizacyjne wymagają wielostopniowego 

zerowania sald. Najpierw na poziomie jednego podmiotu gospodarczego, który ma 

więcej niż jeden rachunek bankowy ze względu na zdywersyfikowaną, skompliko-

waną działalność operacyjną lub oddziały. Następnie w ramach spółki nadrzędnej 

lub wydzielonego obszaru biznesowego, aż do etapu konsolidacji na poziomie całej 

grupy wzajemnie powiązanych małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że 

konsolidacja w obrębie jednego obszaru biznesowego będzie finansowana środkami 

pieniężnymi z rachunku głównego tylko w takiej części, która nie może być pokryta 

gotówką z rachunku skonsolidowanego tego obszaru. Konsolidacja na poziomie 

centralnym następuje dopiero po dokonaniu konsolidacji na niższym poziomie,  

tj. poszczególnych obszarów biznesowych. Schemat konsolidacji wielopoziomowej 

przedstawiono na rysunku 2. 

 

 

                                                 
5 W. Szumielewicz, Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowa-

nie, ocena, Difin 2009, s. 170. 
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Rysunek 2 Konsolidacja wielopoziomowa w grupie wzajemnie powiązanych małych i śred-

nich przedsiębiorstw (multi – level consolidation) 

 

Źródło: opracowania własne. 

 

 

Pozostałe metody konsolidacji bazują na tej samej zasadzie funkcjonowania, 

różnią się jednak pewnymi szczegółami. Konsolidacja docelowa polega na pozosta-

wianiu danym jednostkom dodatniego salda na koniec dnia roboczego celem zabez-

pieczenia płynności finansowej spółki w kolejnym dniu. 

Konsolidacja warunkowa jest odmianą cash poolingu, która ma na celu ograni-

czenie finansowania wewnątrz grupy podmiotów powiązanych, co wynika z pozo-

stawienia poszczególnym spółkom części kompetencji w zakresie zarządzania płyn-

nością finansową w celu obniżenia kosztów konsolidacyjnych. Zakres warunkowa-

nia konsolidacji zależy od możliwości technicznych banku. 

Ostatnią metodą cash poolingu realnego jest konsolidacja odwracalna, która 

polega na wykorzystywaniu nadwyżek środków pieniężnych tylko w części nie-

zbędnej do pokrycia zaistniałych niedoborów. Pozostała część gotówki zdeponowa-

nej na rachunkach bankowych pozostaje do dyspozycji zarządzających środkami 

pieniężnymi i daje możliwość zainwestowania ich w dowolnej formie poza konsoli-

dacją
6
. 

 

 

 

 

                                                 
6 J. Grzywacz, M. Lipski, Cash pooling..., s. 56. 
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3.  Cash pooling wirtualny 

 

Konsolidacja rzeczywista poprzez wzajemne finansowanie spółek bądź obsza-

rów biznesowych, w ramach grupy wzajemnie powiązanych małych i średnich 

przedsiębiorstw, wiąże się z potencjalnym ryzykiem podatkowym, dużym zaanga-

żowaniem związanym z monitorowaniem i rozliczaniem przepływów pieniężnych,  

a także odbieraniem jednostkom możliwości zarządzania płynnością finansową. 

Alternatywą jest cash pooling wirtualny (inaczej netting lub notional cash  

pooling), który polega na optymalizacji oprocentowania sald wszystkich rachunków 

bankowych podmiotów gospodarczych z grupy. Na podstawie matematycznej a nie 

fizycznej kompensacji występujących nadwyżek lub niedoborów środków pienięż-

nych. To narzędzie wykorzystywane jest często przez przedsiębiorstwa posiadające 

wiele oddziałów lub spółek córek rozproszonych na obszarze całego kraju lub za-

granicą (cross-border cash pooling), ale może być także zastosowane dla małych  

i średnich przedsiębiorstw powiązanych, np. tylko biznesowo
7
. 

W literaturze przedmiotu występują dwie metody konsolidacji wirtualnej. Me-

toda brutto – przy założeniu pełnej kompensacji odsetek przychodowych i koszto-

wych – opiera się na wyliczeniu i zaksięgowaniu odsetek dla każdego rachunku 

bankowego. Rozpoczyna się od wyliczenia sumy naliczonych odsetek, wartości 

skonsolidowanego salda, a także oszacowaniu odsetek dla zagregowanego salda.  

W dalszej kolejności następuje wypłata różnicy pomiędzy odsetkami od pojedyn-

czych rachunków i odsetkami od wirtualnego rachunku głównego. Na koniec do-

chodzi do redystrybucji osiągniętych korzyści pomiędzy rachunki uczestniczące  

w konsolidacji. Metoda netto – przy tym samym założeniu – sprowadza się do wyli-

czenia skonsolidowanego salda grupy podmiotów powiązanych, wyliczenia odsetek 

oraz ich zaksięgowania na rachunku wiodącym
8
. Na tym kończą się obowiązki pool 

leadera, czyli banku. Podział osiągniętych korzyści pomiędzy uczestników konsoli-

dacji jest po stronie zarządzających finansami danej grupy małych i średnich przed-

siębiorstw
9
. 

Obydwa rozwiązania są jednak rzadko stosowane w praktyce gospodarczej. Po 

pierwsze, regulacje prawne i przepisy rachunkowe w zależności od kraju odmiennie 

podchodzą do zagadnienia konsolidacji wirtualnej i jest ona często możliwa tylko po 

spełnieniu określonych warunków. Po drugie, brak możliwości kompensacji odsetek 

sald wszystkich rachunków spółek uczestniczących w konsolidacji wynika z od-

dzielnego wykazywania w aktywach banku dodatnich i ujemnych sald poszczegól-

nych rachunków, co wiąże się z koniecznością utrzymywania przez bank komer-

                                                 
7J. Folga, Zarządzanie majątkiem obrotowym, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przed-

siębiorstwa, red. A. Bielawska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 223. 
8 W. Szumielewicz, Cash management..., s. 195–196. 
9 J. Grzywacz, Cash pooling..., s. 65. 
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cyjny w banku centralnym rezerwy obowiązkowej
10

 oraz utrzymywania odpowied-

niego współczynnika adekwatności kapitałowej (współczynnika wypłacalności)
11

. 

Częściowym rozwiązaniem wymienionych utrudnień jest uzyskanie przez bank 

zabezpieczenia, np. w formie poręczenia o wartości co najmniej równej sumie 

wszystkich sald ujemnych od podmiotów charakteryzujących się dodatnimi saldami 

środków pieniężnych. 

Analizując cash pooling wirtualny na przykładzie wartości sald rachunków ban-

kowych podmiotów A, B, C i D, zilustrowanych na rysunku 1 należy podkreślić, że 

nie dochodzi do przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami powiąza-

nych przedsiębiorstw. Stosując metodę netto ustala się wartość salda wszystkich 

rachunków, wylicza wartość odsetek przychodowych bądź kosztowych, a następnie 

księguje się ich wartość na rachunku głównym. W przedstawionym przykładzie 

saldo jest dodatnie i wynosi 250 j., co oznacza, że na rachunku głównym zaksięgo-

wane zostaną odsetki przychodowe. W metodzie brutto następuje dodatkowo wyli-

czenie korzyści jednostkowych oraz ich redystrybucja na wszystkie podmioty, będą-

ce częścią struktury małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

 

4.  Zalety i wady wykorzystywania cash poolingu w przedsiębiorstwie 

 

Wykorzystywanie konsolidacji rzeczywistej we wzajemnie powiązanych ma-

łych i średnich przedsiębiorstwach wpływa pozytywnie na kilka jego obszarów, tj. 

zarządzanie płynnością finansową, poprawę współpracy poszczególnych podmiotów 

gospodarczych w tym zakresie oraz efektywniejszą współpracę grupy podmiotów  

z bankiem. 

Poprawę zarządzania płynnością finansową powiązanych podmiotów gospo-

darczych z rozbudowaną strukturą organizacyjną uzyskuje się poprzez zmniejszenie 

poziomu najbardziej płynnych aktywów utrzymywanych celem zabezpieczenia 

płynności i zredukowanie poziomu zadłużenia krótkoterminowego w formie kredy-

tów w rachunku bieżącym. Konsolidacja sald rachunków źródłowych na rachunku 

głównym daje możliwość zarządzania całkowitą wartością środków pieniężnych, 

zgromadzonych przez wszystkie jednostki oraz bezpośrednio wpływa na osiąganie 

korzyści odsetkowych. Kompensacja sald ujemnych z saldami dodatnimi występu-

jącymi na innych rachunkach oznacza zamianę finansowania trudniej dostępnym  

i droższym kredytem bankowym na finansowanie wewnętrzne bazujące na dostęp-

nych środkach pieniężnych. Pokazuje to jak akumulacja potencjału poszczególnych 

małych i średnich przedsiębiorstw pozwala osiągnąć korzyści dla każdego z nich. 

Wdrożenie cash poolingu rzeczywistego w grupie powiązanych przedsię-

biorstw zmusza do ujednolicenia procedur, a także automatyzacji wewnętrznych 

transferów środków pieniężnych. Wpływa to na usprawnienie planowania przepły-

                                                 
10 W Polsce stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5% od 1.01.2011 r.; Uchwała nr 9/2010 

Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie stóp 

rezerwy obowiązkowej bankówi wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej, DzU 

NBP, nr 15/2010. 
11 M. Iwanicz-Drozdowska, Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banków; 

www.nbp.pl (14.04.2012). 
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wów pieniężnych, większą przejrzystość transferów gotówkowych oraz możliwość 

przeniesienia zadań monitorowania, rachowania i rozliczenia odsetek na bank – pool 

leadera. Automatyzacja procesu zarządzania przepływami środkami pieniężnymi 

wewnątrz struktury wraz z przeniesieniem centrum odpowiedzialności do spółki – 

matki lub jednostki dominującej oznacza mniejsze zapotrzebowania na zasoby ludz-

kie w działach finansowych poszczególnych spółek – córek lub jednostkach funk-

cyjnych 

Dzienne analizowanie przepływów pieniężnych oraz konieczność wyboru jed-

nego partnera do obsługi rachunków bieżących różnych podmiotów wpływa na 

zacieśnienie relacji z bankiem. Wdrożenie cash poolingu rzeczywistego oznacza 

ujednolicenie przez bank warunków oraz zasad współpracy z każdym z podmiotów 

gospodarczych, co przekłada się na korzystniejsze oprocentowanie depozytów na 

rachunkach bieżących i kredytów krótkoterminowych ze względu na efekt skali. 

Aby oszacować realne korzyści wynikające z cash poolingu rzeczywistego na-

leży je skorygować o koszty bankowe (jednorazowe, okresowe, transakcyjne, koszty 

raportowania oraz realokacji odsetek pomiędzy poszczególne jednostki), koszty 

monitorowania alokacji środków pieniężnych w ramach grupy, koszty narzędzi 

wspomagających proces konsolidacji oraz koszty doradztwa podatkowego
12

. 

W przypadku konsolidacji wirtualnej, głównym celem jej wdrożenia jest uzy-

skanie optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych. W porównaniu do konso-

lidacji rzeczywistej osiąga się także dodatkowe korzyści, tj. brak transferu środków 

pieniężnych, czyli trudności związanych z przypisaniem poszczególnych wartości 

do danych spółek bądź obszarów biznesowych, pozostawienie odpowiedzialności za 

zarządzanie płynnością finansową w każdej jednostce, mniejsze ryzyko podatkowe 

oraz niższe koszty implementacjii utrzymania konsolidacji. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że osiągane korzyści odsetkowe w konsolidacji wirtualnej są nieporówny-

walnie mniejsze niż w przypadku cash poolingu rzeczywistego. Ograniczenie po-

ziomu aktywów pieniężnych nie jest tak skuteczne. Ta metoda nie daje możliwości 

zarządzania łączną wartością środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich 

rachunkach bankowych. 

Wdrożenie cash poolingu wirtualnego przynosi korzyści w postaci poprawy 

współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz współpracy z bankiem, jednak 

w mniejszym stopniu niż w przypadku cash poolingu rzeczywistego. Dokładna 

analiza wymaga dokonania korekty omówionych korzyści o koszty związane z uru-

chomieniem usługi konsolidacji rachunków w ramach określonych struktury jedno-

stek gospodarczych. Są one takie same jak w przypadku konsolidacji rzeczywistej  

z wyjątkiem – kosztów transakcyjnych
13

. 

Negatywne konsekwencje stosowania cash poolingu są związane przede 

wszystkim z ryzykiem podatkowym. Brak przepisów regulujących bezpośrednio 

proces konsolidacji rachunków bankowych sprawia, że cash pooling jako umowa 

nienazwana, narażona jest na odmienne interpretacje organów kontrolno-

skarbowych. W praktyce pojawiają się implikacje związane z podatkiem dochodo-

                                                 
12 W. Szumielewicz, Cash management..., s. 178–183. 
13 Ibidem, s. 203–204. 
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wym podatkiem od towarów i usług, cenami transferowymi oraz podatkiem od 

czynności cywilno-prawnych
14

. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację 

poselską stwierdził, że każda umowa cash poolingu winna być oceniana podatkowo 

jedynie według kryteriów, które na gruncie polskiego prawa podatkowego zostały 

zdefiniowane. Mimo interpretacji indywidualnych potwierdzających tezę, iż jest to 

usługa bankowa wcale nie oznacza to, że wszystkie umowy cash poolingowe będą  

w ten sposób klasyfikowane, bowiem każda z nich powinna być oddzielnie analizo-

wana
15

. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podat-

ku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000, nr 54, poz. 654, ze zm.), nie uważa 

się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych 

spółce przez: 

 jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (ak-

cji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie 

mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wo-

bec jej udziałowców (akcjonariuszy) posiadających co najmniej 25% udziałów 

(akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów  

w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność 

wartości kapitału zakładowego spółki albo 

 inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach – spółce będącej pożyczkodawcą  

i spółce będącej pożyczkobiorcą – ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada 

nie mniej niż 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej 

pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadają-

cych co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiada-

jących co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariu-

szy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzy-

krotność wartości kapitału zakładowego spółki
16

. 

Zapisy te rodzą ryzyko, że organ skarbowy zinterpretuje cash pooling jako 

umowę pożyczki zawieraną pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie 

przedstawionego fragmentu ustawy, co sprawi, iż koszty odsetkowe nie będą stano-

wiły kosztów uzyskania przychodu. W rzeczywistości zawsze stroną każdej transak-

cji jest bank, co zostało już potwierdzone w interpretacjach indywidualnych
17

. 

Fakt, iż cash pooling jest umową nienazwaną w prawie polskim rodzi także 

wątpliwości niektórych organów kontrolnych co do segmentacji tej usługi na bazie 

Ustawy o podatku od towarów i usług. Główny Urząd Statystyczny sklasyfikował 

cash pooling jako PKWiU 65.23.10 „Usługi pośrednictwa finansowego pozostałe 

gdzie indziej niesklasyfikowane”. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1, ustawy usługi cash 

                                                 
14 P. Cichulski, T. Szczepanik, W. Szczypiński, Cash pooling – aspekty prawno-podatkowe, 

„CFO”, nr 04/2012, s. 45. 
15 Odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. oraz 

2 lipca 2004 r. na interpelację nr 6005 w sprawie kwalifikacji do celów podatkowych poro-

zumień o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową przez grupę spółek. 
16Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych; DzU 2000, 

nr 54, poz 654 ze zm., art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61. 
17 Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 02.09.2009 r., sygna-

tura IPPB3/423-437/09–2/ER. 
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poolingu zalicza się do grupy usług zwolnionych z VAT
18

. Mimo to pojawiają się 

interpretacje indywidualne, które traktują każdy podmiot uczestniczący w transak-

cjach jako usługodawcę, co rodzi obowiązek rozliczenia się z tegoż podatku
19

. 

Implikacje zastosowania cash poolingu na gruncie ustawy o podatku od czyn-

ności cywilno-prawnych wynikają z zagrożenia interpretacji tych transakcji jako 

umowy pożyczki a nie jako usługi pośrednictwa finansowego zgodnie z klasyfikacją 

GUS, bowiem ten rodzaj usługi jest zwolniony z podatku VAT, co automatycznie 

oznacza brak możliwości zastosowania PCC. Dodatkowo, tezę, że cash pooling nie 

podlega podatkowi od czynności cywilno-prawnych wzmacnia enumeratywny cha-

rakter art.1 ust. 1 pkt 1 ustawy, który jednoznacznie wskazuje na transakcje będące 

przedmiotem opodatkowania
20

. Potwierdzają to także interpretacje indywidualne
21

. 

Cash pooling jest rozwiązaniem zwiększającym efektywność zarządzania 

przepływami środków pieniężnych nie tylko w złożonych strukturach kapitałowych, 

ale takżew powiązanych biznesowo, osobowo, kapitałowo małych i średnich przed-

siębiorstwach. Należy pamiętać, iż w przypadku podmiotów powiązanych, w rozu-

mieniu ustawy, ma zastosowanie art. 9a Ustawy o podatku dochodowym osób 

prawnych, który nakłada obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. 

Dotyczy to świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerial-

nych i prawnych, w których łączna kwota (lub jej równowartość), wynikająca  

z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym, łączna kwota wymagal-

nych świadczeń przekracza równowartość 30 000 euro. Każda transakcja oraz jej 

warunki powinny być rynkowe. Organ kontrolujący na bazie art. 11 tejże ustawy 

dokonuje oszacowania cen, wykorzystując jedną z czterech metod: porównywalnej 

ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, rozsądnej marży („koszt plus”), metody 

zysku transakcyjnego. Podmioty podlegające obowiązkowi przygotowania doku-

mentacji podatkowej mogą korzystać z innych metod, jednak zastosowanie jednej  

z wymienionych daje gwarancję, że organ kontrolny zastosuje taką samą. Brak do-

kumentacji cen transferowych rodzi ryzyko sankcji materialnej, zaś w przypadku 

doszacowania dochodu jest on opodatkowany 50% stawką podatku oraz nałożeniem 

odsetek za zwłokę. Ważną rolę w ograniczeniu ryzyka podatkowego pełnią informa-

cje uzyskiwane od banków, bowiem są one źródłem danych, niezbędnych do spo-

rządzenia rzetelnej dokumentacji podatkowej 

Oprócz ponoszonych kosztów implementacji i świadczenia usługi cash poolingu, 

kosztów dodatkowej sprawozdawczości finansowej niezbędnej przy wdrożeniu, 

kwestie podatkowe są najistotniejszym elementem, który musi zostać poddany ana-

lizie w każdym konkretnym przypadku na gruncie obowiązujących przepisów. Nie-

umiejętna próba zastosowania konsolidacji rachunków bankowych może spowodo-

                                                 
18Ustawa z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535, 

ze zm., art. 43 ust. 1 pkt 1. 
19 Interpretacja indywidualna, Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu z 20.06.2006 

r., sygnatura 1473/WV/ 443/546/47/2006/SK. 
20Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilno-prawnych, DzU 2000, 

nr 86, poz. 959, ze zm., art. 1 ust. 1 pkt 1. 
21 Interpretacja indywidualna Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie z 19.03.2007 

r., sygnatura 472/SPC/436–6/07/PM. 
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wać, że dodatkowe koszty będą znacznie wyższe aniżeli możliwe do osiągnięcia 

korzyści
22

. 

 

 

Podsumowanie 
 

Zastosowanie usługi cash poolingu we wzajemnie powiązanych małych i śred-

nich przedsiębiorstwach pozwala zwiększyć efektywność zarządzania środkami 

pieniężnymi oraz osiągnąć realne korzyści. Konsolidacja rzeczywista i wirtualna jest 

coraz częściej stosowanym narzędziem w Polsce – mimo istnienia ryzyka podatko-

wego oraz pewnych niedogodności związanych z wątpliwościami czy traktować 

wewnętrzne transfery jako pożyczki udzielane poprzez poszczególne jednostki  

z grupy podmiotów powiązanych. W innych krajach Unii Europejskiej cash pooling 

jest zasadniczym instrumentem zarządzania gotówką
23

. 

Rola cash poolingu w aktywnym zarządzaniu środkami pieniężnymi będzie ro-

sła wraz z dalszym rozwojem i integracją rynków finansowych oraz powstawaniem 

coraz większej liczby powiązań biznesowych, osobowych i kapitałowych pomiędzy 

małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

 

 
THE USE OF CASH POOLING IN LINKED SMALL AND MEDIUM–SIZED COM-

APNIES 

Summary 

The presented article describes the role of cash pooling in active cash management with 

particular attention to small and medium-sized companies. Firstly, there is information about 

aims of cash management and  short description of cash pooling as service. In the second part 

two alternative cash pooling methods are presented – zero balancing and notional. Next, 

advantages and disadvantages of cash pooling zero balancing and notional are itemized with 

focus on tax aspects. 

Translated by Bartosz Orliński 

                                                 
22M. Kwapień, Cash pooling jako narzędzie zarządzania płynnością w grupach kapitałowych, 

w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin 2011,  

s. 389. 
23 JP Morgan Asset Management: Global Cash Management Survey 2007; www.treasury-

management.com (10.04.2012). 
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ROLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB  

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FINANSOWANIU  

MIKROPRZEDSIĘBIORSTW OSÓB  

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

Wprowadzenie 

 

Osoby niepełnosprawne występują w każdym społeczeństwie. W skali ludności 

całego świata ich odsetek sięga około 10% populacji, czyli ponad 650 mln osób. 

Szacunkowo, 470 mln osób niepełnosprawnych jest w wieku produkcyjnym. 

W Polsce, osoby niepełnosprawne stanowią ponad czteroipółmilionową społecz-

ność
1
 – w 2011 roku było to 12,2% ogółu ludności Polski. Spośród ogółu osób nie-

pełnosprawnych, 33,6% wskazuje na niepełnosprawność biologiczną
2
 a prawie 

56,6% cechuje się niepełnosprawnością zarówno biologiczną, jak i prawną
3
. Ta 

relatywnie liczna subpopulacja, jak pokazały wieloletnie doświadczenia, źle reaguje 

na stosowane instrumenty aktywizacji zawodowej. Wyniki Badań Aktywności Eko-

nomicznej Ludności Polski (BAEL) wskazują, że współczynnik aktywności zawo-

dowej dla osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej w 2011 roku wynosił 

17,2%, zaś dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
4
 – 26,4% (w przy-

padku osób pełnosprawnych odpowiednio 60,7% i 76,7%)
5
. 

Działania mające przeciwdziałać bezrobociu osób niepełnosprawnych są reali-

zowane głównie przez publiczne służby zatrudnienia i finansowane z budżetu pań-

stwa oraz budżetów samorządowych. W przypadku Polski, system finansowania 

instrumentów przeciwdziałających bezrobociu osób niepełnosprawnych oparto na 

                                                 
1 Według wstępnych wyników z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 dotyczącego popu-

lacji osób niepełnosprawnych, przeprowadzonego w ramach Narodowego Spisu Powszechne-

go Ludności i Mieszkań 2011; Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej 

ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

2012, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art220,wstepne- wyniki -narodowego  

-spisu -powszechnego-i-mieszkan-2011.html. 
2 Osoby niepełnosprawne biologicznie, tj. takie, które nie miały orzeczenia, ale (odczuwały) 

całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych 

stosownie do swojego wieku. 
3 Osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które w dniu spisu miały odpowiednie, aktualne 

orzeczenie wydane przez właściwy organ orzekający o stopniu niepełnosprawności. 
4 Za osoby w wieku produkcyjnym przyjmuje się osoby w wieku od 18 lat do 59 lat w przy-

padku kobiet i 64 lat w przypadku mężczyzn. 
5 Dane Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2012;  

http://www. niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynek-pracy/. 
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środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Odpowiedzialne za realizację działań są głównie powiatowe urzędy pracy. Typo-

wymi przykładami są: szkolenia i zmiany kwalifikacji, refundacja kosztów tworze-

nia i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowisk pracy u praco-

dawców na chronionym i niechronionym rynku pracy, dofinansowanie wniesienia 

wkładu do spółdzielni socjalnych oraz udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej lub rolniczej przez osoby niepełnosprawne. 

Celem niniejszego artykułu jest próba określenia rozmiarów i efektów pomocy 

finansowej udzielanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą na własny 

rachunek. 

Autorka postawiła tezę, że osoby niepełnosprawne przejawiają swoją aktyw-

ność gospodarczą w głównej mierze dzięki pomocy finansowej z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bez której nie byliby w stanie 

podołać silnej konkurencji ze strony przedsiębiorców pełnosprawnych. 

Zakres czasowy opracowania autorka ustaliła na lata 2008–2011. 

 

 

1. Samozatrudnienie jako metoda aktywizacji zawodowej osób niepełno-

sprawnych w Polsce 

 

W świetle wyników badań realizowanych w ramach BAEL osoby niepełno-

sprawne są gorzej wykształcone niż osoby pełnosprawne, częściej chorują i są bar-

dziej podatne na marginalizację na rynku pracy
6
. Ich głównym źródłem utrzymania 

są: renta inwalidzka i zasiłki z pomocy społecznej, rzadko zaś dochody z pracy na-

jemnej lub prowadzenia działalności gospodarczej. 

W strukturze pracujących osób niepełnosprawnych większość stanowili pra-

cownicy najemni. W 2011 roku, z każdych 100 pracujących osób niepełnospraw-

nych w wieku powyżej 16 lat, 71 osób było pracownikami najemnymi. Odsetek 

osób samozatrudnionych i będących pracodawcami w 2011 roku – według wyników 

BAEL – sięgał prawie 23%. Pozostałą grupę pracujących stanowili pomagający 

członkowie rodzin w gospodarstwach rolnych. W przypadku struktury zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w roku 2011 odsetek mających 

pracę najemną był jeszcze większy i przekraczał 73%. Własne przedsiębiorstwo 

prowadziło 21% niepełnosprawnych osób.  

Biorąc pod uwagę cały okres badawczy, liczba samozatrudnionych osób nie-

pełnosprawnych i niepełnosprawnych pracodawców w wieku produkcyjnym, gene-

ralnie rosła, za wyjątkiem 2009 roku. W 2008 roku 100 tys. osób niepełnospraw-

nych prowadziło własne firmy. Rok później nastąpił spadek o około 8 tys. przedsię-

biorców niepełnosprawnych. W latach 2010–2011 zanotowano istotny przyrost 

liczby niepełnosprawnych przedsiębiorców (samozatrudnionych i będących praco-

dawcami) z 94 tys. osób do 113 tys. osób. W skali całej subpopulacji osób niepełno-

                                                 
6 Dane Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2012; 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/bezrobocie-

rejestrowane/. 
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sprawnych w wieku produkcyjnym, osoby prowadzące własne firmy stanowiły  

w 2011 roku 5%. W stosunku do roku 2008, odsetek ten zwiększył się o 1 punkt 

procentowy
7
.  

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane jako osoby bezrobotne mogły starać 

się o pomoc finansową i merytoryczną przy zakładaniu własnej firmy (samozatrud-

nieniu). Jako przedsiębiorcy, prowadzący własne firmy mogli także korzystać  

z pomocy finansowej na pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych oraz na dopłaty 

do oprocentowania zaciągniętych, w związku z prowadzoną działalnością gospodar-

czą, kredytów bankowych. 

 

 

2. Pomoc finansowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych na rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych 

 

Popularną formą wyrażania swojej aktywności gospodarczej przez osoby nie-

pełnosprawne jest zakładanie własnej firmy – przy współudziale środków PFRON 

będących w gestii powiatowych urzędów pracy. Pomoc finansowa z PFRON na ten 

cel udzielana jest w formie dotacji na podjęcie po raz pierwszy działalności gospo-

darczej, w rozumieniu przepisów zawartych w Ustawie z 2 lipca 2004 roku o swo-

bodzie działalności gospodarczej
8
 (na zarobkową działalność wytwórczą, handlową, 

budowlaną usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze 

złóż, a także działalność zawodową). Osoba niepełnosprawna zarejestrowana  

w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozosta-

jąca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo na ten cel 

kwotę w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż 

do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała 

środków publicznych na ten cel
9
. Zatem, według kwot przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia podawanego przez GUS dla celów emerytalno-rentowych, maksy-

malna kwota dotacji mogła sięgać od 45 001,65 zł w 2008 roku do 51 882,00 zł  

w 2011 roku
10

 (tab. 1). Pomimo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, dającego 

podstawę do wzrostu kwot dotacji przekazywanej na rozpoczęcie działalności go-

spodarczej, starostowie przekazywali coraz mniejsze kwoty na założenie firm przez 

osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne, bądź 

poszukujące pracy. W latach 2008–2011 średnie kwoty dotacji zmniejszyły się  

z 31 947 w 2008 roku do 28 417,3 zł w 2011 roku.  

 
 

                                                 
7 Ibidem. 
8 DzU 2010, nr 220, poz. 1447, ze zm. 
9 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

z dnia 27 sierpnia 1997 roku; DzU nr 123, poz. 776 – tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2008 

roku DzU nr 14, poz. 92. 
10 Do ustalania wysokości dotacji (również pożyczek) na rozpoczęcie działalności gospodar-

czej przyjmuje się kwotę publikowanego przez GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodze-

nia, podawanego dla celów emerytalno-rentowych z kwartału poprzedzającego kwartał, dla 

którego ustalana jest kwota dofinansowania. 
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Tabela1 

Średnie wynagrodzenie i kwoty dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej  

w latach 2008–2011 

 

Lata 

Kwota przeciętnego 

miesięcznego wyna-

grodzenia 

(uśredniona dla IV 

kwartałów) 

Kwota maksymalnego 

dofinansowania 

(15-krotność przecięt-

nego wynagrodzenia) 

Przeciętna kwota 

dotacji udzielona przez 

starostów na podjęcie 

działalności gospodar-

czej 

2008 3000,11 45 001,65 31 947,00 

2009 3156,15 47 342,10 28 758,00 

2010 3288,83 49 332,45 27 528,00 

2011 3458,80 51 882,00 25 436,00 

Średnio w latach  

2008–2011 
x x 28 417,30 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON; http://www.pfron.org.pl/ por-

tal/bip/9/74/ Wykorzysie_srodkow_PFRON_przez_jednostki_samorzadu_terytorialnego.html; 

http://msp. money.pl /kalkulatory_i_wskazniki/wskazniki/wynagrodzenia/ (29.10.2012). 

 

 

Liczbę osób niepełnosprawnych, które skorzystały z tej formy wsparcia ich ak-

tywności gospodarczej w latach 2008–2011 zaprezentowano na rysunku 1. W latach 

2008–2012 obserwuje się systematyczny spadek liczby udzielonych dotacji do sa-

mozatrudnienia. W 2008 roku starostowie udzielili 1664 dotacji, co można uznać za 

utworzenie takiej liczby jednoosobowych firm, prowadzonych przez osoby niepeł-

nosprawne.  

 
Rysunek 1. Liczba udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce,  

w latach 2008–2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON, s. http://www.pfron.org.pl/ por-

tal/bip/9/74/ Wykorzystanie_srodkow_PFRON_przez_jednostki_samorzadu_ terytorialne-

go.html, data pobrania (28.10.2012). 

W kolejnych latach systematycznie zmniejszała się liczba udzielonych dotacji 

na założenie własnej firmy przez osoby niepełnosprawne. W 2011 roku, dzięki 

środkom PFRON znajdującym się w gestii starostów (dysponentem ostatecznym  
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z reguły był kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, realizujący zadania na rzecz 

osób niepełnosprawnych) udzielono 951 dotacji na założenie własnej firmy przez 

osoby niepełnosprawne. 

Tak drastyczny spadek liczby udzielonych dotacji był spowodowany istotnymi 

ograniczeniami kwot przekazywanych samorządom przez PFRON na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
11

. Przyczyną zmniejszonego dofinansowa-

nia samorządów powiatowych było pogorszenie kondycji finansowej PFRON  

w efekcie gwałtownego wzrostu wydatków na dotacje na pokrycie kosztów płaco-

wych zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizowane przez System Obsługi Do-

finansowań i Refundacji (SODiR)
12

. 

 

 

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako źródło 

finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych 

przedsiębiorców 

 
Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek 

opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, tak jak przedsiębiorca pełnospraw-

ny
13

. Należy jednak dodać, że zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno-

sprawnych
14

, przedsiębiorca niepełnosprawny może otrzymać ich częściową refun-

dację z PFRON, tj. w zakresie składek: emerytalnej i rentowej
15

. Warunkiem otrzy-

mania refundacji jest zapłacenie składek w terminie i wystąpienie do SODiR o ich 

refundację. 

W latach 2008–2011 dość istotnie zmieniły się zasady i kwoty refundacji skła-

dek na ubezpieczenia społeczne (tab. 2). Do końca maja 2011 roku Fundusz poprzez 

SODiR, refundował każdemu przedsiębiorcy niepełnosprawnemu składki w podob-

nej wysokości. Po pierwszym czerwca 2011 roku uzależniono kwotę refundacji od 

stopnia niepełnosprawności. 

                                                 
11 Według danych PFRON w 2008 r. samorządy wydatkowały na rehabilitację zatrudnieniową 

prawie 155 mln zł, a w 2011 niecałe 60 mln zł.  
12 Zob. A. Koza, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych a sytuacja finansowa Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-

nego we Wrocławiu nr 193, Finanse i Rachunkowość – teoria i praktyka, red. J. Adamek, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 190–201. 
13 Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych; DzU 1998, 

nr 137, poz. 887, z późn. zm. 
14 Ibidem. 
15 Począwszy od refundacji składek za czerwiec 2011 r. zróżnicowano  – w zależności od 

posiadanego stopnia niepełnosprawności – kwotę przysługującej refundacji. 100% kwoty 

obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczo-

nych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 60% kwoty obowiązkowych składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności oraz 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia eme-

rytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. 
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Tabela 2 

Zakres refundacji z PFRON składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym przedsię-

biorcom w latach 2008–2011 

 

Okres obowiązywania  

01.01.2008–30.05.2011r. 01.06.2011–31.12.2011r. 

Zakres refundacji z PFRON 

 Każdej osobie niepełnosprawnej (bez 

względu na stopień niepełnosprawności), 

prowadzącej działalność gospodarczą obo-

wiązkowe składki na ubezpieczenie emery-

talne i rentowe 60% prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia 

rocznej podstawy wymiaru składek emery-

talno-rentowych 

 Każdej osobie niepełnosprawnej (bez 

względu na stopień niepełnosprawności) 

rozpoczynającej działalność gospodarczą 

30% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

(dla osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą) 

 Osoby niepełnosprawne znacznie – 100% 

kwoty obowiązkowych składek na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe 

 Osoby niepełnosprawne umiarkowanie – 

60% kwoty obowiązkowych składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 Osoby niepełnosprawne lekko – 30% 

kwoty obowiązkowych składek na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o syste-

mie ubezpieczeń społecznych; DzU z 10 listopada 1998 r., nr 137, poz. 887, z późn. zm.; 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych DzU nr 123, poz. 776 – tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2008 roku 

DzU nr 14, poz. 92. 

 

 

Największa refundacja (na poziomie z lat ubiegłych) przysługiwała tylko oso-

bom niepełnosprawnym, prowadzącym działalność gospodarczą, które miały udo-

kumentowany znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku osób niepełno-

sprawnych umiarkowanie i lekko, wyraźnie obniżono zakres refundacji – odpowied-

nio do 60% kwoty i 30% składek liczonych od obowiązkowej podstawy naliczania 

składek
16

. 

W celu stworzenia szczególnie korzystnych warunków zakładania i prowadze-

nia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, zmniejszono poziom 

                                                 

16 Art. 18 ust. 8 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność 

stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy 

wymiaru składek. W 2008 r. podstawę wymiaru składek ustalano raz na kwartał (w grudniu 

2008 r. wynosiła 1781,13 zł). Od 2009 r. przyjęto zasadę, iż podstawa naliczania składek na 

ubezpieczenia społeczne będzie stała w całym roku i podawana z góry. W 2009 r. podstawa ta 

wynosiła 1915,80 zł. W 2011 r. przyjęto kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
z IV kwartału 2009 r., co wyraźnie obniżyło zakres refundacji składek na ZUS z PFRON. 
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obciążeń tych przedsiębiorców w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia 

działalności gospodarczej. Od 2008 roku osobom niepełnosprawnym, które w okre-

sie poprzednich pięciu lat nie prowadziły działalności gospodarczej lub jej nie zało-

żyły w celu wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz które-

go przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim 

roku kalendarzowym wykonywały, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego 

stosunku pracy, czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospo-

darczej, przysługuje możliwość ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpie-

czenia społeczne, jako zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimal-

nego wynagrodzenia. W efekcie niepełnosprawni przedsiębiorcy, bez względu na 

stopień kalectwa, rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy, w okre-

sie pierwszych dwóch lat płacili symboliczne kwoty
17

. 

Według danych SODiR, w grudniu 2008 roku przekazano refundacje składek 

na ubezpieczenia społeczne 23 139 niepełnosprawnym przedsiębiorcom (rys. 2).  

 

Rysunek 2. Liczba osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, które 

otrzymały refundacje składek na ubezpieczenia społeczne w latach 2008–2011 (stan w grud-

niu). 

 
Źródło: Dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Systemu 

Obsługi Dofinansowań i Refundacji. 

 

 

                                                 
17 A. Koza, Przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych po zmianach zasad dofinansowania 

składek na ubezpieczenia społeczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-

cławiu nr 113, Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 441–442. 
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W kolejnych dwóch latach, liczba przekazywanych refundacji systematycznie 

rosła. W grudniu 2010 roku taką pomoc otrzymało ze środków PFRON 27 888 osób 

niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek 

W 2011 roku zanotowano spadek liczby udzielonych refundacji. W grudniu te-

go roku o taką pomoc zwróciło się do SODiR 25 089 osób niepełnosprawnych, czyli 

o prawie 2800 osób mniej niż rok wcześniej. Zarysował się więc niekorzystny trend 

dotyczący liczby osób niepełnosprawnych, które prowadziły na własny rachunek 

działalność gospodarczą i zwracały się do PFRON o zwrot zapłaconych składek na 

ubezpieczenia społeczne.  

 

 

4. Dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych niepełnospraw-

nych przedsiębiorców 

 

Osoba niepełnosprawna prowadząca własną działalność gospodarczą może 

otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie do oprocentowania kredytu banko-

wego, zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności. Takiego dofinansowania 

udziela starosta po zawarciu z niepełnosprawnym przedsiębiorcą umowy w maksy-

malnej kwocie nieprzekraczającej 50% oprocentowania kredytu bankowego zacią-

gniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej. 

W latach 2008–2011 z tej formy wsparcia finansowego skorzystało łącznie 157 

osób (rys. 3). 

 

 
 
Rysunek 3. Liczba osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, które 

otrzymały dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych w latach 2008–2011. 

 

Źródło: Dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, http:// www. 

pfron.org.pl/ portal/bip/9/74/ Wykorzystanie_ srodkow_PFRON_przez_jednostki _samorzadu 

_terytorialnego.html (4.11.2012). 
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z PFRON i przekazanych samorządom powiatowym na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W całym okresie objętym analizą widoczny 

był spadek kwot oraz liczby udzielonych dofinansowań do oprocentowania kredy-

tów bankowych zaciągniętych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 

przez osoby niepełnosprawne. W 2008 roku o taką pomoc zwróciło się 47 osób. 

Łącznie otrzymali oni prawie 181 tys. zł. Średnia kwota dofinansowani to 3851 zł. 

W 2011 roku kwota przyznana przez starostów wyniosła 99,5 tys. złotych a skorzy-

stało z tej formy pomocy 33 osoby. Zatem średnie wsparcie przekazane niepełno-

sprawnym przedsiębiorcom ze środków PFRON wyniosło 3015 zł, czyli o 836 zł. 

mniej niż trzy lata wcześniej.  

 

 

Podsumowanie 

 

Osoby niepełnosprawne należą do grup społecznych cechujących się relatyw-

nie małą aktywnością na rynku pracy. Każdy przejaw ich aktywnego poszukiwania 

zatrudnienia jest zatem godny wsparcia ze strony państwa. Podobnie jak w innych 

krajach wysoko rozwiniętych, w Polsce udzielana jest pomoc finansowa ze środków 

publicznych osobom niepełnosprawnym w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia. 

W Polsce podstawowym źródłem finansowania takich działań jest Państwowy Fun-

dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który od 1991 roku pełni funkcję pań-

stwowego funduszu celowego, finansującego zadania państwa na rynku pracy,  

w tym również wsparcie niepełnosprawnych przedsiębiorców.  

Osoby niepełnosprawne w Polsce wyrażają swoją aktywność gospodarczą 

głównie w postaci zakładanych przez siebie przedsiębiorstw. Mogą one ubiegać się 

o pomoc na etapie zakładania działalności, jak również w trakcie jej prowadzenia. 

Dotacja na zatrudnienie w kwocie nieprzekraczającej piętnastokrotność przeciętnego 

wynagrodzenia ma zachęcić takie osoby do podejmowania ryzyka zakładania i pro-

wadzenia własnej firmy. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofi-

nansowanie do oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych w związku  

z prowadzoną działalnością gospodarczą ma zmniejszyć koszty działania firm pro-

wadzonych przez osoby niepełnosprawne i zachęcić do ich rozwoju. 

Pomimo tych możliwości wsparcia, w latach 2008–2011 generalnie zmalała 

liczba osób, które dostały takie wsparcie. Główną przyczyną malejącego zaintere-

sowania osób niepełnosprawnych zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy były 

mniejsze kwoty udzielanej dotacji na samozatrudnienie przez starostów. Stało się to 

w wyniku zmniejszania kwot przeznaczanych przez starostów na dotacje na rozpo-

częcie działalności wskutek ograniczania kwot przekazywanych powiatom przez 

PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną. Sytuację dodatkowo pogarszał 

wzrost innych wydatków realizowanych ze środków Funduszu, m.in. na: pokrywa-

nie rosnących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowania 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i innych. Skutkiem tego starostowie ogranicza-

li wydatki na rehabilitację zawodową w tym i na dofinansowanie niepełnospraw-

nych przedsiębiorców. Zmiany w zasadach refundacji składek na ubezpieczenia 

społeczne, wprowadzone w 2011 roku a zmniejszające kwoty refundacji osobom
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lżej niepełnosprawnym, także wpłynęły na zmniejszenie zainteresowania tego typu 

pomocą ze strony niepełnosprawnych przedsiębiorców.  

Według danych GUS pozyskiwanych w ramach badań ankietowych BAEL, 

liczba osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą w latach 

2008–2011 generalnie rosła (za wyjątkiem 2009 r.). Wyniki te odbiegają od danych 

pochodzących z SODiR i odzwierciedlających liczbę osób niepełnosprawnych, 

prowadzących działalność gospodarczą, które zgłosiły się po refundację składek na 

ubezpieczenia społeczne. Przy czym, rozbieżność w liczbie osób zgłaszających się 

do PFRON po refundację można uzasadnić koniecznością spełnienia wielu wymo-

gów dokumentacyjnych, koniecznością zawieszenia otrzymywanych świadczeń 

emerytalnych i rentowych oraz zbyt małą atrakcyjnością kwot refundacji. 

W opinii autorki niniejszego artykułu zarysowujący się negatywny trend  

w rozwoju przedsiębiorczości nie zostanie odwrócony w najbliższych latach. Prze-

słanką dla takich wniosków jest coraz gorsza kondycja finansowa PFRON, który 

boryka się z trudnościami finansowymi wskutek malejących wpływów z tytułu 

wpłat od pracodawców, którzy zwiększając zatrudnienie osób niepełnosprawnych  

w poprzednich latach, unikali w ten sposób wpłat na Fundusz z tytułu kary za ich 

niezatrudnianie. Z drugiej strony, zwiększone zatrudnienie generuje wzrost obligato-

ryjnych wydatków na obligatoryjne dotacje do zatrudnienia osób niepełnospraw-

nych. Stąd m.in. PFRON przekazuje mniejsze kwoty samorządom, a to przekłada się 

na zmniejszanie nakładów na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. 

Szczególnie cierpią na tym niepełnosprawni przedsiębiorcy i osoby niepełnospraw-

ne, które rozważają możliwość założenia własnej firmy z pomocą finansową z Fun-

duszu. Taka sytuacja bowiem nie zachęca do podejmowania ryzyka zakładania wła-

snej firmy, zwłaszcza w kontekście niekorzystnych danych makroekonomicznych 

dotyczących gospodarki Polski i innych krajów Unii Europejskiej. 

 

 
THE ROLE OF THE STATE FUND OF REHABILITATION OF PERSONS WITH 

DISABILITIES IN FINANCING MICRO-ENTERPRISE PEOPLE WITH  

DISABILITIES 

Summary 
Unemployed people with disabilities who want to start their own business can get finan-

cial assistance from the State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities. The fund 

provides financial assistance for start-ups and during their functioning. The Fund finances 

some of the interest of bank loans and part of the social security contributions. Without this 

support the competitiveness of people with disabilities would be much smaller.  

Translated by Adriana Politaj 
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DOSTĘPNOŚĆ DO KREDYTU JAKO CZYNNIK ROZWOJU SEKTORA 

MŚP W POLSCE 

 

 

Wprowadzenie 

 

We współczesnej gospodarce rynkowej założenie oraz prowadzenie działalno-

ści gospodarczej traktuje się jako podstawowy efekt zachowań przedsiębiorczych 

jednostki lub grupy ludzi. Przedsiębiorczość jest zjawiskiem złożonym, uwarunko-

wanym wieloma czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa jako rezultat zachowań przedsiębiorczych, to 

niekwestionowane stymulatory rozwoju gospodarczego, motory zmian oraz źródła 

innowacji. Wśród zagrożeń uniemożliwiających rozwój sektora MŚP w Polsce wy-

mienia się niejednokrotnie barierę pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.  

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest sektor MŚP w Polsce 

oraz kredyt jako jego źródło finansowania. Autorka wykorzystując międzynarodowe 

opracowania (raport Global Entreprenurship Monitor i raport Doing Business) 

przedstawia wyniki badań ekspertów, oceniających dostęp do finansowania przed-

siębiorczości w Polsce. 

Przedsiębiorczość traktowana jest współcześnie jako kategoria bardzo szeroka, 

obejmująca swoim zasięgiem aspekty ekonomiczne, społeczne, psychologiczne, 

kulturowe i etyczne. Najczęściej kojarzona jest z określonym zachowaniem czło-

wieka, wynikającym z jego cech osobowości, jak również z wykorzystaniem tych 

cech i umiejętności w działaniach, w szczególności w działalności gospodarczej.  

Przedsiębiorczość jest procesem, którego powstanie i rozwój uzależnione są od 

wielu czynników. Jest rezultatem splotu różnorodnych uwarunkowań, zależnych 

zarówno od podmiotowych (wewnętrznych) predyspozycji konkretnych osób, jak  

i od warunków zewnętrznych, które dzięki odpowiednim instrumentom mogą sku-

tecznie kształtować pozytywne warunki do rozwoju przedsiębiorczości.  

Działalność gospodarczą, jej uruchomienie, a przede wszystkim prowadzenie 

w warunkach turbulentnego otoczeniu, traktuje się jako podstawowy przejaw przed-

siębiorczości indywidualnej we współczesnej gospodarce rynkowej.  

Punktem wyjścia podjęcia niniejszych rozważań jest teza, mówiąca, że na 

przedsiębiorczość poszczególnych jednostek, grup ludzi oraz organizacji oddziałuje 

wiele różnorodnych czynników. Te determinanty mogą zarówno ułatwiać powsta-

wanie i rozwój istniejących przedsiębiorstw, jak i równie skutecznie hamować ini-

cjatywy założycielskie nowych podmiotów gospodarczych.  

Duże znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości ma bariera pozyskania  
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zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. To jedno z istotnych 

wyzwań stawianych polskim przedsiębiorcom, którzy preferują strategię samofinan-

sowania jako podstawę utrzymania prawnej i ekonomicznej samodzielności i nieza-

leżności swojej firmy
1
. 

 

 

1. Istota przedsiębiorczości 

 

W literaturze przedmiotu spotkamy wiele niejednoznacznych interpretacji ro-

zumienia pojęcia „przedsiębiorczość”, co jest wynikiem procesu ewolucji kształto-

wania się definicji przedsiębiorczości, który nie został jeszcze zakończony, a który 

przebiega z niejednakowym powodzeniem w różnych systemach gospodarczych
2
. 

W polskiej literaturze naukowej dotyczącej przedsiębiorczości definiuje się ją 

w sposób dwojaki: 

 jako zespół ludzkich cech związanych m.in. z aktywnością, skłonnością do 

ryzyka, innowacyjnością (podejście atrybutowe), 

 jako działanie polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej i prowa-

dzeniu przedsiębiorstwa oraz poszukiwaniu w tym szans rozwoju (podejście 

czynnościowe)
3
. 

Dla istotny podjętych w niniejszym opracowaniu rozważań, szczególnie ważne 

jest podejście czynnościowe, czyli takie które wiąże przedsiębiorczość z prowadze-

niem działalności gospodarczej.  

 

 

2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 

 

Zjawisko przedsiębiorczości (prowadzenia działalności gospodarczej) jest uwa-

runkowane wieloma czynnikami, które sprzyjają wzmacnianiu tego procesu i jego 

rezultatów, ale także tymi, które wpływają na niego hamująco. Wynika to z faktu, że 

każda działalność gospodarcza wykonywana jest w określonych warunkach, które 

zmieniają się w czasie i nigdy nie są stałe. Oddziałują one na przedsiębiorcę zarów-

no w sposób bezpośredni, jak i pośredni.  

W literaturze przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości różni autorzy odmiennie 

postrzegają problematykę jej uwarunkowań, można rozpatrywać jako czynniki we-

wnętrzne (podmiotowe), czyli predyspozycje konkretnych osób podejmujących 

działalność gospodarczą, jak i czynniki zewnętrzne, wyznaczające tempo rozwoju 

nowych firm.  

Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju przedsiębiorczości można rozpatrywać 

zaś w kontekście otoczenia bliższego (konkurencyjnego) lub oddziaływania wszyst-

kich czynników makroekonomicznych, w których funkcjonuje przedsiębiorca.  

                                                 
1 D. Gościniak-Kasprzyk, Przedsiębiorczość po polsku, Wydawnictwo Studio EMKA, War-

szawa 2001, s. 57. 
2T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2010, s. 36. 
3 K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002, 

s. 22–23.  
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W pierwszym przypadku analizuje się relacje między samymi przedsiębiorcami,  

a także nimi i ich klientami. W drugim natomiast, szerokie ujęcie otoczenia obejmu-

je wszystko, co otocza przedsiębiorcę w skali makro
4
. 

 

 

3. Znaczenie przedsiębiorczości 

 

Przedsiębiorczość jest wyjątkową i niepowtarzalną siłą napędową gospodarki 

oraz podstawowym warunkiem przezwyciężania niekorzystnych tendencji w syste-

mie gospodarczym kraju. Jest także jednym z najbardziej pożądanych zjawisk 

współczesnych procesów gospodarowania oraz czynnikiem, który przekształca ist-

niejący stan rzeczy w sposób trudny do ogarnięcia. 

Przedsiębiorczość jest aktywnością, dzięki której sprawnie funkcjonują pań-

stwa i gospodarki, rozwijają się przedsiębiorstwa, a poziom życia społeczeństwa 

sukcesywnie wzrasta. W tych właśnie państwach, pod wpływem sprawnie działają-

cych rządów i przemyślanej polityki stworzono warunki stymulujące rozwój indy-

widualnej przedsiębiorczości. 

Znaczenie rozwoju przedsiębiorczości w osiąganiu sukcesów gospodarczych 

oraz przewagi konkurencyjnej jest fundamentalne. Zdaniem T. Gruszeckiego „na-

dzieją i jedyną szansą budowy kapitalizmu w Polsce jest oparcie go na przedsiębior-

czości. Rola przedsiębiorcy w społeczeństwie jest trudna i niezwykle odpowiedzial-

na, wymaga nie tylko sprzyjających warunków ekonomicznych (w tym umiarkowa-

nego wsparcia ze strony polityki gospodarczej) ale także klimatu poparcia ze strony 

szerokiej opinii publicznej, wręcz szacunku dla postawy przedsiębiorczej”
5
. 

 

 

4. Małe i średnie przedsiębiorstwa efektem zachowań przedsiębiorczych 

 

W Polsce pojęcie przedsiębiorczości nabrało szczególnego znaczenia po trans-

formacji gospodarczej, kiedy to nowe realia ustrojowe stworzyły zapotrzebowanie 

na nowy typ aktywności życiowej, a przed społeczeństwem otworzyły się możliwo-

ści swobodnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wówczas sektor 

małych i średnich przedsiębiorstw zaczął być przedmiotem badań i analiz, tworząc 

jednocześnie podstawy sektora prywatnego w gospodarce. 

Obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% wszystkich 

przedsiębiorstw w Polsce, a sektor ten wywiera istotny wpływ na wszystkie dziedzi-

ny życia gospodarczego i społecznego. Według danych GUS, przedsiębiorstwa 

działające w Polsce wytwarzają 75% polskiego produktu krajowego brutto (PKB), 

72,3% w 2009 roku, a w latach 2004–2008 udział ten oscylował na poziomie około 

71%
6
. 

                                                 
4 E. Grzegorzewska-Mischka, W. Wyrzykowski, Przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo, przed-

siębiorca, Wydawnictwo Bookmarket, Gdańsk 2009, s. 10. 
5 T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Wydawnictwo Cedor, Warszawa 1994,  

s. 8. 
6Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011, Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011 (12.01.2013).  
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Z raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

odczytujemy jednocześnie, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw generuje 

prawie połowę polskiego PKB (48,4%), przy czym najmniejsze przedsiębiorstwa 

prawie jedną trzecią (30,4%).  

Rolę sektora MŚP we współczesnym świecie gospodarczym potwierdzają do-

świadczenia krajów wysoko rozwiniętych, z których wynika, że niezależnie od 

czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych, charakterystycznych dla danego 

kraju, sektor MŚP odgrywa niezwykle ważną rolę, w takich kwestiach jak
7
: 

 przeciwdziałanie bezrobociu poprzez generowanie nowych miejsc pracy, 

 racjonalizacja alokacji zasobów, 

 innowacje i unowocześnianie struktury przemysłowej, 

 rozwój regionów i gospodarki lokalnej. 

 

 

5. Źródła finansowania działalności sektora MŚP 

 

Problemy z finansowaniem działalności gospodarczej stanowią jedno z pod-

stawowych ograniczeń rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw
8
. Bez 

względu na rozmiar firmy, jej formę oraz rodzaj prowadzonej działalności koniecz-

nym warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstw jest dostęp do kapitału. Dostęp-

ność kapitału wiąże się z możliwością rozwoju, poprawy konkurencyjności, umoc-

nienia pozycji na rynku, zastosowania nowych rozwiązań technologicznych czy też 

unowocześnienia produktów i usług. Brak wystarczającej ilości zasobów finanso-

wych uniemożliwia rozwój firmy, a niejednokrotnie nawet jej dalsze funkcjonowa-

nie. 

Wybór odpowiedniego źródła finansowania działalności małych i średnich 

przedsiębiorstw zależy przede wszystkim od hierarchii źródeł finansowania oraz od 

kryteriów atrakcyjności poszczególnych źródeł
9
. Kierując się zasadą hierarchii źró-

deł finansowania, przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności wykorzystują wewnętrz-

ne źródła finansowania. W razie niewystarczającej ich ilości, wykorzystują zasoby 

zewnętrzne uwzględniając stopień uzależnienie od podmiotu, który je przyznaje. 

Kierując się kryterium atrakcyjności źródeł finansowania, należy uwzględnić do-

stępność, koszt i elastyczność kapitału.  

Najistotniejszym podziałem źródeł finansowania działalności gospodarczej jest 

wyróżnienie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych (kryterium pochodzenia kapitału) 

oraz źródeł własnych i obcych (kryterium prawa własności kapitału). Źródłami kapi-

tału obcego małych i średnich przedsiębiorstw są przede wszystkim kredyty banko-

                                                 
7 E. Stawasz, Pojęcie i źródła finansowania MSP, w: Bariery w korzystaniu z usług banko-

wych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, red. J. Bilski, E. Sta-

wasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 16–17.  
8N. Daszkiewicz, Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empi-

rycznych, w: Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Wy-

dawnictwo Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 143–144. 
9I. Staniec, P. Malicki, Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji 

łódzkiej, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red.  

M. Matejun, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 310–311. 
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we (krótko i długookresowe) oraz tzw. pozabankowe źródła obcego finansowania 

(kredyt handlowy, leasing, factoring, franchising oraz pożyczki z sektora pozaban-

kowego).  

 

 

6. Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności sektora MŚP 

 

Jak stanowi art. 69 ust. 1 Prawa bankowego, przez umowę kredytu „bank zo-

bowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie 

kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zo-

bowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu 

kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty 

oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”
10

. 

Specyfika potrzeb sektora wskazuje, że dostępne przedsiębiorstwom kredyty 

dzieli się ze względu na ich przeznaczenie na obrotowe i inwestycyjne. Natomiast ze 

względu na metodą udzielania kredytu, rozróżnia się kredyty w rachunku bieżącym 

bądź w rachunku kredytowym
11

. 

Liczne badania empiryczne potwierdzają, że kredyt bankowy jest jednym  

z ważniejszych źródeł kapitałów obcych w sektorze MŚP. Dostarcza środki pienięż-

ne służące pokryciu potrzeb, lecz w głównej mierze przyczynia się do rozwoju fir-

my, stwarzając możliwości finansowania zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyj-

nych. Ponadto, na podstawie złożonego wniosku kredytowego, bank dokonuje oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, dzięki czemu właściciel otrzy-

muje niezależną opinię o kondycji finansowej swojej firmy.  

Niniejsze przesłanki potwierdzają, że wzrasta zapotrzebowanie na ten rodzaj 

finansowania, co przejawia się znacznym przyrostem udziału kredytów bankowych 

w strukturze kapitałów oraz sprzyja pojawianiu się atrakcyjniejszych ofert banko-

wych.  

 

6.1. Dostępność kredytu – podejście literaturowe 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa chętnie korzystają z kredytów bankowych, 

głównie w celu finansowania bieżącej działalności oraz jako sposób pozyskiwania 

środków na inwestycje. Rozwój sektora MŚP w Polsce sprawił, że rola kredytu 

bankowego w ostatnich latach znacząco wzrosła.  

Zdaniem T. Piecuch
12

, w warunkach polskich, możliwości pozyskania przez 

małe i średnie przedsiębiorstwa kredytów bankowych są wciąż bardzo ograniczone. 

Wynika to przede wszystkim z: 

 relatywnie wysokich kosztów kredytu dla małych i średnich przedsiębiorstw 

(np. bardzo wysokie marże stosowane przez banki, które mają być rekompen-

satą z tytułu niewypłacalności), 

                                                 
10 http://www.nbp.pl/akty_prawne/prawo_bankowe/prawo_bankowe.pdf (13.01.2013). 
11 W. Cwynar, W. Patena, Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi, WoltersKlu-

wer Polska, Kraków 2007, s. 237.  
12 T. Piecuch, op.cit., s. 118–119. 
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 dużych trudności z zabezpieczeniem kredytu (małe firmy są dla banków wciąż 

klientami niewiarygodnymi, gdyż nie dysponują żadnym majątkiem – przed-

siębiorcy podejmujący działalność po raz pierwszy, lub ich przychody są czę-

sto niestabilne). 

Ponadto, stopień wykorzystania kredytów bankowych byłby znacznie wyższy, 

gdyby nie ryzyko wynikające z niedostatecznego zakresu danych o przedsiębior-

stwie. Niejednokrotnie, zwraca się również uwagę na fakt, że sektor MŚP wykazuje 

niskie zdolności akumulacyjne, które nie gwarantują pewności zwrotu zainwesto-

wanych kapitałów, a wysokie koszty funkcjonowania zmniejszają poziom rentow-

ności. Trudny dostęp sektora MŚP do kredytu wynika również ze skomplikowanej  

i czasochłonnej procedury związanej z rozpatrywaniem wniosków kredytowych. 

Potencjalnie kredytobiorcy napotykając na liczne trudności, często nie są  

w stanie przekonać banku o zdolności do generowania wystarczających środków, 

które zapewnią im spłatę zobowiązań i płynność finansową. Skutki tego są takie, że 

przedsiębiorcy nadal preferują strategię samofinansowania jako podstawę utrzyma-

nia prawnej i ekonomicznej samodzielności i niezależności swojej firmy.  

 

6.2. Dostępność kapitału – metodologia Global Entreprenurship Monitor 

 

Global Entreprenurship Monitor (GEM)
13

 to nowatorski projekt badawczy, 

który umożliwia przeprowadzenie porównania szerokiego spectrum przejawów 

przedsiębiorczości. Jest podstawą do wyciągania wstępnych wniosków na temat 

przyczyn i konsekwencji zróżnicowania przedsiębiorczości w poszczególnych kra-

jach.  

Szczegółowo podejmowane kwestie badawcze w GEM to indywidualna moty-

wacja podejmowania działalności gospodarczej, demograficzny profil przedsiębior-

cy, ogólna charakterystyka zakładanych przedsiębiorstw, siły napędowe przedsię-

biorczości (uwarunkowania: polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne), 

rola rządu i władz lokalnych w stymulowaniu przedsiębiorczości. 

Z raportu GEM odczytujemy, że niezbędny w działalności gospodarczej kapitał 

finansowy może pochodzić z różnych źródeł: z zasobów własnych założycieli 

przedsiębiorstwa, z pożyczek od znajomych i rodziny, ze środków innych inwesto-

rów prywatnych, z kredytów bankowych, z emisji akcji, funduszy inwestycyjnych, 

pożyczek ze środków budżetu itd.  

Dane GUS za 2010 rok potwierdzają tezę, że od lat głównym źródłem finan-

sowania inwestycji przedsiębiorstw w Polsce są środki własne (69% w przypadku 

przedsiębiorstw i niemalże 65% w przypadku firm z sektora MŚP)
14

. Kredyty i po-

życzki, jako zewnętrzne źródła finansowania stanowią jedynie kilkanaście procent 

całości realizowanych inwestycji (dla wszystkich przedsiębiorstw – 11,5%, dla MŚP 

– 17%). W porównaniu z danymi z lat poprzednich, w 2010 roku nastąpił nieznacz-

ny wzrost udziału kredytów i pożyczek krajowych w finansowaniu działalności 

przedsiębiorstw w Polsce, natomiast co istotne, nie zmienił się zasadniczo udział 

                                                 
13 http://www.gemconsortium.org/ (13.01.2013). 
14P. Zbierowski, D. Węcławska, A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, M. Bratnicki, Global Entre-

prenurship Monitor – Polska 2012, Warszawa 2012.   
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środków własnych.  

W raporcie GEM znajdujemy również odwołanie do badań zaprezentowanych 

w Raporcie Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011
15

. Z niniejszego 

raportu wynika, że główną przyczyną niekorzystania z zewnętrznych źródeł finan-

sowania przez najmniejsze podmioty w Polsce jest przede wszystkim niechęć do 

zadłużenia (45% odpowiedzi; w ubiegłym roku na tę przyczynę wskazywało 58% 

ankietowanych), brak potrzeby korzystania z finansowania zewnętrznego (40% 

ankietowanych, co stanowi istotny wzrost w porównaniu z ubiegłorocznym bada-

niem, gdy taką odpowiedź wybrało 15% respondentów). 

Badania przeprowadzane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

(IBnGR)
16

 wskazują jednak, że obecna sytuacja może się wkrótce zmienić. Dane 

IBnGR potwierdzają wzrost zapotrzebowania w najbliższej przyszłości na finanso-

wanie działalności firm. Aż 62% ankietowanych podmiotów MŚP stwierdziło, że  

w najbliższej przyszłości będzie zgłaszało większy popyt na finansowanie działalno-

ści gospodarczej. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na usługi finansowania po-

chodzącego ze źródeł krajowych i zagranicznych, komercyjnych i niekomercyjnych, 

w tym również publicznych. 

Ogólna ocena czynnika, jakim jest finansowanie rozwoju przedsiębiorczości 

przez ekspertów GEM jest dość interesująca. Pomimo dość sceptycznych ocen do-

stępności kredytów w bankach i pożyczek w różnego rodzaju funduszach przez 

samych przedsiębiorców, całkowity wynik jest umiarkowanie pozytywny. Z jednej 

strony średnia ocena Polski na poziomie 2,52 jest raczej niska, to z drugiej strony 

uzyskany wynik pozwala plasować się Polsce na 16 miejscu wśród 49 krajów biorą-

cych udział w badaniu. Liderem w zestawieniu jest Szwajcaria (ocena 3,50) oraz 

Tajwan (3,21). Na tle krajów europejskich wyprzedza nas 7 państw, tj. Niemcy 

(2,95), Holandia (2,88), Portugalia (2,87), Norwegia (2,81), Szwecja (2,66), Litwa 

(2,63) i Finlandia (2,62). 

 

6.3. Dostępność do kapitału – metodologia Doing Business 

 

Doing Business
17

 jest raportem przygotowywanym przez Bank Światowy, któ-

ry pokazuje, z jaką łatwością lub trudnością prowadzi się działalność gospodarczą  

w 185 krajach na świecie. Eksperci Banku Światowego oceniając otoczenie do pro-

wadzenia działalności gospodarczej w różnych krajach na świecie, biorą pod ocenę 

wiele wskaźników, np. łatwość w założeniu firmy, uzyskiwanie pozwoleń na budo-

wę, rejestracja nieruchomości, możliwości otrzymania kredytu czy biurokracja 

związana z płaceniem podatków. 

Polska w najnowszym raporcie Banku Światowego (Doing Business 2013), 

pod względem dostępności do kredytów zajęła czwarte miejsce na świecie. Dla 

porównania regionalnego – Słowacja, Niemcy i Dania znajdują się na 23. pozycji. 

Bułgaria zdobyła 40. miejsce, natomiast Węgry i Czechy – 53. miejsce. Średnia dla 

                                                 
15J. Fulara, T. Kierzkowski, M. Mrowiec, A. Stasiak, T. Woźniczka, Raport o sytuacji mikro  

i małych firm w roku 2011, Warszawa, grudzień 2011. 
16Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich 

znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, IBnGR, Gdańsk, listopad 2010. 
17 http://www.doingbusiness.org/ (15.01.2013). 
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najbardziej rozwiniętych krajów OECD to 43. miejsce.  

Istotnym czynnikiem, który umożliwił Polsce zajęcie tak wysokiego miejsca  

w międzynarodowej klasyfikacji, jest system wymiany informacji kredytowej. In-

deks Banku Światowego, oceniający rozwiązania dotyczące wymiany informacji 

kredytowej jest mierzony w skali od 0 do 6 punktów. Polska w ostatnim opubliko-

wanym raporcie uzyskała najwyższą 6-punktową notę, stając się jednocześnie lide-

rem zarówno w regionie, jak i w skali światowej.  

Sama obecność Biura Informacji Kredytowej (BIK) w Polsce, jako publicznej 

instytucji rejestru kredytowego, gromadzącej i udostępniającej informacje o kredy-

tobiorcach, jest już sporym osiągnięciem, gdyż wciąż nie we wszystkich krajach 

funkcjonują tego typu instytucje. BIK udostępnia zarówno pozytywne, jak i nega-

tywne informacje, a w biurze BIK znajdują się także dane na temat firm i klientów 

indywidualnych w ujęciu historycznym.  

Dobrze prosperujący system wymiany informacji kredytowej, zmniejsza ryzy-

ko bankowe oraz umożliwia lepszą weryfikację osób, które nie są w stanie regulo-

wać swoich zobowiązań. BIK ma aktualnie informacje na temat zobowiązań finan-

sowych 76,9% dorosłej populacji w Polsce, co odpowiada ok. 21 mln dorosłych 

Polaków (powyżej 16 roku życia). Średnia dla najbardziej rozwiniętych krajów 

OECD wynosi 74,6%.  

Zdaniem ekspertów Banku Światowego, żaden inny kraj nie dokonał takich 

postępów w ułatwianiu prowadzenia biznesu, jak Polska. Z najnowszego raportu 

(DB 2013) odczytujemy, że Polska w ciągu ostatnich lat, polepszyła dostęp do kre-

dytu. Wynika to z poprawki, która została dokonana w pochodzącej z 1996 roku 

Ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Wprowadzone zmiany za-

pewniły wszystkim legalnie przebywającym w naszym kraju podmiotom, zdolność 

do zaciągania zobowiązań.  

 

 

Podsumowanie 

 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w wielu opiniach jest synonimem 

przedsiębiorczości. To sektor, który wywiera znaczący wpływ na wszystkie dziedzi-

ny życia społecznego i gospodarczego. Promocja oraz wspieranie jego rozwoju 

powinno być zagadnieniem priorytetowym, nieodłącznym elementem wkładu rządu 

w poprawę kondycji gospodarczej kraju.  

Rozwój i konkurencyjność sektora MŚP w główniej mierze decyduje o rozwo-

ju i konkurencyjności gospodarczej poszczególnych krajów oraz ich pozycji na 

rynkach międzynarodowych.  Istotna rola MŚP sprawia, że zarówno czynniki ich 

rozwoju, jak i bariery ograniczające ten rozwój są przedmiotem wielu badań i analiz. 

Szeroki wachlarz źródeł finansowania wskazuje, że przedsiębiorstwa z sektora 

MŚP mają możliwość korzystania z różnorodnych funduszy na pokrycie kosztów 

działalności. Często utrudniony dostęp do kapitałów zewnętrznych zmusza jednak 

małe i średnie przedsiębiorstwa do finansowania prowadzonej działalności ze środ-

ków własnych. 

Polska jako kraj europejski, który chce konkurować na rynku globalnym musi 

konsekwentnie dostosowywać się do wymagań, jakie pojawiły się na świecie wraz  
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z budowaniem gospodarki opartej na wiedzy. O tempie rozwoju polskiej gospodarki 

w gospodarce światowej zadecydują zarówno osoby przedsiębiorcze, które wyko-

rzystując swoją kreatywność i innowacyjność, przyczynią się do rozwoju gospo-

darczego, jak i sprawnie funkcjonujący system wspierania rozwoju przedsiębiorczo-

ści. 

 

 
THE ACCESSIBILITY TO CREDIT AS THE GROWTH FACTOR OF THE SMALL 

AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES SECTOR IN POLAND 

Summary 

In the modern market economy, launching and running the economic activity is mainly 

regarded as the result of enterprising behaviour of individuals or groups of people. The  

entrepreneurship is an intricate occurrence, conditioned with internal and external factors.  

Small and medium-sized enterprises exist as results of enterprising behaviour are  

indisputable generators of the economic development, determinants of changes and sources of 

innovations. It is claimed that the small and medium-sized enterprise sector development in 

Poland is at risk because of the barrier in acquiring external source of finances. 

The main interest in this study is devoted to small and medium-sized enterprises sector 

in Poland and a credit as its source of finance. The author of this work has used the  

international studies (Global Entreprenurship Monitor report and Doing Business report) and 

presents the results of experts’ studies evaluating the access to financing of the  

entrepreneurship in Poland. 

Translated by Monika Sadowska 
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POŻYCZKA JAKO FORMA FINANSOWANIA INWESTYCJI MŚP NA 

PRZYKŁADZIE FIRMY DOM LEKARSKI SA 

\ 

 

Wprowadzenie 

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa diagnozują wiele barier rozwojowych. 

Najważniejszą z nich jest brak dostępu do kapitału zewnętrznego na sfinansowanie 

rozwoju firmy.  

Jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji jest kredyt bankowy, jed-

nak skomplikowane procedury uzyskania go oraz wymagania dotyczące zabezpie-

czeń w znaczny sposób utrudniają lub uniemożliwiają skorzystanie z takiego roz-

wiązania. W takim wypadku przedsiębiorstwo może skorzystać z pożyczki zacią-

gniętej od instytucji finansującej pozabankowej. 

W artykule omówiono zasady finansowania inwestycji małych i średnich 

przedsiębiorstw dzięki udzielanym pożyczkom. Omówiono ofertę pożyczkową fir-

my Siemens Finance sp. z o.o. Przedstawiono również Dom Lekarski SA – mały 

podmiot działający w regionie zachodniopomorskim. Głównym źródłem finansowa-

nia zewnętrznego inwestycji realizowanych przez tę firmę są pożyczki zaciągane  

w Siemens Finance sp. z o.o. 

Pożyczki zawarte w ciągu ostatnich lat przez Dom Lekarski SA umożliwiły re-

alizację wielu projektów inwestycyjnych, w tym dwóch zrealizowanych dzięki dota-

cji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopo-

morskiego. 

 

 

1.  Charakterystyka sektora MŚP w Polsce 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-

czej
1
 za małego przedsiębiorcę uważa się osobę prawną lub fizyczną, która w ostat-

nich dwóch latach obrotowych zatrudniała mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęła 

roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, usług i transakcji pieniężnych nie prze-

kraczający w złotych równowartości 10 mln euro. Średnim przedsiębiorcą w myśl 

tej ustawy jest podmiot, który przynajmniej w ciągu dwóch lat zatrudniał do 250 

osób oraz osiągnął roczny obrót ze sprzedaży, usług i transakcji finansowych nie 

przekraczający w złotych równowartości 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bi-

lansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły w złotych rów-

                                                 
1
 DzU 2004, nr 173, poz. 1807. 
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nowartości 43 mln euro. 

Według danych Eurostat za 2011 rok, w Polsce działa 1,4 mln przedsiębiorstw, 

w tym 99,8% z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa. Sektor MŚP w Polsce  

w większym stopniu niż w UE jest zdominowany przez mikrofirmy, których udział 

w całkowitej liczbie przedsiębiorstw wynoszący 95,7% przewyższa średnią europej-

ską (92,8%). Odsetek małych firm w liczbie MŚP w Polsce to 3%. Jest to wynik  

o ponad połowę mniejszy od średniej dla UE-27 wynoszącej 6,5%. Mimo to śred-

nioterminowe trendy pokazują, że struktura firm w Polsce zmierza w kierunku po-

dobnej do UE – spada udział mikro firm, a wzrasta udział pozostałych grup przed-

siębiorstw
2
.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce tworzą wartość dodaną brutto wyno-

szącą około 51%, zaś liczba pracujących w sektorze stanowi 2/3 ogółu pracujących. 

Struktura branżowa polskich przedsiębiorstw jest nieco inna niż w UE-27.  

W porównaniu do średniej dla krajów UE, Polska charakteryzuje się znacznie więk-

szą liczbą przedsiębiorstw handlowych i niższą usługowych. Nieznacznie większy 

odsetek firm w Polsce niż w UE działa w przemyśle i budownictwie. Według da-

nych Eurostatu, trzy czwarte MŚP w Polsce prowadzi działalność gospodarczą  

w handlu (aż 37,7% wobec 30,6% w Unii Europejskiej) i usługach (35,4% wobec 

44,3% w Unii Europejskiej), a co siódme – w budownictwie (15,3% przy 14,5%  

w Unii Europejskiej) i co dziesiąte – w przemyśle (wartość 11,6% wobec 10,6%  

w Unii Europejskiej)
3
. 

Porównując stan sektora MŚP w Polsce i UE niższy jest udział polskich przed-

siębiorstw w wytwarzaniu PKB, co świadczy o niższej efektywności naszych firm
4
. 

Poziom rozwoju polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest róż-

ny od średniej dla krajów Unii Europejskiej. Podstawowe parametry, różniące pol-

skie firmy od innych działających w krajach Unii Europejskiej, to: 

 relatywnie niski poziom liczby pracujących oraz zatrudnienia, w szczególności 

w mikro i małych firmach,  

 niski poziom produktywności – wyrażony wartością dodaną brutto,  

 mała skala działalności mierzona średnimi obrotami oraz ograniczoną obecno-

ścią na rynkach zagranicznych, 

 niezadowalająca skala działań na rzecz rozwoju w Polsce, 

 niezadowalający poziom inwestycji oraz zainteresowanie innowacjami i sferą 

B+R, 

 dynamika rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest znacznie 

większa niż w innych krajach Europy. 

 

 

 

 

                                                 
2 European Commission, Przedsiębiorstwa i Przemysł, Arkusz Informacyjny  SBA 2012, Pol-

ska, 2012, s. 2. 
3 Raport o stanie sektora małych średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP 2011, http:// 

www.parp.gov.pl/index/more/24313 (18.12.2012). 
4 Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Matejun, 

Difin, Warszawa 2011, s. 20. 
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2. Bariery rozwojowe sektora MŚP w Polsce 

 

W Polsce, małe i średnie firmy napotykają bardzo często na bariery ekono-

miczne i prawne, które w znacznym stopniu hamują rozwój całego sektora. Utrud-

nienia te możemy podzielić na następujące grupy
5
: 

 bariery prawne, 

 bariery ekonomiczne, 

 bariery rynkowe, 

 bariery zarządzania, 

 bariery kadrowe, 

 bariery edukacyjne, 

 bariery społeczno-gospodarcze i polityczne. 

 

Do głównych barier utrudniających lub uniemożliwiających rozpoczęcie lub 

rozwijanie własnej działalności gospodarczej zalicza się zazwyczaj następujące 

czynniki
6
: 

 brak środków finansowych, 

 popyt na regionalnym lub lokalnym rynku, 

 wysokie obciążenia podatkowe – głównie brak przejrzystości podatków po-

średnich (VAT), 

 uwarunkowania organizacyjno-prawne, 

 bariery innowacyjne i technologiczne, 

 ograniczony dostęp do informacji gospodarczej, 

 brak wykwalifikowanej kadry na rynku pracy, 

 brak przejrzystości i jednoznaczności w naliczaniu podatku dochodowego od 

działalności gospodarczej, 

 nieelastyczne prawo pracy, 

 brak możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia, 

 skomplikowane i niejasne procedury administracyjne, 

 konkurencja ze strony przedsiębiorstw  zwolnionych ze świadczeń podatko-

wych, 

 konkurencja ze strony firm działających w szarej strefie
7
. 

 

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi przez Polską Akademię Roz-

woju Przedsiębiorczości największy wpływ na ograniczenie konkurencyjności firm 

ma brak dostępu do finansowania zewnętrznego. W ankiecie dokonano oceny  

w skali od 0 do 10, gdzie 10 – możliwie największy wpływ). Brak dostępu do finan-

sowania osiągnął wynik 6,43. 

 

                                                 
5 Ibidem, s. 64–65. 
6 http://msp-24.pl/Bariery-rozwoju-MSP-w-Polsce,41,78.html (18.12.2012). 
7 Ibidem. 
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Rysunek 1. Czynniki ograniczające konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw  

w Polsce 

 
Źródło: http://badania.parp.gov.pl/index/more/18781 (18.12.2012). 

 

 

Nowe technologie i techniki ich produkcji wymagają sporych nakładów finan-

sowych. Problem ten dotyczy małych i średnich przedsiębiorców produkujących, 

handlujących lub zajmujących się sektorem usług. Brak środków pieniężnych jest 

poważną barierą w dynamicznym rozwoju firmy. Małe i średnie firmy wciąż muszą 

polegać i wykorzystywać zasoby własne, ponieważ dostęp do kredytów pozostaje 

nadal utrudniony. Główną przyczyną, dla której banki nie chcą udzielać przedsię-

biorcom kredytów jest brak aktywów niezbędnych do zabezpieczania pożyczek oraz 

brak dokumentów poświadczających odpowiednio długą obecność firmy na rynku. 

Utrudnienia kredytowe wpływają oczywiście na wyniki finansowe firm już istnieją-

cych i blokują rozwój podmiotom, które dopiero rozpoczynają działalność gospo-

darczą
8
. 

 

 

3. DOM LEKARSKI SA jako przedsiębiorstwo z sektora MŚP 

 

Dom Lekarski  jest małym przedsiębiorstwem utworzonym w 2000 roku przez 

dwóch lekarzy Dariusza Piotrowskiego i Dariusza Kuligowskiego, którzy mieli już 

doświadczenia na rynku medycznym a także farmaceutycznym. Siedziba firmy 

znajduje się w Szczecinie, głównym rynkiem działalności jest województwo za-

chodniopomorskie. Od stycznia 2011 roku akcje spółki Dom Lekarski SA notowane 

na giełdzie w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect. 

Misją Domu Lekarskiego jest zapewnienie pacjentom dostępu do wysokospe-

                                                 
8 Ibidem. 

5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6

Brak dostepu do finanowania zewnętrznego

Ograniczone rynki zbytu

Brak dostępu do najnowszych technologii

Mała liczba wykwalifikowanych pracowników na 

rynku

Czynniki ograniczające konkurencyjność małych 

i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Czynniki ograniczające konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 

w Polsce
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cjalistycznych usług szpitalnych na europejskim poziomie. Fundamentem działalno-

ści jest przeprowadzanie wysokospecjalistycznych zabiegów z wykorzystaniem 

najnowszych osiągnięć medycyny oraz nowoczesnego sprzętu. Obecnie Dom Lekar-

ski SA prowadzi dwa oddziały operacyjne i dwie poradnie specjalistyczne w Szcze-

cinie oraz przychodnię stomatologiczną w Poznaniu
9
. W połowie 2012 roku Dom 

Lekarski SA przejął w zarząd Publiczny Szpital w Gryfinie kupując 60% udziałów 

w tym szpitalu. 

Lekarze Domu Lekarskiego jako pierwsi w województwie zachodniopomor-

skim wprowadzili zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji jako standard 

dla wszystkich operowanych pacjentów. Obecnie spółka jest drugim co do wielkości 

w województwie zachodniopomorskim ośrodkiem leczenia zaćmy tą metodą. Od-

dział ortopedyczny jest liderem w regionie w zakresie małoinwazyjnych zabiegów 

operacyjnych metodą artroskopową. Wiele wykonywanych zabiegów ortopedycz-

nych, chirurgii ręki i innych specjalizacji zalicza się do innowacyjnych w skali eu-

ropejskiej
10

. 

Podstawowym strategicznym założeniem przedsiębiorstwa Dom Lekarski SA 

jest szybki rozwój podstawowego biznesu spółki w formule organicznej. Przychody 

spółki w tej sferze rosną w ostatnich latach średnio o 10% w skali roku. Do głów-

nych czynników wpływających na wysoką dynamikę wzrostu zalicza się innowa-

cyjne techniki operacyjne, urządzenia i materiały. Rozwiązania te są stosowane  

w głównej mierze dzięki projektom inwestycyjnym realizowanym w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2007–2013. Wykaz dotacji w ramach RPO WZ otrzymanych przez Dom Lekarski 

przedstawiono w tabeli 1. 

W 2012 roku Dom Lekarski przyjął do realizacji strategię pod nazwą „Północ-

na Grupa Szpitalna. Strategia rozwoju Dom Lekarski SA na lata 2012–2016”. Pod-

stawowym celem strategii utworzenia Północnej Grupy Szpitalnej jest wykorzysta-

nie trwającej obecnie transformacji w polskiej służbie zdrowia, w celu przeprowa-

dzenia konsolidacji części rynku i w perspektywie trzech lat wysunięcie Domu Le-

karskiego na pozycję lidera w zakresie świadczenia usług szpitalnych w regionie 

zachodniopomorskim i pomorskim. „Północna Grupa Szpitalna. Strategia rozwoju 

Dom Lekarski SA na lata 2012–2016” zakłada m.in. przejęcie w zarządzanie ok. 20–

30 publicznych szpitali
11

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 http://www.domlekarski.pl/relacje_inwestorskie_ofirmie (18.12.2012). 
10 Ibidem. 
11 http://www .newconnect.info/ spolka/ dom_lekarski_spolka _akcyjna-DLK/o _spolce 

(18.12.2012). 
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Tabela 1 

Wykaz dotacji w ramach RPO WZ otrzymanych przez Dom Lekarski SA 

 

 

Lp. 

 

Numer konkursu 

 

Nazwa projektu 

Całkowita 

wartość 

projektu 

w zł 

Wartość 

dofinansowań 

w zł 

Początek 

realizacji 

projektu 

Koniec 

realizacji 

projektu 

1 RPOWZ/1.1.3/2009/1 Zastosowanie innowacyj-

nych technologii z dzie-

dziny okulistyki i ortopedii 

kluczem do podniesienia 

poziomu innowacyjności 

Domu Lekarskiego w 

Szczecinie 

2 458 077,76 1 474 846,65 02/2009 03/2010 

2 RPOWZ/1.1.2/2010/1 Wdrożenie innowacyjnego 

modelu świadczenia usług 

medycznych poprzez 

stworzenie placówkiw 

centrum handlowym, 

kluczem do rynkowego 

sukcesu spółki Dom 

Lekarski 

2 724 959,52 1 634 975,71 12/2010 06/2011 

3 RPOWZ/1.1.3/2012/1 Nowe technologie służące 

realizacji innowacyjnych 

usług  

i eksperymentalnych badań 

medycznych kluczem do 

rozwoju międzynarodowe-

go spółki DOM Lekarski 

3 507 798,46 2 104 678,00 01/2013 03/2015 

  Razem 3 projekty 8 690 835,74 5 214 500,36 - - 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
5.  Pożyczka jako forma finansowania inwestycji 

 

Zarówno realizacja inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Zachodniopomorskiego, jak i realizacja strategii firmy wymagają 

znacznych nakładów finansowych ze strony inwestora. Wstępnie rozpatrywano 

finansowanie projektów kredytem bankowym. Jednak ze względu na utrudnione 

procedury kredytowe oraz zbyt duże wymagania dotyczące zabezpieczeń tych kre-

dytów zrezygnowano z takiego rozwiązania. Pomocna okazała się oferta firmy Sie-

mens Finance sp. z o.o., która zaoferowała pożyczkę. 

Pożyczka to umowa na mocy prawa cywilnego, w której instytucja finansująca 

jako pożyczkodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji pożyczkobiorcy określo-

ną sumę, na wyznaczony okres, do sfinansowania zapisanego w umowie celu; po-

życzkobiorca zobowiązany jest, po dokonaniu odpowiedniego zabezpieczenia, do 

terminowego spłacania w ratach otrzymanego kapitału wraz z odsetkami oraz zapła-

ty innych kosztów związanych z przyznaniem i obsługą pożyczki zawartych  

w umowie 
12

. 

                                                 
12 http://www.newtrader.pl/294,slownik.html (18.12.2012). 
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Siemens Finance sp. z o.o. jako pozabankowa instytucja finansująca inwesty-

cje, głównie leasingiem, skierowała na prywatny rynek medyczny specjalny produkt 

– pożyczkę. Jest to finansowanie inwestycji zbliżone do kredytu bankowego, ale 

warunki uzyskania są podobne jak w przypadku leasingu. Zabezpieczeniem umowy 

pożyczki jest zazwyczaj weksel in blanco oraz środki trwałe będące przedmiotem 

finansowania. Taka umowa jest mniej przejrzysta od umowy leasingu finansowego, 

pozwala natomiast skorzystać z obniżonej stawki podatku VAT. Zasady księgowa-

nia raty pożyczki medycznej Siemens Finance przypominają leasing finansowy. 

Pożyczkobiorca amortyzuje sprzęt, wpisując odsetki w koszty uzyskania przychodu, 

jednocześnie może finansować całą wartość brutto sprzętu. W pożyczce oprocento-

wanie jest zmienne, zależne od WIBOR 3M lub WIBOR 1M, nie odbiegające od 

rynkowego. Wynosi ono średnio od 10% do 12%. Przedsiębiorstwo korzystające  

z pożyczki nie płaci żadnych opłat manipulacyjnych i prowizji często wymaganych 

w przypadku kredytu bankowego. Siemens Finance minimalizuje formalności, które 

są związane z procedurą udzielenia pożyczki. Jednym z wielu niezwykle istotnych 

parametrów każdej transakcji jest czas jej zakończenia, czyli okres od momentu,  

w którym wnioskodawca przedstawił swoje zamierzenia instytucji finansującej do 

chwili zakończenia realizacji inwestycji
13

. 

Siemens Finance, należący do grupy Siemens Financial Services, jest liderem 

na rynku pożyczek udzielanych szpitalom publicznym i podmiotom prywatnym 

wśród firm leasingowych. Pożyczka jest korzystniejszym sposobem pozyskiwania 

kapitału, głównie ze względu na kwestie podatkowe oraz możliwość uzyskania 

finansowania pomostowego. Największym projektem zrealizowanym do tej pory 

wspólnie z konsorcjum firm dostarczających sprzęt było kompleksowe wyposażenie 

nowo wybudowanego szpitala w Grudziądzu. Zewnętrzne finansowanie pozyskane 

od Siemens Finance wyniosło około 60 mln złotych przy wartości całej inwestycji 

74 mln zł
14

. 

Wszystkim firmom zainteresowanym finansowaniem inwestycji z wykorzysta-

niem dotacji pozyskanych ze środków Unii Europejskiej Siemens Finance oferuje 

pożyczkę. 

Do podstawowych zalet finansowania pożyczką inwestycji realizowanych przy 

wsparciu dotacją, w tym dotacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego zalicza się: 

 możliwość otrzymania wypłaty całej dotacji jednorazowo, w krótkim czasie po 

realizacji inwestycji sfinansowanej pożyczką, 

 procedura przyznania pożyczki jest analogiczna jak w wypadku umowy leasin-

gu – łatwa i przystępna, bez zbędnych formalności i bez konieczności nego-

cjowania z bankiem umowy kredytowej, 

 pożyczkodawca akceptuje wyższy poziom ryzyka, to znaczy zabezpieczeniem 

większości transakcji pożyczki jest weksel in blanco oraz przedmiot finanso-

wany pożyczką; przy kredycie bankowym wymagane są z reguły dodatkowe 

                                                 
13 http://www.cxnews.pl/siemens-finance-zdecydowany-lider,184.html (18.12.2012). 
14 Plany finansowania zakupów i prac Siemens Finance: pożyczki na sprzęt i adaptację, Me-

dicalnet (28.01.2011); http://www.medicalnet.pl/Siemens -Finance--pozyczki-na-sprzet- 

i-adaptacje,wiadomosc,27,styczen,2011.aspx (18.12.2012). 
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zabezpieczenia, m.in. hipoteka na nieruchomości o wartości przewyższającej 

wartość realizowanego projektu, 

 możliwość przeznaczenia otrzymanej dotacji w całości lub w części na spłatę 

pożyczki w celu zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia
15

. 

 

 

6. Inwestycje Domu Lekarskiego SA sfinansowane pożyczką 

 

Dom Lekarski SA finansuje inwestycje pożyczkami od siedmiu lat. Takie roz-

wiązanie jest preferowane przez zarząd spółki ze względu na: 

 szybkie procedury realizacji transakcji, 

 łatwe procedury (niewielka liczba niezbędnych dokumentów), 

 zabezpieczenia transakcji wekslem i przewłaszczeniem lub zastawem rejestro-

wym na finansowanym sprzęcie, bez innych dodatkowych zabezpieczeń, 

 stosunkowo niski koszt pozyskania kapitału na sfinansowanie inwestycji, 

 fachową obsługę i doradztwo pracowników. 

Wartość inwestycji firmy Dom Lekarski SA sfinansowanych pożyczkami  

z Siemens Finance sp. z o.o. w latach 2010–2012 oraz wartość zobowiązań z tytułu 

pożyczek, narastająco na koniec kolejnych okresów obrachunkowych, przedstawio-

no na rysunku 2. Znaczne podwyższenie zobowiązań w latach 2011–2012 wynika 

bezpośrednio z realizacji dwóch projektów inwestycyjnych w latach 2010–2011. 

Przedsięwzięcia te wymieniono w tabeli 1. Są to innowacyjne inwestycje zrealizo-

wane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dom Lekarski SA otrzymał 

dotacje w wysokości 60% wartości kosztów kwalifikowanych tych inwestycji, jed-

nak nie korzystał z zaliczek na poczet tych dotacji. Projekty zrealizowano w całości 

z pożyczek zaciągniętych w Siemens Finance sp z o.o. Dotacje zostały wypłacone 

znacznie później – po całkowitym i prawidłowym rozliczeniu projektów inwesty-

cyjnych z Urzędem Marszałkowskim. 

Podobna prawidłowość dotyczyła zawartych umów pożyczek pod względem 

ilościowym – najwięcej zawarto ich w 2010 roku, kiedy to realizowano projekty  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Najwięcej aktywnych umów 

pożyczek przypada na koniec roku 2011, czyli tuż  po zakończeniu dwóch znacz-

nych inwestycji (tab. 1). Liczba umów pożyczek firmy Dom Lekarski SA zawartych 

z Siemens Finance sp. z o.o. w latach 2007–2011 oraz liczba aktywnych umów 

narastająco na koniec każdego z tych okresów, przedstawiona jest na rysunku 3. 

 

 

                                                 
15 Por. Plany finansowania zakupów i prac Siemens Finance: pożyczki na sprzęt i adaptację, 

Medicalnet (28.01.2011); http://www.medicalnet.pl/Siemens-Finance--pozyczki-na-sprzet- 

i-adaptacje,wiadomosc,27,styczen,2011.aspx (18.12.2012). 
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Rysunek 2. Wartość inwestycji firmy Dom Lekarski SA sfinansowanych pożyczkami z  

Siemens Finance sp. z o.o. w latach 2010–2012 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 
Rysunek 3. Liczba umów pożyczki firmy Dom Lekarski SA zawartych z Siemens Finance  

sp. z o.o. w latach 2007–2011 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Podsumowanie 

 

Główną barierą rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest brak do-

stępności do kapitału zewnętrznego niezbędnego do sfinansowania przedsięwzięć 

inwestycyjnych. Przedsiębiorcy często nie mogą skorzystać z kredytu bankowego ze 

względu na brak wystarczających zabezpieczeń spłaty rat kredytowych do banku. 
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W takiej sytuacji rozwiązaniem może być zaciągnięcie pożyczki w instytucji 

poza bankowej. W artykule przedstawiono przykład małego przedsiębiorstwa, ko-

rzystającego od siedmiu lat z usług tego typu podmiotu finansującego. Dzięki temu 

rozwiązaniu zrealizowano wiele ważnych dla rozwoju firmy Dom Lekarski inwesty-

cji. Wśród najważniejszych wymieniono projekty, na które otrzymano dotacje  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomorza Zachodniego. 

Finansowanie inwestycji pożyczką  jest preferowane przez zarząd spółki ze 

względu na następujące zalety: 

 szybkie procedury realizacji transakcji, 

 łatwe procedury (niewielka liczba niezbędnych dokumentów), 

 zabezpieczenia transakcji wekslem i przewłaszczeniem lub zastawem rejestro-

wym na finansowanym sprzęcie, bez innych dodatkowych zabezpieczeń, 

 stosunkowo niski koszt pozyskania kapitału na sfinansowanie inwestycji, 

 fachową obsługę i doradztwo pracowników podmiotu finansującego. 

 

 
LOAN AS A FORM OF FINANCING INVESTMENTS OF SMES ON THE EXAM-

PLE OF DOM LEKARSKI SA 

Summary 

Micro-, small- and medium-sized enterprises encounter a number of barriers to devel-

opment. The most important of them is the lack of access to external capital for financing 

business development.  

One of main sources of financing investments is bank credit. However, complicated 

procedures for obtaining credit and strict requirements concerning securities hinder signifi-

cantly the use of such a solution. In this case, an enterprise may use loan raised with a non-

bank financial institution. 

The article discusses the principles of financing investments for small- and medium-

sized enterprises with loan. It discusses the loan offer of Siemens Finance Sp. z o.o. It also 

presents Dom Lekarski SA - a small entity operating in the region of West Pomerania. The 

main source of external financing for the investments implemented by this company covers 

loans raised with Siemens Finance Sp. z o.o. 

Loans raised over recent years by Dom Lekarski SA made it possible to implement  

a considerable number of investment projects, including two were implemented with a grant 

obtained within the framework of the Regional Operational Program of Zachodniopomorskie 

Voivodeship. 

 Translated by Małgorzata Szewczuk 
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Wprowadzenie 

 

Głównymi cechami gospodarki rynkowej jest dominująca przewaga prywatnej 

własności oraz znacząca rola mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP)  

w produkcji dóbr i świadczeniu usług. Ze względu na swoją rolę w tworzeniu no-

wych miejsc pracy i szybkie dostosowanie się do zmian zachodzących w otoczeniu, 

przedsiębiorstwa te mają duże znaczenie dla rozwoju lokalnego i regionalnego. To 

również one są odpowiedzialne za wzrost i rozwój gospodarczy, a także zwiększanie 

konkurencyjności gospodarki narodowej.  

We współczesnym świecie podstawowym czynnikiem kreującym postęp i roz-

wój gospodarczy jest zdolność do innowacji, rozumiana jako umiejętność przyswa-

jania i wykorzystywania nowej wiedzy. W nowoczesnej gospodarce coraz większe 

znaczenie odgrywają innowacyjne firmy tworzone na podstawie badań prowadzo-

nych przez naukowców w ośrodkach akademickich. Globalizacja, dynamiczne 

zmiany ekonomiczno-społeczne oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymu-

szają zmiany w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego w kierunku nowych form 

współpracy nauki i gospodarki.  

Transfer  wiedzy w wymiarze europejskim jest obecnie jednym z rozwiązań 

prowadzących do powstania gospodarki opartej na wiedzy. Stanowi również filar 

integracji a zarazem skuteczniejszy sposób internacjonalizacji badań naukowych, 

stąd współpraca placówek naukowych i przedsiębiorstw jest jednym z podstawo-

wych warunków awansu cywilizacyjnego Polski (jej brak lub słabe wykorzystanie 

będzie niewątpliwie zaprzepaszczeniem części potencjału gospodarczego kraju). 

Według najnowszego „Globalnego raportu konkurencyjności”, opracowanego przez 

Światowe Forum Ekonomiczne, Polska znajduje się dopiero na 64. miejscu (za 

Gambią, Wietnamem i Rosją) w rankingu, który ocenia współpracę szkół wyższych 

z podmiotami gospodarczymi. Nasze szkoły uzyskują marne dochody z działalności 

badawczej, ze sprzedaży patentów, towarów i usług – w roku 2009 było to łącznie 

tylko 18,4 mln zł. Tymczasem w roku 2002, Uniwersytet Columbia dzięki samym 

licencjom zarobił ponad 143 mln USD, a Massachusetts Institute of Technology 
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(MIT) – ponad 77 mln USD
1
.  

W artykule na podstawie RPO WK-P na lata 2007–2013 i analizy przeprowa-

dzonych konkursów przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (w ramach działania 

5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii) oraz litera-

tury przedmiotu autor porusza kwestie dotyczące wsparcia nauki z biznesem  

(a w szczególności sektora MMSP) ze środków europejskich w ramach RPO WK-P 

i dokonuje oceny współpracy ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami 

regionu kujawsko-pomorskiego. 

 

 

1. Poziom innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego 

 

W skali całego kraju, pod względem regionalnego wskaźnika innowacyjności 

gospodarki (Regional Innovation Index – RII), województwo kujawsko-pomorskie 

znajduje się poniżej średniej krajowej – cechuje je niska innowacyjność (zaliczane 

jest do kategorii low innovators)
2
. W rankingu, obliczonego na podstawie regional-

nego indeksu innowacyjności (RII) dla polskich województw, wynika, że woje-

wództwo kujawsko-pomorskie zajmuje przedostatnie miejsce. Sytuacja wojewódz-

twa w tym zakresie nie jest najlepsza, ale jednocześnie nie różni się dramatycznie od 

sytuacji większości pozostałych regionów w Polsce
3
. 

Podobne wnioski płyną z badania  Analiza porównawcza innowacyjności re-

gionów w Polsce w oparciu o metodologię European Innovation Scoreboard
4
, prze-

prowadzonego na zamówienie Ministerstwa Gospodarki. Raport ten pokazuje, że we 

wszystkich analizowanych kategoriach województwo kujawsko-pomorskie zajmo-

wało dalsze miejsca, przy czym najwyższe miejsce (4) zajęło w ramach kategorii: 

nakłady na działalność innowacyjną w % obrotu. Wysoka pozycja regionu w tej 

kategorii wiąże się z wysokim udziałem przedsiębiorstw w finansowaniu działalno-

ści B+R w regionie. Ostatnie (16) miejsce województwo kujawsko-pomorskie zaj-

muje w dwóch kategoriach: nowe wnioski patentowe zgłaszane do Europejskiego 

Urzędu Patentowego (ang. European Patent Office – EPO) w przeliczeniu na milion 

ludności oraz zasoby ludzkie w nauce i technice (Human Resources In Science and 

Technology – HRST) jako % ludności. Również bardzo niskie, 14. miejsce woje-

wództwo zajmuje w kategorii zatrudnienie w usługach wysokiej techniki,

                                                 
1 P. Cieśliński, Jak zarobić na nauce?, „Gazeta Wyborcza” (16.05.2011). 
2 Tylko pięć polskich regionów: dolnośląskie, mazowieckie, małopolskie, pomorskie i śląskie 

zaliczane jest do wyższej kategorii tj. medium low-innovators. Słaby wynik regionów odpo-

wiada poziomowi innowacyjności państwa, do których te regiony należą; Identyfikacja kie-

runków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim, Wyd. Urząd Marszał-

kowski województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń 2010, s. 58. 
3Ibidem, s. 59–60. Najwyższą  wartość wskaźnika RII osiągnęły województwa: mazowieckie 

0,42, pomorskie i dolnośląskie 0,41, natomiast najniższą wartość: lubelskie 0,29, kujawsko-

pomorskie 0,31 oraz świętokrzyskie, łódzkie i zachodniopomorskie 0,32. 
4Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2008; 

http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Innowacyjnosc/Polityka+innowacyjnosci/Analiza+porown

awcza+ innowacyjnosci+regionow+w+Polsce+w+oparciu+o+metodologie +European+ In-

novation + Sco.htm (1.12.2010). 



 Ocena wsparcia współpracy mikro, małych... 429 

 

jako % ogółu zatrudnionych. Zgodnie z analizą, region kujawsko-pomorski pod 

względem innowacyjności znalazł się na odległym 13. miejscu wśród wszystkich 

regionów Polski
5
. 

Ważnym miernikiem innowacyjnego potencjału województwa jest ocena po-

ziomu atrakcyjności inwestycyjnej województwa dla działalności zaawansowanej 

technologicznie. Wyniki badań realizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką 

Rynkową prowadzą do wniosku, że przy generalnie niskiej pozycji województwa, 

wysoką pozycję zajmuje podregion bydgosko-toruński
6
, m.in. w relatywnie wyso-

kiej koncentracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców firm sektora ICT (technolo-

gie informacyjne i telekomunikacyjne). Taka koncentracja przedsiębiorstw z wyso-

ko technologicznie zaawansowanego sektora stwarza korzystne warunki do wzrostu 

innowacyjności gospodarki. 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego 

zauważają potrzebę poprawy swojego potencjału innowacyjnego. Niestety w małym 

zakresie odczuwają potrzebę zwiększania współpracy z instytucjami naukowymi,  

w tym badawczo-rozwojowymi oraz zwiększenia zakresu inwestycji o działania 

B+R. Wśród barier rozwoju potencjału innowacyjnego, kujawsko-pomorscy przed-

siębiorcy wskazują między innymi czynniki
7
: 

 utrudniony dostęp do środków finansowych, 

 utrudniony dostęp do instytucji wspierających przedsiębiorczość i innowacyj-

ność, 

 wysokie koszty pozyskiwania informacji, 

 trudny dostęp do wiedzy o nowych technologiach. 

Przedsiębiorstwa w województwie mają utrudniony dostęp do finansowania 

innowacyjnych projektów. Nie mają tu siedziby instytucje finansowe typu venture 

capital (kapitał podwyższonego ryzyka) czy seed capital (kapitał zalążkowy). Bra-

kuje też bezzwrotnego finansowania wspierającego zakup prac badawczo-

rozwojowych. Jednak regionalne instytucje otoczenia biznesu, w tym Toruńska 

Agencja Rozwoju Regionalnego czy też Kujawsko-Pomorski Związek Pracodaw-

ców i Przedsiębiorców, starają się uzupełnić lukę w ofercie dostępnych instrumen-

tów finansowych. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpra-

cy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami, TARR SA, Toruń 2010. 
6 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, Warszawa 2008, s. 29–

30, 34, gdzie wskazano na najwyższą atrakcyjność inwestycyjną podregionu bydgosko-

toruńskiego dla działalności zaawansowanej technologicznie. Zob. też: R. Guzik, Przestrzen-

ne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce, w: Innowacyjność polskiej gospodarki, 

red. M. Górzyński, R. Woodward, Zeszyty Innowacyjne 2, CASE – Centrum Analiz Społecz-

no-Ekonomicznych, Warszawa 2004, s. 33–36, gdzie wskazano na podregion bydgosko-

toruński jako na obszar o bardzo wysokiej koncentracji firm z sektora ICT. 
7 http://www.vb.kpzpip.pl/blog/10_1-innowacje_a_gospodarka_wojewodztwa.html. 
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2.  Obszary wsparcia nauki z biznesem ze środków europejskich w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego (RPO WK-P) 

 

Każde województwo ma swój regionalny program operacyjny, czyli pulę środ-

ków z Unii Europejskiej do wydania w latach 2007–2013, dzięki którym regiony 

mają się rozwijać. Kujawsko-pomorskie dostało z Brukseli na swój RPO 951 mln 

euro (3,7 mld zł). Pieniądze trafiają do samorządów na m.in. drogi i inne inwestycje 

komunalne, na uczelnie oraz do przedsiębiorców, którzy kupują nowy sprzęt, roz-

szerzają zakres działalności, rozbudowują hale produkcyjne i tworzą nowe miejsca 

pracy. Marszałek dzieli dotacje w konkursach. W województwie kujawsko-

pomorskim w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsię-

biorstw, której celem jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost potencjału ekonomicznego, inno-

wacyjnego, wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia, wyodrębniono 

m.in. działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju techno-

logii, którego celem jest wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+R dla wzro-

stu konkurencyjności regionu
8
. W ramach działania, Marszałek województwa po-

dzielił środki wyróżniając projekty kluczowe i projekty konkursowe.  

W ramach działania 5.4. przeprowadzono 2 konkursy (tab. 1). 

 
Tabela 1 

Realizacja projektów konkursowych w ramach działania 5.4. RPO W-KP 

 

Konkurs Rezultaty 

RPOWKP  

Nr 48/V/5.4/2010 

21.09.2010 r. zakończono nabór wniosków, których złożono 9 na 

łączną kwotę 176 475 813,69 zł (przekroczona została wartość 

130% alokacji środków przewidzianych w ramach konkursu). Po 

uzyskaniu pozytywnej oceny na etapie oceny formalnej,  

6 wniosków o dofinansowanie projektów przekazano do następnego 

etapu, czyli oceny merytorycznej. 2 wnioski o dofinansowanie 

projektów nie spełniając kryteriów merytorycznych uzyskały nega-

tywną ocenę. W przypadku pozostałych czterech wniosków, wnio-

skodawcy (firmy biznesmena R. Karkosika) w trakcie trwania 

oceny merytorycznej wycofali wnioski o dofinansowanie projektów  

z dalszej procedury oceny9. W efekcie przeprowadzonej procedury 

konkursowej, zakończonej 31.10.2011 r., nie wyłoniono żadnego 

projektu do dofinansowania 

                                                 
8Szczegółowe omówienie poszczególnych działań znajduje się w: Regionalny Program Ope-

racyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013. Szczegółowy opis osi 

priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007–2013 (uszczegółowienie RPO), Toruń, wrzesień 2011, s. 96–128. 
9T. Ciechoński, Nikt nie zasłużył na dotację – w puli było 38 mln, „Gazeta Wyborcza”  

03.11.2011. 
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RPOWKP 

77/V/5.4./2011 

2.03.2012 r. zakończono nabór wniosków preselekcyjnych o dofi-

nansowanie projektów. W ramach naboru złożono 16 wniosków  

o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 10 768 020,50 zł 

wnioskowanego dofinansowania. Termin rozstrzygnięcia konkursu 

– 04. 2013 r. W ramach konkursu przewidziano projekty mające na 

celu wsparcie zakupu usług badawczo-rozwojowych dla przedsię-

biorstw, istotnych w trakcie opracowywania nowego lub ulepszo-

nego produktu oraz zmian procesowych w przedsiębiorstwie, skut-

kujące ich wdrożeniem w prowadzonej działalności gospodarczej, 

prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 

produktów/usług lub mające na celu dokonywanie zasadniczych 

zmian produkcyji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego województwa 

kujawsko-pomorskiego w Toruniu. 

 

 

W ramach projektów kluczowych, Marszałek Województwa przeznaczył środ-

ki na realizację następujących projektów (tab. 2). 
 

Tabela 2 

Realizacja projektów kluczowych w ramach działania 5.4. RPO W-KP 

 

Wnioskodawca Projekt 

Uniwersytet Technolo-

giczno-Przyrodniczy 

im. J. i J. Śniadeckich 

w Bydgoszczy 

Realizacja II etapu 

Regionalnego Centrum 

Innowacyjności 

Wartość ogółem: 

57 209 299, 90 zł 

Dofinansowanie z UE: 

40 033 964,62 zł 

Za ponad 57 mln zł uczelnia modernizuje swoją infrastrukturę, 

tworząc i wyposażając Regionalne Centrum Innowacyjności. 

Projekt budowy Regionalnego Centrum Innowacyjności zakłada 

utworzenie 28 specjalistycznych Regionalnych Laboratoriów 

Badawczych na wszystkich wydziałach bydgoskiego Uniwersytetu 

Technologiczno-Przyrodniczego. Będą w nich prowadzone bada-

nia w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych.  Przez półto-

ra roku realizacji przedsięwzięcia zmodernizowano już pomiesz-

czenia 14 laboratoriów wydziałowych, do 9 zakupiono nowocze-

sne urządzenia, sprzęt  laboratoryjny i specjalistyczne oprogramo-

wanie komputerowe. Zakończono już adaptację i w pełni wyposa-

żono 4 pracownie: 

 Laboratorium Badań Własności Mechanicznych oraz 

Składu Chemicznego Materiałów Konstrukcyjnych, 

 Regionalne Centrum Badania Żywności i Urządzeń 

Przemysłu Spożywczego, 

 Laboratorium Badań Urządzeń Elektrycznych Niskiego 

Napięcia i Jakości Produkcji,  

 Centrum Digitalizacji i Przetwarzania Informacji Na-

ukowo-Technicznej. 

Zdaniem prof. Antoniego Bukaluka Rektora UTP: przy pomocy 

powstałej sieci laboratoriów, Uniwersytet Technologiczno-

Przyrodniczy animować będzie rozwój innowacyjny przedsię-

biorstw, także tych, które nie mają odpowiedniego zaplecza na-

ukowo-badawczego. Stworzy to warunki dla usprawnienia trans-

formacji i transferu wiedzy oraz doświadczeń ze sfery badań  

i rozwoju do zastosowań praktycznych, a także pomoże wpłynąć 

na wzrost efektywności współpracy świata nauki z przedsiębior-
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cami 

Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Budowa Interdyscypli-

narnego Centrum No-

woczesnych Technolo-

gii (ICNT) UMK  

w Toruniu 

Wartość ogółem: 

71 522 577, 47 zł 

Dofinansowanie z UE: 

49 753 375 zł 

ICNT będzie pierwszą jednostką toruńskiego uniwersytetu powo-

łaną wyłącznie do prowadzenia badań naukowych, ich wyniki 

będą cennym wsparciem dla firm, parków przemysłowych i orga-

nizacji naukowo-badawczych. To szansa dla regionu na przycią-

gniecie uczonych oraz rozwój własnej kadry naukowej o najwyż-

szych kwalifikacjach. Inwestycja zakończy się w 2013 r. Wzorem 

dla toruńskich naukowców jest ośrodek w Manchesterze, gdzie 

inwestycje w programy realizowane wspólnie z przedsiębiorcami 

wynoszą ok. 20 mln GBP rocznie. W naszpikowanym specjali-

styczną aparaturą gmachu fizycy, informatycy, chemicy, biolodzy  

i inni naukowcy mają pracować ramię w ramię z przedsiębiorcami. 

Będą mieli do dyspozycji aż 60 nowoczesnych laboratoriów.  

W badaniach mają uczestniczyć także uczeni z innych ośrodków, 

krajowych i zagranicznych – uczelnia ma już listę pierwszych 

projektów. W planach są m.in. prace nad innowacyjnymi terapiami 

nowotworów, nowymi zastosowaniami tomografów optycznych, 

plastrami z przędzy niewielkiego owada – chruścika, badania nad 

ludzkimi emocjami, temperamentem i zaburzeniami psychicznymi. 

Ciekawie zapowiadają się też prace z pogranicza chemii, biologii  

i medycyny: naukowcy spróbują analizować wydychane powietrze 

w taki sposób, by błyskawicznie wykrywać raka płuc i narządów 

przewodu pokarmowego10.  

Z pewnością otwarcie ICNT będzie miało wpływ na propagowanie 

i rozwój przedsiębiorczości akademickiej w regionie 

Gmina Miasto Włocła-

wek 

Włocławski Inkubator 

Innowacji i Przedsię-

biorczości 

Wartość ogółem: 

21 638 107,65 zł 

Dofinansowanie z UE: 

11 679 248,44 zł 

Inkubator służył będzie do rozpoczynania działalności gospodar-

czej przez osoby kończące szkoły średnie i wyższe, osoby bezro-

botne oraz takie, które chcą rozpocząć działalność na własny 

rachunek. Dzięki realizacji projektu zapewnione zostaną warunki 

dla rozwoju firm przez udostępnienie miejsca na ulokowanie 

działalności gospodarczej z tanim dostępem do urządzeń biuro-

wych, powierzchni magazynowych, produkcyjnych czy też usłu-

gowych. Nowo powstałe firmy zyskają również wsparcie doradcze 

i szkoleniowe oraz pomoc w nawiązywaniu powiązań kooperacyj-

nych. Projekt zakłada, że docelowo liczba firm wyniesie 20, w tym 

11 o charakterze innowacyjnym. Realizacja projektu przyczyni się 

do ożywienia gospodarczego i aktywizacji mieszkańców Wło-

cławka – do 2015 r. utworzonych zostanie 90 miejsc pracy. 

                                                 
10Szerzej na temat szczegółowych planów ICNT patrz: N. Waloch, UMK: Chruścik zagości  

w naukowej kuźni, „Gazeta Wyborcza” 11.05.2011; M. Czarnecki, Naukowcy zrobią biznes 

na swoich wynalazkach, „Gazeta Wyborcza” 27.01.2010. 
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Kujawsko-Pomorski 

Związek Pracodawców 

i Przedsiębiorców11 

Wartość ogółem: 

8 080 618 zł 

Dofinansowanie z UE: 

8 080 618 zł 

Celem projektu jest stworzenie warunków dla usprawnienia trans-

feru wiedzy i doświadczeń ze sfery badań i rozwoju do przedsię-

biorstw służących rozwojowi gospodarczemu regionu, a zwłaszcza 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią powyżej 

90% funkcjonujących tu podmiotów. Istotą projektu jest wprowa-

dzenie voucherów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, 

za który będą mogli kupić usługi badawczo-rozwojowe. Voucher 

ma być narzędziem inicjującym współpracę między sektorami 

biznesu i nauki, co przyczyni się do podnoszenia innowacyjności 

w regionie i przyspieszy transfer wiedzy. Istotą projektu jest zakup 

przez przedsiębiorstwo, w ramach bezzwrotnej dotacji, usług 

badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych (np. uczelni 

wyższej lub samodzielnego instytutu badawczego). Uzyskane 

wyniki badań firma będzie mogła wykorzystać do wprowadzenia  

u siebie innowacji produktowej lub procesowej. Planuje się, że  

z pomocy tej skorzysta co najmniej 170 innowacyjnych przedsię-

biorstw z regionu. Okres realizacji obejmuje: 01.09.2010–

31.12.2013. Realizator projektu będzie wybierać beneficjentów 

wsparcia w formie vouchera badawczego w drodze 4 zamkniętych 

konkursów przeprowadzonych w 2011 i 2012 r. Firmy mogą ko-

rzystać z dwóch typów voucherów. Na nawiązanie pierwszego 

kontaktu z jednostką naukową można otrzymać do 25 tys. zł, a na 

rozwój współpracy badawczo-rozwojowej do 50 tys. zł. Dzięki 

projektowi nastąpi stymulacja wykorzystania infrastruktury ba-

dawczo-rozwojowej i innych działań wspierających transfer tech-

nologii przewidzianych w projektach kluczowych RPO W-KP na 

lata 2007–2013. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego województwa 

kujawsko-pomorskiego w Toruniu. 

 

 

W tabeli 3 zaprezentowano rezultaty Programu pilotażowego w województwie 

kujawsko-pomorskim Voucher badawczy. 

 
Tabela 3 

Efekty przeprowadzonych konkursów w ramach Programu pilotażowego Voucher badawczy 

 

Konkurs Rezultaty 

Konkurs 

1 

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców przyjął 

w lutym 2012 r. do dofinansowania 58 wniosków. W porównaniu z podobnymi 

konkursami ogólnopolskimi, w których można było uzyskać wsparcie na badania 

naukowe, prace badawczo-rozwojowe i badania na zgodność z normami, kujaw-

sko-pomorscy przedsiębiorcy mile zaskoczyli frekwencją i jakością merytoryczną 

projektów. Złożono 76 wniosków, z czego 58 zostało rozpatrzonych pozytywnie. 

Z wniosków, które otrzymały wsparcie, 49 dotyczyło pierwszego kontaktu  

z jednostką naukową a 9 – rozwoju podjętej już współpracy. Najwięcej planowa-

nych przedsięwzięć badawczych związanych jest z innowacyjnością w dziedzinie 

                                                 
11 Szczegółowe informacje na temat projektu: http://www .vb.kpzpip.pl/blog/1_8-ogloszenie 

_o_konkursie.html. 
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elektroniki, informatyki i telekomunikacji – 21, następnie chemii, biotechnologii  

i przemysłu spożywczego – 14, przemysłu mechanicznego – 12, budownictwa  

i materiałów budowlanych – 6, natomiast 5 w zakresie innych zagadnień. Najwię-

cej projektów zrealizują wydziały Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

w Bydgoszczy – 31 wniosków; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – po 7 wniosków, Uniwersytet Ka-

zimierza Wielkiego w Bydgoszczy – 2 wnioski, Wyższa Szkoła Bankowa  

w Toruniu – 1 wniosek. 10 wniosków dotyczy różnych jednostek naukowych 

spoza województwa kujawsko-pomorskiego 

Konkurs 

2 

30.03.2012 r. zakończył się drugi nabór wniosków w projekcie. O dotacje na 

innowacyjne badania ubiegało się 72 przedsiębiorców (w tym 53 dotyczyło 

pierwszego kontaktu z jednostką naukową a 19 rozwoju podjętej już współpracy). 

Przedłożone projekty dotyczyły dziedzin mechaniki, elektromechaniki i elektro-

techniki – 26 wniosków oraz projektów z dziedziny informatyki i telekomunikacji 

– 24 wnioski. Wniosków dotyczących biotechnologii, chemii i przetwórstwa 

spożywczego złożono łącznie 7, dotyczących budownictwa – 4; z innych dziedzin 

– 11. Połowa wnioskodawców (36) zakłada współpracę z Uniwersytetem Techno-

logiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Współ-

pracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (łącznie z Collegium 

Medicum w Bydgoszczy) planuje 9 przedsiębiorców, z Wyższą Szkołą Gospo-

darki – 8, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – 3, Wyższą 

Szkołą Bankową – 2 i Bydgoską Szkołą Wyższą – 1. Trzy firmy planują zlecenie 

badań Przemysłowemu Instytutowi Automatyki i Pomiarów – Oddział Badawczo-

Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu. Pozostałe wnioski (10) 

dotyczą współpracy z instytucjami naukowymi spoza województwa kujawsko-

pomorskiego 

Konkurs 

3 

W zakończonym w czerwcu 2012 r. trzecim naborze wniosków przedsiębiorcy 

złożyli 59 wniosków.  38 dotyczy rozpoczęcia, a 21 rozwoju współpracy z jed-

nostką naukową12. Wnioski dotyczą: mechaniki, elektromechaniki i elektrotechni-

ki – 24, informatyki i telekomunikacji – 19, biotechnologii, chemii i przetwórstwa 

spożywczego – 10, budownictwa – 1, innych dziedzin gospodarki – 5. Przedsię-

biorcy  chcą współpracować z następującymi instytucjami naukowymi z woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego: Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym 

w Bydgoszczy – 30 firm, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – 

11 i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu – 6, po 2 wnioski dotyczą 

współpracy z: Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, Wyższą Szkołą Gospodarki  

w Bydgoszczy, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów – Oddział 

Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu i Towarzy-

stwem Naukowym w Toruniu. 6 przedsiębiorców wybrało do współpracy jed-

nostki naukowe poza województwem kujawsko-pomorskim13  

                                                 
12 Z 59 złożonych wniosków: 11 odpadło na ocenie formalnej a 4 na merytorycznej. Pozostałe 

wnioski uzyskały dofinansowanie; http:// www.vb.kpzpip.pl/ blog/1_36-wyniki _3_naboru 

_wnioskow_w_projekcie_voucher_badawczy.html. 
13 http://mojregion.eu/ regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego 

/aktualnosci/czytaj/items/voucher-badawczy---zakonczony-nabor.17922.html. 
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Konkurs 

4 

Ostatni nabór wniosków o udzielenie wsparcia w formie vouchera badawczego 

zakończył się 28.09.2012 r. O dotacje na innowacyjne badania ubiegało się 76 

przedsiębiorców, z czego 48 wniosków rozpatrzono pozytywnie. Z wniosków, 

które otrzymały wsparcie 10 dotyczyło pierwszego kontaktu z jednostką naukową 

(4 wnioski pomimo pozytywnej oceny nie uzyskały dofinansowania z powodu 

braku środków finansowych), a 30 – rozwoju podjętej już współpracy (4 wnioski 

pomimo pozytywnej oceny nie uzyskały dofinansowania z powodu braku środ-

ków finansowych). Łącznie więc wsparcie uzyskało 40 firm (8 firm pomimo 

pozytywnej oceny nie uzyskało dofinansowania z powodu braku środków finan-

sowych). Z 76 wniosków 28 odrzucono (18 na ocenie formalnej a 10 na meryto-

rycznej), 40 otrzymało wsparcie, natomiast 8 pomimo pozytywnej oceny nie 

uzyskało dofinansowania z powodu braku środków finansowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Kujawsko-Pomorskiego Związku Praco-

dawców i Przedsiębiorców; http://www.vb.kpzpip.pl/. 

 

 

Obecnie współpraca nauki z biznesem oznacza często łączenie ognia z wodą.  

Z obu stron mamy do czynienia z krzywdzącymi stereotypami: „nawiedzony na-

ukowiec” kontra „niedouczony przedsiębiorca”. Czas pokaże, jak rozwinie się idea 

współpracy nauki z biznesem w regionie kujawsko-pomorskim, która dzisiaj jest  

w początkowym okresie rozwoju14. Z pewnością znajdą się przedsiębiorcy i przed-

stawiciele kadry naukowej, którzy chętnie, w imię wspólnych interesów, podejmą 

taką współpracę przyczyniając się tym samym do podniesienia innowacyjności 

regionu oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i uczelni15. Każdy, 

niezależnie od jego wielkości, zrealizowany wspólny projekt przedsiębiorstwa  

i uczelni będzie powodował pozytywną zmianę nastawień społecznych i pogłębianie 

kultury przedsiębiorczości w środowisku naukowym. Na obecnym etapie rozwoju 

tego nurtu w Polsce jest to bardzo istotne.  
Efekty wspólnej współpracy obu sfer nie bez znaczenia pozostaną dla regionu, 

w którym będzie się ona odbywała. W wyniku rozwoju akademickiej przedsiębior-

                                                 
14 Współpraca z ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi wykracza poza granice regio-

nu. Dominujące kontakty badanych przedsiębiorców z uczelniami wyższymi wykraczają poza 

województwo kujawsko–pomorskie, co powodowane jest faktem, że ośrodki w regionie jak 

dotąd nie oferują adekwatnych do oczekiwanych badań i działań wdrożeniowych, a firmy  

z województwa współpracują z Politechnikami w Warszawie, Gdańsku oraz Wrocławiu.  

P. Markiewicz, R. Ratajczak, Raport z badania fokusowego w ramach projektu inLAB – 

Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu. Grupa: Przedsiębiorcy, Bydgoszcz 

2011, s. 3. 
15 Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa 5 publicznych szkół wyższych, 17 

niepublicznych oraz 3 seminaria duchowne. Spośród szkół publicznych tylko jedna, Uniwer-

sytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią, której 

zasadniczy profil jest nakierowany na kształcenie w kierunkach technicznych. Pozostałe 

szkoły publiczne prowadzą kształcenie przede wszystkim w kierunkach nietechnicznych. 

Wśród szkół niepublicznych zdecydowanie przeważają szkoły kształcące w kierunkach nie-

technicznych (głównie w kierunkach humanistycznych, prawniczych, ekonomicznych),  

a wyższe niepubliczne szkoły kształcące także w kierunkach technicznych są nieliczne i mają 

niewielką liczbę studentów (np. Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy czy Wyższa 

Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi). 
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czości swoje zastosowanie w przemyśle mogą znaleźć opracowane w uczelnianych 

laboratoriach innowacyjne technologie, produkty, itp. Korzyścią dla przemysłu 

może być także bezpośrednie angażowanie pracowników naukowych w badania 

prowadzone w przedsiębiorstwach. Takie rozwiązania będą jednak wymagały wy-

pracowania zasad (modelu) współpracy, zadawalającego obie strony. 

 

 

Podsumowanie  

 
Zastosowanie zdobyczy wiedzy w praktyce wymaga podjęcia wielu prób, eks-

perymentów, z których jedynie niewielki odsetek kończy się powodzeniem. 

W polskich warunkach budowa nowoczesnych relacji nauka–gospodarka, to 

nowe wyzwanie. Nauka przez cały okres powojenny rozwijała się w oderwaniu od 

praktyki gospodarczej, gdyż przemysł z poprzedniej epoki nie był zainteresowany 

innowacjami. Realizowane już od ponad 20 lat zmiany systemowe w niewielkim 

stopniu dotknęły nauki i sektora B+R, stąd można stwierdzić, że w Polsce biznes 

akademicki jest na etapie raczkowania. Niemniej pojawia się potrzeba nowego zde-

finiowania relacji uniwersytetu z biznesem, a w konsekwencji nowego modelu szko-

ły wyższej, szeroko współpracującej i budującej przewagę konkurencyjną najbliż-

szego otoczenia. Nowoczesny uniwersytet buduje elastyczne powiązania społeczne, 

gospodarcze i regionalne z otoczeniem, współtworząc partnerstwo akademicko-

gospodarcze oraz sieci innowacyjne. Efektywna organizacja powiązań uczelni  

z gospodarką wymaga rozwoju wyspecjalizowanych podmiotów (ośrodków inno-

wacji) działających na styku nauki i biznesu oraz umiejętnie respektujących specyfi-

kę obydwu środowisk. Tak zwany uniwersytet trzeciej generacji jest kreatywny  

i przedsiębiorczy, zajmuje się edukacją, badaniami i komercjalizacją know-how, 

generuje wartości dodane dla gospodarki i społeczeństwa.  

Ostatni raport Innovation Union Scoreboard wskazuje, że polscy przedsiębior-

cy wciąż obawiają się nowatorskich rozwiązań i zbyt często podążają utartymi 

ścieżkami. Taki model czasami pozwala prowadzić biznes na przyzwoitym pozio-

mie, jednak uniemożliwia sukces na skalę międzynarodową. Polski rząd zwiększa 

finansowanie sektora badań i rozwoju, powstają nowe programy finansujące badania 

dla przemysłu, budowane są ultranowoczesne laboratoria
16

. Zdaniem Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, nauka polska gotowa jest  

w coraz większym stopniu angażować się w rozwój gospodarczy kraju, jednak jak 

głosi podstawowa prawda: wzrost  podaży nie wystarczy, musi rosnąć popyt, czyli 

zapotrzebowanie przemysłu na wyniki badań
17

: „otwarta jest furtka do tego, by 

pracodawcy aktywnie wpływali na programy studiów, by firmy wraz z uczelniami 

                                                 
16 Udział ogólny nakładów na B+R w PKB w Polsce wciąż utrzymuje się na poziomie 0,57% 

(Polska jest w grupie pięciu krajów członkowskich UE, które wydają najmniej na badania  

i rozwój). Tymczasem w krajach wysokorozwiniętych nakłady poniesione na B+R przekra-

czają 3% PKB (w Szwajcarii czy Japonii), a nawet są niewiele niższe niż 4% (w krajach 

skandynawskich). 
17http://www. nauka.gov.pl/ ministerstwo/ zdaniem-ministra /artykul/innowacje -to-odwaga-

myslenia/ (15.02.2012). 
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tworzyły konsorcja badawcze albo zamawiały i finansowały badania naukowe18. 

Polscy menedżerowie nie doceniają potencjału badawczego, który drzemie w zaso-

bach polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych. Poza tym na tle USA czy 

krajów UE, polskie przedsiębiorstwa stosunkowo niewiele wydają na prace badaw-

czo-rozwojowe
19

.  

Polska niestety pozostaje ciągle krajem peryferyjnym technologicznie, którego 

wkład w globalny sektor nauki, badań i technologii jest znikomy. Ekspansja pol-

skich firm nie zaowocowała pojawieniem się globalnych „marek” znad Wisły. Stan 

ten należy uznać za najważniejsze zagrożenie strategiczne XXI wieku, a brak zde-

cydowanych działań grozi „dryfem rozwojowym”, emigracją najzdolniejszych zaso-

bów ludzkich, a w konsekwencji – marginalizacją gospodarczą i polityczną. Nie-

mniej realizowany przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsię-

biorców „Program voucher badawczy”, który  ma ułatwić transfer wiedzy i do-

świadczeń ze sfery badań do biznesu (szczególnie firm z sektora MŚP) pokazał, że 

współpraca nauki z biznesem jest możliwa i przynosi obu stronom wymierne korzy-

ści
20

. I trzeba wierzyć, że współpraca ta będzie w dalszym ciągu się rozwijać. 

 

 
ASSESSMENT OF THE SUPPORT OF COOPERATION OF MICRO, SMALL AND  

MEDIUM ENTERPRISES (MSME) WITH SCIENTIFIC CENTRES WITHIN RE-

GIONAL OPERATIONAL  

PROGRAMMES IN THE KUJAVIAN-POMERANIAN REGION  

(ROP KP-R)  

Summary 

In our contemporary world the capability to introduce innovations perceived as the abil-

ity to assimilate and utilize new knowledge constitutes a fundamental factor influencing 

economic progress and development. In modern economy innovative enterprises created on 

the basis of research conducted by scientists in scientific centres constantly gain in signifi-

cance. Transfer of knowledge in the European scale has currently been among one of the 

                                                 
18 A. Nowakowska, D. Wielowieyska, Nauka pod rękę z biznesem za 1 proc., „Gazeta Wy-

borcza” 18.05.2012. 
19 W Polsce ponad 61% środków z budżetu państwa przeznaczonych jest na B+R, resztę 

wykładają firmy, a na świecie jest dokładnie odwrotnie. Według GUS we wszystkich firmach 

przemysłowych innowacyjność spada. Za aktywne innowacyjnie uważa się 40% wszystkich 

firm w UE. W Polsce w sektorze przemysłu 23,9% i w handlu 21,5%, podczas gdy na przy-

kład w Niemczech jest to odpowiednio 72,8% i 57,7%. Z badań PKPP Lewiatan wynika, że 

biznes często rezygnuje z nowoczesności, bo ta jest kosztowna – firmy wolą konkurować 

niską ceną. Dla porównania, japoński koncern Toyota przeznacza na B+R ok. 7 mld USD 

rocznie. Nasi liderzy – BRE Bank, Bioton, Telekomunikacja Polska, Netia, Asseco Poland  

i Orlen – wydają do ok. 80 mln zł. 
20 Firma Druk-Intro SA z Inowrocławia, która  rozpoczęła współpracę z UTP w Bydgoszczy 

w ramach opisanego projektu voucher badawczy w konkursie zorganizowanym w 2012  

r. przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego wygrała w kategorii innowacyjna techno-

logia. Firma wpadła na pomysł, którego dotąd w branży poligraficznej na świecie nikt nie 

stosował. W linii produkcyjnej zamontowała chromatograf i urządzenie czyszcząco-suszące, 

dzięki czemu może wyeliminować lotne związki chemiczne w produkcji książeczek dla dzie-

ci; T. Ciechoński, Nasze firmy przyszłości. Zobacz, czym się zajmują, „Gazeta Wyborcza” 

dodatek Toruń, 19.10.2012. 
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solutions leading to the creation of the economy based upon knowledge. It also constitutes  

a major pillar of integration as well as an effective way of internationalization of scientific 

research, and thus cooperation between scientific centres and businesses has been one of the 

primary conditions of the civilisation advance of Poland. Lack of the cooperation or its feeble 

utilization will undoubtedly squander some part of the economic potential of our country. 

In the paper on the basis of ROP KP- R for the years 2007-2013 and the analysis of the 

conducted competitions (within 5.4 Operation.: Enhancement of the Regional Research and 

Development Technological Potential) by the Marshals Office of the city of Torun and vari-

ous publications in the field, the author touches upon issues concerning the support between 

science and business (particularly of the MSME sector) received from the European subsidies 

within ROP and the assessment of the cooperation of the research and development centres 

and the enterprises in the Kujavian-Pomeranian region. 

Translated by Maciej Tokarski 
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OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH 

NA WŁASNY RACHUNEK 

 

 

Wprowadzenie  

 

W literaturze przedmiotu najczęściej podnosi się kwestię źródeł finansowania 

przedsiębiorstw
1
. Temat zagospodarowania nadwyżek jest zdecydowanie mniej 

popularny. A w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nadwyżki 

wygospodarowane z pracy „na swoim” są tożsame z oszczędnościami prowadzone-

go gospodarstwa domowego. Oszczędności dotyczące takich podmiotów są skore-

lowane również z decyzjami inwestycyjnymi wynikającymi z planów rozwoju pro-

wadzonego przedsiębiorstwa
2
. 

Gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek w przedstawio-

nej pracy są rozumiane zgodnie z definicją badania Diagnoza Społeczna, na wyni-

kach której oparto pracę. Gospodarstwo domowe osób pracujących na własny ra-

chunek jest to gospodarstwo domowe, którego wyłącznym lub głównym (przeważa-

jącym) źródłem utrzymania jest praca na własny rachunek poza rolnictwem lub 

wykonywanie wolnego zawodu
3
. Określenie to jest zbieżne z pojęciem przedsiębior-

ców indywidualnych, którzy wyodrębniani są jako jeden z podsektorów gospo-

darstw domowych w statystykach Narodowego Banku Polskiego obok podsektora 

rolników indywidualnych i podsektora osób prywatnych.  

Celem artykułu jest przedstawienie oszczędności przedsiębiorców indywidual-

nych zarówno w aspekcie posiadania oszczędności, wartości oszczędności, jak  

i formy i celów oszczędzania. W artykule decyzje dotyczące oszczędzania wskaza-

nego podsektora gospodarstw domowych zaprezentowano na tle pozostałych gospo-

                                                 
1A. Czajkowska, Inwestycje mikroprzedsiębiorstw i źródła ich finansowania, Uniwersytet 

Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, 2012, s. 140–

150; J. Brodowska-Szewczuk, Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsię-

biorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, seria: Administracja i Zarzą-

dzanie, 2009, nr 83, s. 135–158; D. Czerwińska-Kayzer, Alternatywne źródła finansowania 

długoterminowego w małych i średnich przedsiębiorstwach, Roczniki Akademii Rolniczej  

w Poznaniu – CCCLXXVII, 2006, s. 65–79.  
2 W.M. Gentry, R.G. Hubbard, Entrepreneurship and Household Saving, The B.E. Journal of 

Economic Analysis & Policy 2004, t. 4, nr 1, art. 8, s. 1–3.  
3Diagnoza społeczna 2011, Diagnoza społeczna, raporty, red. J. Czapiński, T. Panek, 

http://www.diagnoza.com, s. 39 (15.09.2012). 
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darstw domowych.  

Dla potrzeb artykułu przeanalizowano dane statystyczne udostępniane przez 

Narodowy Bank Polski oraz dane statystyczne pochodzące z badania Diagnoza 

Społeczna 2011
4
. 

 

 

1.  Oszczędności gospodarstw domowych  

 

Gospodarstwa domowe uzyskując dochody z różnych źródeł decydują o dal-

szej ich alokacji. Część z tych dochodów przeznaczana jest na konsumpcję a część 

na oszczędności, które następnie mogą być inwestowane. Najczęściej wspominany-

mi motywami oszczędzania są
5
:  

 zapewnienie dotychczasowego poziomu konsumpcji w przypadku obniżenia 

dochodu, 

 przekazanie środków finansowych przyszłym pokoleniom,  

 zakup dóbr trwałych lub edukacja dzieci,  

 przygotowanie na nieprzewidywalne zmiany dochodu. 

Jak wykazują badania poziom oszczędności jest skorelowany ze stanem ko-

niunktury gospodarczej i fazą cyklu koniunkturalnego. W fazie depresji poziom 

oszczędności jest bardzo wysoki, w fazie ożywienia oszczędności obniżają się,  

w fazie rozkwitu są bardzo niskie a faza recesji jest okresem odbudowy oszczędno-

ści
6
.  

Na rysunku 1 przedstawiono kształtowanie się oszczędności gospodarstw do-

mowych w podziale na najbardziej powszechne formy oszczędzania i inwestowania. 

Okres (2005–2012) za jaki przedstawiono poziom oszczędności gospodarstw do-

mowych nie pozwala na potwierdzenie wspomnianej prawidłowości. 

Wartość oszczędności gospodarstw domowych w zaprezentowanych na wykre-

sie formach na koniec czerwca 2012 roku przekraczała 1 bln zł. Gospodarstwa do-

mowe największą część swoich środków, w całym badanym okresie, przetrzymywa-

ły w postaci depozytów złotowych i walutowych, które w połowie 2012 roku stano-

wiły prawie 50% wartości oszczędności. Kolejne miejsce w strukturze (24% 

oszczędności) na koniec badanego okresu, zajmowały oszczędności zgromadzone 

przez otwarte fundusze emerytalne. Gotówka w obiegu poza kasami banków stano-

wiła 11% zgormadzonych oszczędności, środki zgromadzone w tytułach uczestnic-

twa krajowych funduszy inwestycyjnych 6%, a w akcjach spółek publicznych – 5% 

wartości oszczędności gospodarstw domowych na koniec czerwca 2012 roku. 

Oszczędności określone jako „pozostałe” zawierają oszczędności gospodarstw do-

mowych zainwestowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, tytuły uczestnic-

twa zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz obligacje i bony skarbowe. 

                                                 
4Ibidem. 
5R. Kasilingam, G.P. Jayabal, Impact of Saving Motives on Household Savings, The Journal 

of Management Awareness. Jan.–Jun. 2011, vol. 14, t. 1, s. 68. 
6 Por: K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 20;  

G. Rytelewska, E. Huszczonek, Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych, Mate-

riały i Studia NBP, z. 172, Warszawa, marzec 2004, s. 15. 
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Rysunek 1. Oszczędności gospodarstw domowych według form oszczędzania i inwestowania, 

w okresie od czerwca 2005 do połowy 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Struktura oszczędności gospodarstw domowych za 

lata 2005–2012, Analizy Online, www.analizy.pl oraz danych statystycznych NBP Należności 

i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków. 

 

 
 

Rysunek 2. Depozyty i inne zobowiązania banków wobec gospodarstw domowych według 

podsektorów, w okresie od 2005 do sierpnia 2012 roku, w mln PLN 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych NBP, Należności i zobowią-

zania monetarnych instytucji finansowych i banków. 
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Jak już wspominano, największą część oszczędności gospodarstw domowych 

ulokowano w depozytach bankowych. Kształtowanie się wartości depozytów i in-

nych zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych w podziale na podsektory 

zaprezentowano na rysunku 2. 

Przeważającą część – 93,7% depozytów i innych zobowiązań (łącznie złoto-

wych i walutowych) na koniec sierpnia 2012 roku stanowiły depozyty i zobowiąza-

nia wobec osób prywatnych. Dwa pozostałe podsektory miały znacznie mniejszy 

udział. Depozyty rolników indywidualnych stanowiły zaledwie 1,6% tej formy 

oszczędzania wśród wszystkich gospodarstw domowych. Grupa przedsiębiorców 

indywidualnych, która stanowi główny przedmiot zainteresowania w artykule, zde-

ponowała w bankach depozyty o łącznej wartości przekraczającej 22,5 mld zł na 

koniec sierpnia 2012 roku. Szczegółowe dane dotyczące wartości depozytów i zo-

bowiązań banków wobec osób prywatnych, przedsiębiorców indywidualnych oraz 

rolników indywidualnych w podziale na złotowe i walutowe w okresie od 2003 do 

2012 roku przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1  

Wartości i udziały procentowe depozytów i innych zobowiązań banków poszczególnych 

podsektorów gospodarstw domowych w okresie od 2003 do sierpnia 2012 roku 

 

Rok 

Depozyty i inne zobowiązania banków 

wobec osób prywatnych 
wobec przedsiębior-

ców indywidualnych 

wobec rolników indy-

widualnych 

w mln zł w mln zł w mln zł 

złotowe walutowe złotowe 
waluto-

we 
złotowe 

waluto-

we 

2003 
wartość 163 344 35 298 8 776 688 1 803 18 

udział  77,8% 16,8% 4,2% 0,3% 0,9% 0,0% 

2004 
wartość 163 672 29 481 10 164 988 2 844 27 

udział 79,0% 14,2% 4,9% 0,5% 1,4% 0,0% 

2005 
wartość 169 764 31 262 12 248 1 372 3 693 44 

udział 77,7% 14,3% 5,6% 0,6% 1,7% 0,0% 

2006 
wartość 182 891 30 822 15 679 1 740 5 959 59 

udział 77,1% 13,0% 6,6% 0,7% 2,5% 0,0% 

2007 
wartość 206 608 26 634 19 306 1 937 6 101 56 

udział 79,3% 10,2% 7,4% 0,7% 2,3% 0,0% 

2008 
wartość 272 076 27 956 20 166 1 676 6 447 42 

udział 82,9% 8,5% 6,1% 0,5% 2,0% 0,0% 

2009 
wartość 319 054 27 512 21 322 2 073 6 868 49 

udział 84,7% 7,3% 5,7% 0,6% 1,8% 0,0% 

2010 
wartość 353 009 28 806 21 482 2 406 7 312 57 

udział 85,5% 7,0% 5,2% 0,6% 1,8% 0,0% 

2011 
wartość 403 984 31 022 22 022 2 821 7 871 53 

udział 86,4% 6,6% 4,7% 0,6% 1,7% 0,0% 

2012 
wartość 422 625 33 984 19 137 3 432 7 780 129 

udział 86,8% 7,0% 3,9% 0,7% 1,6% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych NBP, Należności i zobowią-

zania monetarnych instytucji finansowych i banków. 
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2.  Oszczędności gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek  

w 2011 roku 

 

Źródło dochodu jest jednym z decydujących czynników wpływających na de-

cyzję o oszczędzaniu
7
. Udział gospodarstw domowych, które podjęły decyzję  

o oszczędzaniu jest najwyższy wśród gospodarstw domowych osób pracujących na 

własny rachunek.  

Istotną zmienną jest oczywiście uzyskiwany dochód przez poszczególne go-

spodarstwa domowe. Zgodnie z Diagnozą Społeczną, to w gospodarstwach osób 

pracujących na własny rachunek dochód na jedną osobę jest najwyższy, co zapewne 

pozwala na podjęcie decyzji o oszczędzaniu
8
. Zestawienie dochodów netto gospo-

darstw domowych według grupy społeczno-ekonomicznej zaprezentowano  

w tabeli 2. 

 
Tabela 2  

Dochody netto w marcu 2011 roku gospodarstw domowych według grupy społeczno-

ekonomicznej 

 

Grupa społeczno-

ekonomiczna 

Dochód netto w zł 

na gospodarstwo 

domowe 

Dochód netto w zł na 

osobę 

pracujący na własny 

rachunek 
4972,30 1750,26 

pracownicy 3860,71 1355,01 

rolnicy 3104,34 826,89 

emeryci 2274,73 1328,35 

renciści 1683,37 996,90 

utrzymujący się z 

niezarobkowych 

źródeł 

1385,99 764,71 

bez bezrobotnych 3234,92 1372,85 

z bezrobotnymi 2710,63 756,23 

Źródło: Diagnoza społeczna 2011, Diagnoza społeczna, raporty, red. J. Czapiński, T. Panek, 

http://www.diagnoza.com, s. 46 (15.09.2012). 

 

 

W badaniu oszczędności gospodarstw domowych istotne wydaje się wskazanie 

zależności pomiędzy oszczędnościami a wielkościami je determinującymi. Określe-

nie tych zależności może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem testu niezależ-

ności chi-kwadrat (test 𝜒2), który pozwoli na wskazanie istnienia (lub nie) staty-

stycznego związku pomiędzy badanymi zmiennymi.  

                                                 
7L.K. Kibet, B.K. Mutai, D.E. Ouma, S.A. Ouma, G. Owuor, Determinants of Household 

Saving: Case Study of Smallholder Farmers, Entrepreneurs and Teachers in Rural Areas of 

Kenya, Journal of Development and Agricultural Economics 2009, t. 1(7), s. 137–143. 
8O dochodach poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych patrz również: Dochody  

i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2010),  GUS, Warszawa 2012,  

s. 129.  
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Celem określenia zależności cech skorzystano z testu niezależności chi-

kwadrat (test 𝜒2). Dla każdej pary cech postawiono hipotezę zerową H0, że porów-

nywane cechy są niezależne, wobec hipotezy H1, że te cechy są zależne. Jeżeli wyli-

czone 𝜒2 jest większe od wartości krytycznej 𝜒𝑑𝑓 ,𝛼
2 (dla df stopni swobody (r – 1) 

(s – 1) i ustalonego z góry poziomu istotności α = 0,05), należy odrzucić H0, w prze-

ciwnym razie nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
9
, tzn. 

𝜒2 ≥ 𝜒𝑑𝑓 ,𝛼
2 , odrzucamy H0 przy poziomie istotności α i możemy sądzić, że cechy są 

zależne,  

𝜒2 < 𝜒𝑑𝑓 ,𝛼
2 , nie ma podstaw do odrzucenia H0 o niezależności cech.  

Na podstawie testu chi-kwadrat można stwierdzić istotny związek pomiędzy źró-

dłem utrzymania a posiadaniem oszczędności (𝜒2= 241,479 > 𝜒𝑑𝑓 ,𝛼
2  = 12,592).  

W tabeli 3 zawarto informacje na temat posiadanych oszczędności w zależno-

ści od źródła utrzymania gospodarstwa domowego. 

 
Tabela 3  

Posiadanie oszczędności w zależności od źródła utrzymania 

 

Źródło utrzymania gospodarstwa  

Czy Pana(i) gospodarstwo domo-

we posiada jakieś oszczędności? 

Udział posia-

dających 

oszczędności 

(w %) 
TAK NIE Ogółem 

pracujący na własny rachunek 246 259 505 48,7 

pracownicy 2096 3168 5264 39,8 

rolnicy 196 387 583 33,6 

emeryci 1326 2369 3695 35,9 

renciści 117 546 663 17,6 

utrzymujący się z niezarobkowych 

źródeł innych niż emerytura i renta 
61 332 393 15,5 

utrzymujący się z kilku równie 

ważnych źródeł utrzymania gospo-

darstwa 

411 815 1226 33,5 

Ogółem 4453 7876 12 329 36,1 

Źródło: Diagnoza społeczna 2011, zintegrowana baza danych, http://www.diagnoza.com 

(25.09.2012). 

 

 

Najczęściej oszczędności posiadają osoby pracujące na własny rachunek,  

w 48,7% gospodarstw domowych. Kolejną grupą, która najczęściej deklarowała 

posiadanie oszczędności byli pracownicy etatowi (39,8% spośród pracowników 

etatowych). Najrzadziej natomiast posiadanie oszczędności deklarowali renciści 

(17,6%) oraz utrzymujący się ze źródeł niezarobkowych (15,5%).  

Jak wykazano w tabeli 4 przedstawiającej wartość oszczędności gospodarstw 

domowych w zależności od źródła utrzymania, przedsiębiorcy indywidualni, czyli 

gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek posiadają najwyższe 

oszczędności w relacji do swoich średniomiesięcznych dochodów.

                                                 
9 C. Domański, Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979, s. 158–162. 
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Łącznie 23,9% takich gospodarstw ma oszczędności przekraczające sześciomie-

sięczne dochody. 

 
Tabela 4  

Wartość oszczędności w zależności od źródła utrzymania (%) 

 

Źródło: Diagnoza społeczna 2011, zintegrowana baza danych, http://www.diagnoza.com 

(25.09.2012). 

 

 

Osoby pracujące na własny rachunek mają więc nie tylko najwyższe dochody, 

ale oszczędzają najczęściej ze wszystkich badanych grup społeczno-ekonomicznych 

a wartość tych oszczędności jest najwyższa.  

Jak wykazano wcześniej, najwięcej oszczędności gospodarstw domowych,  

w tym również oszczędności przedsiębiorców indywidualnych, zdeponowanych jest 

w bankach. Z danych Diagnozy Społecznej 2011 wynika, że lokaty bankowe są 

również najczęściej wybieraną formą oszczędzania przez gospodarstwa domowe 

osób pracujących na własny rachunek. W tabeli 5 przedstawiono formy oszczędza-

nia wybierane pod względem częstości wyboru tych form przez gospodarstwa do-

mowe osób pracujących na własny rachunek w porównaniu z wszystkimi gospodar-

stwami domowymi.  

Zgodnie z przewidywaniami, osoby pracujące na własny rachunek najczęściej 

oszczędzają w lokatach bankowych w złotych (tę formę oszczędzania wybrało 

72,9% przedsiębiorców indywidualnych) lub w gotówce (forma wybrana przez 

48,5% przedsiębiorców indywidualnych), na trzecim miejscu znalazły się fundusze 

inwestycyjne. Najrzadziej wybieranymi formami oszczędzania przez gospodarstwa 

domowe osób pracujących na własny rachunek były udziały oraz akcje w prywat-

nych spółkach akcyjnych oraz obligacje. Warto wskazać, że w wyniku przeprowa-

dzonego badania okazało się, że w większości form oszczędzania źródło dochodu 

miało wpływ na decyzje o formie inwestowania. 

Źródło utrzymania 

gospodarstwa 

Jaka jest w przybliżeniu łączna wartość posiadanych przez 
gospodarstwo domowe oszczędności? (w relacji do miesięcz-

nych dochodów gospodarstwa) 
Ogółem 

poniżej  

1 msc. 

1–3 

msc. 

3–6 

msc. 

6–12 

msc. 

pow.  

12 msc. 

trudno 
powie-

dzieć 

pracujący na własny 

rachunek 
9,7 30,4 23,1 15,8 8,1 13,0 100,0 

pracownicy 25,3 31,6 20,6 10,9 6,2 5,3 100,0 

rolnicy 19,4 38,3 22,4 10,2 5,6 4,1 100,0 

emeryci 21,1 32,8 21,1 12,1 8,2 4,9 100,0 

renciści 31,4 34,7 16,9 4,2 5,9 6,8 100,0 

utrzymujący się  
z niezarobkowych 

źródeł innych niż eme-

rytura i renta 

29,5 29,5 14,8 8,2 9,8 8,2 100,0 

utrzymujący się z kilku 
równie ważnych źródeł 

utrzymania gospodar-

stwa 

22,1 34,9 19,9 11,1 4,4 7,6 100,0 

Ogółem 22,9 32,5 20,7 11,3 6,7 5,9 100,0 
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Tabela 5 

Formy oszczędzania wybierane przez gospodarstwa domowe osób pracujących na własny 

rachunek  

 

Forma oszczędzania 

Procent gospo-

darstw domowych 

pracujących na 

własny rachunek 

wybierających 

daną formę 

Procent wszyst-

kich gospo-

darstw domo-

wych wybiera-

jących daną 

formę 

Test 𝜒2 

Istnienie związku 

pomiędzy formą 

oszczędzania a 

źródłem dochodu 

(dla 6 stopni swo-

body i α=0,05) 

lokaty w bankach  

w złotych 
72,9 68,0 17,316 Tak 

lokaty w bankach  

w walutach obcych 
8,0 4,0 28,200 Tak 

w obligacjach 3,4 2,9 6,115 Nie 

w funduszach inwe-

stycyjnych 
16,7 7,2 77,222 Tak 

Indywidualne Konto 

Emerytalne 
9,7 4,2 50,528 Tak 

w papierach warto-

ściowych notowa-

nych na giełdzie 

4,2 2,5 15,521 Tak 

udziały oraz akcje  

w prywatnych spół-

kach akcyjnych 

3,8 2,1 9,915 Nie 

lokaty w nierucho-

mościach 
7,1 2,9 29,775 Tak 

lokaty w innych niż 

nieruchomości 

dobrach material-

nych 

5,1 1,7 27,207 Tak 

w gotówce 48,5 44,7 20,472 Tak 

w polisie ubezpie-

czeniowej 
14,6 9,1 48,982 Tak 

w innej formie 5,4 5,6 4,398 Nie 

Źródło: Diagnoza społeczna 2011, zintegrowana baza danych, http://www.diagnoza.com 

(25.09.2012). 

 

 

Istotne wydaje się również wskazanie najczęściej wybieranych celów oszczę-

dzania gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek w porówna-

niu ze wszystkimi gospodarstwami domowymi, które przedstawiono w tabeli 6.  
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Tabela 6 

Cel oszczędzania gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek 

 

Cel oszczędza-

nia 

Procent gospodarstw 

domowych pracują-

cych na własny 

rachunek oszczędza-

jących w danym 

celu 

Procent wszystkich 

gospodarstwach 

domowych oszczę-

dzających w da-

nym celu 

Test 𝜒2 

Istnienie związku 

pomiędzy oszczę-

dzaniem na konkret-

ny cel a źródłem 

dochodu (dla 6 stop-

ni swobody  

i α = 0,05) 

bieżące wydatki 32,6 33,2 65,362 Tak 

stałe opłaty 13,0 11,9 29,723 Tak 

dobra trwałego 

użytku 
28,9 22,8 106,585 Tak 

zakup do-

mu/mieszkania 
11,8 6,4 116,946 Tak 

remont do-

mu/mieszkania 
25,9 25,0 43,160 Tak 

leczenie 18,8 25,0 234,050 Tak 

rehabilitacja 6,3 8,8 74,884 Tak 

wypoczynek 31,3 23,5 109,131 Tak 

czarna godzina 62,2 61,5 10,519 Nie 

przyszłość 

dzieci 
38,1 23,2 218,439 Tak 

starość 37,5 36,5 138,655 Tak 

inne cele 15,9 14,0 19,136 Tak 

bez celu 11,9 10,2 14,772 Tak 

Źródło: Diagnoza społeczna 2011, zintegrowana baza danych, http://www.diagnoza.com 

(25.09.2012). 

 

 

Generalnie, gospodarstwa domowe najczęściej oszczędzają na czarną godzinę 

(61,5% gospodarstw) oraz na starość (36,5%). Wśród gospodarstw domowych osób 

pracujących na własny rachunek oszczędzanie na czarną godzinę również było naj-

częściej wskazywanym celem (62,2% przedsiębiorców indywidualnych wskazało 

taki cel oszczędzania) a na drugim miejscu przedsiębiorcy indywidualni wskazywali 

przyszłość dzieci (38,1%). Inne cele inwestycji były mniej popularne.  

 

 

Podsumowanie 

 

Gospodarstwa domowe decydują jaką część swoich dochodów przeznaczą na 

oszczędności oraz w jaki sposób oszczędności te mogą być inwestowane. Najwięk-

sza część oszczędności wszystkich gospodarstw domowych utrzymywana jest na 

rachunkach bankowych.  

Za pomocą testu chi-kwadrat stwierdzono istotny związek pomiędzy źródłem 

utrzymania gospodarstwa domowego a posiadaniem oszczędności. W tabelach  

5 i 6 wykazano, że źródło utrzymania gospodarstwa domowego wpływa również na 

decyzje, co do formy i celu oszczędzania.  
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Zaprezentowane w pracy gospodarstwa domowe osób pracujących na własny 

rachunek mają najwyższe oszczędności w relacji do swoich średniomiesięcznych 

dochodów w porównaniu z wszystkimi kategoriami gospodarstw domowych oraz 

oszczędzają najczęściej ze wszystkich wskazanych grup społeczno-ekonomicznych, 

także wartość tych oszczędności jest najwyższa. Podobnie jak inne rodzaje gospo-

darstw domowych najczęściej inwestują w lokaty złotówkowe a oszczędzają na 

czarną godzinę. 

 

 
SAVINGS OF SELF-EMPLOYED HOUSEHOLDS 

Summary 

The purpose of this article is to present savings of self-employed households. The self-

employed households presented in the work possess the biggest savings in relation to their 

average monthly earnings, if compared with other categories of households. Also, they make 

savings most frequently among the indicated socio-economic groups and the sum of their 

savings is the highest. Similar to other types of households, self-employed households invest 

primarily in deposits made in Polish zloties. Their primary motivation is saving for a rainy 

day. 

For the purpose of the analysis authors used the data published by National Bank of 

Poland and statistical data published in the Social Diagnosis 2011 report. 

Translated by Dorota Krupa, Damian Walczak 
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EFEKTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ŚRODKAMI Z UNII 

 EUROPEJSKIEJ NA PODSTAWIE PROGRAMU OPERACYJNEGO 

INNOWACYJNA GOSPODARKA  PRIORYTETY 3, 4, 5 i 6 

 

 

Wprowadzenie 

 

Przedmiotem artykułu są środki z Unii Europejskiej adresowane do przedsię-

biorstw w Polsce. Wśród środków z UE poddanych analizie są fundusze strukturalne 

w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka priorytety 3, 4, 5 i 6. 

Celem artykułu jest określenie efektów wsparcia tymi środkami przedsiębiorstw, 

porównania sytuacji z przedsiębiorstwami niekorzystającymi z omawianych dotacji 

oraz odniesienie do wpływu na konkurencyjność gospodarki. Przedstawiono rów-

nież porównanie tych efektów między sektorem małych i średnich przedsiębiorstw
1
 

(MŚP) a dużymi firmami. 

 

 

1.  Zarys polityki Unii Europejskiej w zakresie wsparcia przedsiębiorstw 

 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych priorytetów 

Unii Europejskiej. Celem strategicznym Unii wyznaczonym w 2000 roku w Lizbo-

nie, na najbliższe dziesięciolecie, było stworzenie opartej na wiedzy najbardziej 

konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, zdolnej do systematycznego 

wzrostu gospodarczego, zapewniającej większą liczbę lepszych miejsc pracy  

w warunkach większej spójności społecznej. Z kolei po reformie strategii lizboń-

skiej i przyjęciu przez Radę Europejską w marcu 2005 roku odnowionej strategii 

lizbońskiej, której pełna nazwa brzmi „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospo-

darczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej”, szczególną uwagę 

zwrócono na konieczność skupienia działań przede wszystkim na aspektach równo-

uprawnienia kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania dys-

kryminacji oraz rozwoju opartego na innowacyjności, wiedzy i badaniach. 

Strategia lizbońska wśród działań priorytetowych wymienia stworzenie sprzy-

jających warunków umożliwiających powstawanie i rozwój firm innowacyjnych, 

szczególnie wśród MŚP oraz stymulowanie przedsiębiorczości
2
. W związku z tym 

środki unijne przeznaczane są w głównej mierze na dofinansowanie inwestycji  

                                                 
1 W artykule pod pojęciem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przyjmuje się mikro-

przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa. 
2Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku, 

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003, s. 43. 
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i innowacji prowadzonych przez przedsiębiorstwa, szkolenia i doradztwo w zakresie 

przedsiębiorczości. 

Wspieranie przedsiębiorstw ze środków unijnych najczęściej połączone jest  

z realizacją polityki regionalnej przez UE. Polityka ta ma na celu przede wszystkim 

promowanie rozwoju i dostosowań strukturalnych w regionach słabiej rozwiniętych. 

Osiągnięcie tego celu polityki regionalnej UE jest możliwe dzięki finansowemu 

zaangażowaniu funduszy strukturalnych. 

Fundusze strukturalne to środki, z których przedsiębiorstwa mogą czerpać naj-

większą pomoc unijną. Na podkreślenie zasługuje szeroki wachlarz przedsięwzięć 

podlegających dofinansowaniu
3
. Wśród wszystkich celów podlegających wsparciu, 

kluczowe znaczenie ma poziom ich innowacyjności, wpływ na innowacyjność, 

konkurencyjność, rozwój przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie, jak i od-

działywanie na rozwój regionu czy całego kraju. 

 

 

2. Przedmiot badania i analizy 

 

Mając powyższe na uwadze, do analizy efektów wsparcia środkami z UE przy-

jęto fundusze strukturalne w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospo-

darka. Program Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie szeroko rozumianej 

innowacyjności. Skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy 

zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, 

nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub 

wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wspie-

rane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingo-

wej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do 

powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparciem objęte są pro-

jekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynaro-

dowym. 

Badaniem objęto wsparcie w ramach czterech osi priorytetowych tego progra-

mu: 

 oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji, 

 oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, 

 oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, 

 oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. 

Środki w ramach przedstawionych priorytetów, ze wszystkich dostępnych  

w tym programie, w najbardziej bezpośredni sposób adresowane są dla przedsię-

biorstw. 

Dane na temat efektów wsparcia w poruszanym programie pochodzą z badania 

ewaluacyjnego wskazanych osi priorytetowych w połowie okresu ich realizacji, tj. 

do maja 2011 roku
4
. Oparte są one na przeprowadzonych wywiadach metodą CATI 

na próbie przedsiębiorstw – beneficjentów i w grupie kontrolnej. Badanie objęło 

                                                 
3 Potwierdza to również literatura, np. R. Kasprzak, Fundusze unijne. Szansa na rozwój ma-

łych i średnich przedsiębiorstw, Helion, Gliwice 2009. 
4 Ocena stanu realizacji 3, 4, 5 i 6 Priorytetu PO IG w połowie okresu programowania, PAG 

Uniconsult, Warszawa 2011. 
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przedsiębiorców realizujących projekty w ramach poddziałania 3.3.2 (Tworzenie 

systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP – Wsparcie dla MŚP), 4. Osi Prioryte-

towej, poddziałania 5.4.1 (Zarządzanie własnością intelektualną – Wsparcie na uzy-

skanie/realizację ochrony własności przemysłowej) i działania 6.1 (Paszport do 

eksportu), a także dobraną do nich grupę kontrolną przedsiębiorców nierealizują-

cych projektów, lecz stanowiących kategorię potencjalnych beneficjentów. Zasto-

sowano technikę wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI – 

Computer – Assisted Telephone Interview). Przeprowadzono 1000 wywiadów CATI, 

w tym 500 wywiadów z beneficjentami i 500 wywiadów w grupie kontrolnej.  

W celu zapewnienia reprezentatywności próby, dobór miał charakter losowo-

warstwowy. W przypadku próby beneficjentów, warstwy zostały wyróżnione ze 

względu na oś priorytetową. Po realizacji wywiadów z beneficjentami do każdej  

z tych warstw osobno dobrano próbę kontrolną potencjalnych beneficjentów o takiej 

samej strukturze ze względu na wielkość przedsiębiorstwa i branżę.  

 

 

3. Efekty wsparcia przedsiębiorstw środkami z UE 

 

Badanie wpływu wsparcia na kondycję i funkcjonowanie przedsiębiorstw, wy-

korzystujących omawiane środki w odniesieniu do podmiotów niekorzystających  

z nich, oparto na dziesięciu wskaźnikach, związanych z szeroko rozumianą innowa-

cyjnością oraz na czterech wskaźnikach, związanych z ogólnym funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa. W poniższej tabeli zestawiono opinie obu grup respondentów –  

w przypadku wskaźników związanych z innowacyjnością, odsetek podmiotów od-

powiadających pozytywnie (zdecydowanie tak i raczej tak) oraz odsetek podmiotów 

wskazujących nie (zdecydowanie nie i raczej nie), zaś przy ogólnych wskaźnikach 

respondenci odpowiadali tak lub nie. 

Przedstawione powyżej wyniki badania pozwalają na przedstawienie następu-

jących wniosków. Wykorzystywanie środków unijnych wśród zbadanych przedsię-

biorstw w największym stopniu przyczyniło się do wzrostu ich innowacyjności, 

rozszerzenia oferty o nowy lub znacząco ulepszony produkt czy usługę oraz 

wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Czynniki te wynikają ze specyfiki 

środków w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, które służą szeroko pojętej 

innowacyjności. Należy zatem stwierdzić, że środki te trafiły do właściwych przed-

siębiorstw oraz przyniosły zamierzony skutek.  

W najmniejszym stopniu środki unijne wpłynęły na rozszerzenie wielkości ob-

sługiwanego rynku, poprawę ogólnej kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz 

pozyskanie nowych, zewnętrznych źródeł finansowania (poza środkami unijnymi). 

Oznacza to, że ogólna sytuacja przedsiębiorstwa uległa niewielkiej poprawie. Nale-

ży zatem przyjąć, że znaczny wzrost innowacyjności nie przekłada się bezpośrednio 

na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa lub wymaga dłuższego okresu na pełne jego 

wdrożenie i uzyskanie dzięki temu korzyści. Ponadto wyniki badania pokazują, że 

wykorzystanie środków unijnych nie przekłada się na wykorzystanie, w większym 

stopniu, innych źródeł obcych. W ten sposób wyniki badania potwierdzają również 

podnoszoną w literaturze niechęć małych i średnich przedsiębiorstw do finansowa-

nia obcego. 



452 Robert Wolański 

 

Tabela 1 

Efekty wykorzystania środków unijnych przez przedsiębiorstwa 

 

 Grupa 

beneficjentów 

Grupa 

kontrolna 

Różnica 

 TAK NIE TAK NIE TAK NIE 

Wskaźniki związane z innowacyjnością (%)  

Wzrost innowacyjności przedsię-

biorstwa  
88,1 9,3 46,6 46,8 +41,3 –37,5 

Rozpoczęcie lub istotne zwięk-

szenie eksportu produktów lub 

usług  

52,8 42,8 25,4 70,6 +27,4 –27,8 

Nawiązanie współpracy z no-

wymi partnerami zagranicznymi  
73,3 23,2 50,6 47,9 +22,7 –24,7 

Pozyskanie nowych, zewnętrz-

nych źródeł finansowania (poza 

środkami unijnymi)  

23,9 68,7 14,1 83,2 +9,8 –14,5 

Wzmocnienie pozycji rynkowej 

przedsiębiorstwa  
82,7 13,0 50,8 42,3 +31,9 –29,3 

Rozpoczęcie prac B+R lub istot-

ne zwiększenie nakładów na 

prace B+R  

60,1 35,9 13,0 84,1 +47,1 –48,2 

Nawiązanie lub rozszerzenie 

współpracy ze środowiskami 

naukowymi  

53,9 42,7 15,6 81,9 +38,3 –39,2 

Wdrożenie nowej technologii 

produkcji lub świadczenia usług  
65,2 30,1 36,7 58,4 +28,5 –28,3 

Rozszerzenie oferty o nowy lub 

znacząco ulepszony pro-

dukt/usługę  

83,6 14,0 53,6 42,8 +30,0 –27,8 

Wdrożenie do produkcji nowego 

wzoru przemysłowego lub użyt-

kowego  

46,1 47,9 23,8 70,2 +22,3 –22,3 

Wskaźniki ogólne (%)  

Wzrost zatrudnienia 53,8 46,2 23,7 76,3 +30,1 –30,1 

Rozszerzenie wielkości obsługi-

wanego rynku 
16,3 83,7 3,3 96,7 +13,0 –13,0 

Poprawa ogólnej kondycji eko-

nomicznej 
18,5 81,5 10,0 90,0 +8,5 –8,5 

Wzrost wielkości sprzedaży 72,9 27,1 47,5 52,5 +25,4 –25,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ocena stanu realizacji 3, 4, 5 i 6 Priorytetu PO IG 

w połowie okresu programowania, PAG Uniconsult, Warszawa 2011, s. 107–121. Grupa 

beneficjentów – przedsiębiorstwa wykorzystujące środki z UE. Grupa kontrolna – przedsię-

biorstwa nie wykorzystujące środków z UE. Różnica – różnica wskazań na TAK (odpowied-

nio NIE) pomiędzy grupą beneficjentów a grupą kontrolną. 

 
 

Średnie znaczenie środków z UE odnosi się do wdrożenia do produkcji nowe-

go wzoru przemysłowego lub użytkowego, rozpoczęcia lub istotnego zwiększenia 

eksportu produktów lub usług, nawiązania lub rozszerzenia współpracy ze środowi-
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skami naukowymi oraz na wzrost zatrudnienia. Skala tego wpływu pokazuje, że 

podkreślany wzrost innowacyjności  dotyczy prostych ulepszeń oraz dla dużej grupy 

przedsiębiorstw ogranicza się do działań wyłącznie wewnątrz firmy. 

W przypadku wszystkich badanych wskaźników, korzystniej wypadają przed-

siębiorstwa wykorzystujące środki z UE w zestawieniu z podmiotami niekorzystają-

cymi z tego wsparcia. Największe różnice na ich korzyść dotyczą wskaźników okre-

ślających wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, nawiązanie lub rozszerzenie 

współpracy ze środowiskami naukowymi oraz rozpoczęcie prac badawczo-

rozwojowych lub poważne zwiększenie nakładów na takie prace. Czynniki te są 

wyjątkowo istotne dla wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, dlatego 

wykorzystanie środków unijnych należy potraktować jako faktycznie służące temu 

celowi. 

Na podkreślenie zasługują również znaczące różnice pomiędzy dwoma zbada-

nymi grupami przedsiębiorstw odnośnie do wzmocnienia pozycji rynkowej przed-

siębiorstwa, wdrożenia nowej technologii produkcji lub świadczenia usług, rozsze-

rzenia oferty o nowy lub znacząco ulepszony produkt czy usługę oraz wzrost za-

trudnienia. Środki unijne przyczyniają się zatem do ogólnego rozwoju przedsiębior-

stwa i wzrostu poziomu jego konkurencyjności. 

Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić bezsprzecznie pozytywny 

wpływ środków unijnych na funkcjonowanie, rozwój, konkurencyjność i innowa-

cyjność przedsiębiorstw. Ten pozytywny wpływ, w długim okresie, powinien przy-

nieść ogólną poprawę ekonomiczną przedsiębiorstwa oraz rozszerzenie zakresu 

działania, które nie uległy znaczącej poprawie.  

 

 

4.  Efekty wsparcia środkami z UE małych i średnich przedsiębiorstw na tle 

dużych firm 

 

Wśród zbadanych przedsiębiorstw są firmy różnej wielkości, natomiast wiel-

kość firmy można określić biorąc pod uwagę rodzaj programu, z którego zostały 

pozyskane środki. Mianowicie, poddziałanie 3.3.2 było adresowane wyłącznie do 

MŚP, zaś środki z 4 osi priorytetowej wykorzystywały głównie większe przedsię-

biorstwa, z uwagi na realizację znacznych projektów. Mając powyższe na uwadze, 

porównanie badanych wskaźników dla tych dwóch grup działań pokaże różnice 

pomiędzy sektorem MŚP i dużych firm oraz da możliwość odniesienia do omówio-

nych wcześniej danych ogólnych. Zestawienie na wskazany temat zaprezentowano 

w tabeli 2. 

Efekty wykorzystania środków z UE przez MŚP są znacznie mniejsze niż  

w przypadku dużych firm. Odnosi się to przede wszystkim do czynników bezpo-

średnio powiązanych z innowacyjnością przedsiębiorstwa, jak rozpoczęcie prac 

badawczo-rozwojowych lub istotne zwiększenie nakładów na takie prace, wdrożenie 

do produkcji nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego, nawiązanie lub roz-

szerzenie współpracy ze sferą nauki oraz z partnerami zagranicznymi. Generalnie 

należy przyjąć, że poziom innowacyjności MŚP pozostaje na niższym poziomie niż 

dużych firm i środki z UE dodatkowo tę różnicę pogłębiają. 
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Tabela 2 

Efekty wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 

przez duże firmy 

 

 MŚP 
Duże 

przedsiębiorstwa 
Różnica 

 TAK NIE TAK NIE TAK NIE 

Wskaźniki związane z innowacyjnością (%)  

Wzrost innowacyjności przed-

siębiorstwa 
76,7 20,0 95,4 4,6 +18,7 –15,4 

Rozpoczęcie lub istotne zwięk-

szenie eksportu produktów lub 

usług 

26,6 53,3 56,5 38,9 +29,9 –14,4 

Nawiązanie współpracy z no-

wymi partnerami zagranicznymi 
40,0 43,3 76,0 19,4 +36,0 –23,9 

Pozyskanie nowych, zewnętrz-

nych źródeł finansowania (poza 

środkami unijnymi) 

66,7 20,0 28,7 60,2 –38,0 +40,2 

Wzmocnienie pozycji rynkowej 

przedsiębiorstwa 
83,3 3,3 86,1 7,4 +2,8 –4,1 

Rozpoczęcie prac B+R lub 

istotne zwiększenie nakładów 

na prace B+R 

33,4 50,0 87,1 12,0 +53,7 –38,0 

Nawiązanie lub rozszerzenie 

współpracy ze środowiskami 

naukowymi 

43,4 40,0 80,5 18,5 +37,1 –21,5 

Wdrożenie nowej technologii 

produkcji lub świadczenia usług 
46,6 33,3 77,8 19,5 +31,2 –13,8 

Rozszerzenie oferty o nowy lub 

znacząco ulepszony pro-

dukt/usługę 

83,4 3,3 84,3 13,0 +0,9 +9,7 

Wdrożenie do produkcji nowe-

go wzoru przemysłowego lub 

użytkowego 

13,4 70,0 54,7 39,9 +41,3 –30,1 

Wskaźniki ogólne (%)  

Wzrost zatrudnienia 61,9 38,1 67,3 32,7 +5,4 –5,4 

Rozszerzenie wielkości obsłu-

giwanego rynku 
16,7 83,3 12,5 87,5 –4,2 +4,2 

Poprawa ogólnej kondycji 

ekonomicznej 
29,2 70,8 17,6 82,4 –11,6 +11,6 

Wzrost wielkości sprzedaży 75,0 25,0 71,0 29,0 –4,0 +4,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ocena stanu realizacji 3, 4, 5 i 6 Priorytetu PO IG 

w połowie okresu programowania, PAG Uniconsult, Warszawa 2011, s. 107–121. Różnica – 

różnica wskazań na TAK (odpowiednio NIE) pomiędzy grupą dużych firm a grupą MŚP. 

 

 

Z kolei, efektem wsparcia środkami z UE zdecydowanie korzystniejszym dla 

MŚP jest pozyskanie nowych, zewnętrznych źródeł finansowania (poza środkami 

unijnymi). Środki unijne pozwalają MŚP przeciwdziałać jednej z podstawowych 

barier prowadzenia działalności i jej rozwoju, jaką jest dostęp do źródeł finansowa-
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nia. 

Niewielkie różnice pomiędzy omawianymi grupami przedsiębiorstw dotyczą 

wskaźników określających ogólną sytuację przedsiębiorstwa. Dla wszystkich przed-

siębiorstw wpływ środków unijnych na ich ogólne funkcjonowanie jest stosunkowo 

niewielki. 

 

 

Podsumowanie 

 

Przedstawiona analiza bezsprzecznie wskazuje na wysoki, pozytywny wpływ 

wykorzystania środków z UE na poziom rozwoju, konkurencyjności i innowacyjno-

ści polskich przedsiębiorstw. Czynniki te mają kluczowe znaczenie dla ogólnego 

rozwoju gospodarczego kraju, tym bardziej należy podkreślić rolę środków z UE
5
. 

Widoczna jest znacząca różnica w działaniach przedsiębiorstw wykorzystują-

cych środki z UE w odniesieniu do firm niekorzystających z tego wsparcia. Różnica 

ta dotyczy postaw innowacyjnych, unowocześnienia i rozszerzenia oferty produktów 

lub usług, podjęcia działań eksportowych. Takie ukierunkowanie działań da trwały 

wzrost poziomu konkurencyjności omawianych przedsiębiorstw oraz poprawi ich 

pozycję konkurencyjną na rynku.  

Nie jest zauważalny wpływ środków z UE na ogólną sytuację przedsiębiorstwa 

badaną wielkością obsługiwanego rynku i sytuacją ekonomiczną. Powinien on mieć 

miejsce z uwagi na wcześniej wskazane oddziaływanie na poziom innowacyjności, 

konkurencyjności czy rozwoju. Wytłumaczeniem takiej sytuacji jest potrzeba dzia-

łań długookresowych dla rozszerzenia obsługiwanego rynku czy poprawy sytuacji 

ekonomicznej i taki efekt będzie mógł być widoczny w przyszłości.  

W przypadku MŚP efekty wykorzystania środków z UE są mniejsze w porów-

naniu do dużych firm, głównie w obszarze związanym z innowacyjnością. Sytuacja 

taka wynika między innymi z niższego poziomu innowacyjności MŚP i brakiem 

skutecznych działań z ich strony, które zmieniłyby ten stan. Okazuje się, że środki  

z UE służą poprawie innowacyjności MŚP, ale pogłębiają w tym różnice w stosunku 

do dużych firm. 

 

 
EFFECTS OF ENTERPRISES SUPPORT FROM THE EUROPEAN UNION ON THE 

BASIS OF INNOVATIVE MANAGEMENT OPERATIONAL PROGRAMME PRIOR-

ITY 3, 4, 5 and 6 

Summary 

The subject of the article are funds from the European Union addressed to companies in 

Poland. The article pointed out the effects of these funds to support companies. A comparison 

was made between the effects of small and medium-sized enterprises (SME) and large com-

panies. Also compared to the situation of not benefiting from these grants. 

The analysis indicates a high positive impact of the use of funds from the EU's level of 

development, competitiveness and innovativeness of Polish enterprises. These funds are very 

important for economic development of a country. 

                                                 
5 Taka rola potwierdzona jest również w literaturze, Fundusze Unii Europejskiej jako instru-

ment wsparcia konkurencyjności regionów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, red.  

M.S. Bańka, F. Gołembski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010. 



456 Robert Wolański 

 

We can see a significant difference in the activities of enterprises using funds from the 

EU for companies that do not use this support. For SMEs, the effects of the use of EU funds 

are smaller compared to the large companies, mainly in the area associated with innovation. 

Translated by Robert Wolański 
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WYBRANE PROBLEMY FINANSOWANIA I WSPARCIA INNOWATO-

RÓW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

 

 

Wprowadzenie 

 

Analizując obraz współczesnego świata gospodarczego i społecznego można 

postawić tezę, że dominującą jego cechą jest turbulentność. Całość zachodzących 

zjawisk określana bywa czasem jako „czas zmian”, których przyczyny, właściwości, 

tempo i kierunek w dużej mierze pozostają ukryte przed okiem badacza społeczne-

go, lecz one same są bardzo wyraźne. W kontekście tych zmian mówi się o napiera-

jącej trzeciej fali rozwoju ludzkiej cywilizacji, czasach ponowoczesności czy póź-

niej nowoczesności
1
. Na to wszystko nakładają się globalne i lokalne dekoniunktury 

gospodarcze, wzmagające dodatkowo skalę nieprzewidywalności oraz utrudniające 

racjonalne planowanie zrównoważonego rozwoju. Dynamika współczesnego świata 

staje się wyzwaniem dla przedsiębiorstw, które zmuszone są do nieustannego po-

szukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej. Należą do nich od lat te same czynniki, 

które, w zależności od sytuacji gospodarczej, występują z różnym natężeniem. Nale-

żą do nich uwarunkowania produkcyjne, dystrybucyjne, marketingowe, technolo-

giczne, miejsce na rynku, unikalność firmy i produktu, jakość zarządzania, wiedza  

i kompetencje oraz gospodarowanie czasem
2
. Na tle klasycznych czynników szcze-

gólnie zauważalne stają się specyficzne determinanty rozwoju nowoczesnej gospo-

darki technologicznej. Należą do nich: jakość przepisów i egzekwowanie ustaw, 

infrastruktura, otwartość handlu, rozwój rynków finansowych, wydatki na B+R, 

jakość kapitału ludzkiego, elastyczność rynku pracy, elastyczność rynku produktów, 

przedsiębiorczość, stabilność mikroekonomiczna
3
. W tych warunkach konkurencyj-

ność w świecie biznesowym jest efektem synergicznego połączenia uwarunkowań 

wewnętrznych oraz mechanizmów i procesów zachodzących w otoczeniu. Można ją 

rozumieć jako zdolność do rozwoju, osiągania korzyści i zysków oraz budowania 

                                                 
1Innowacyjność oknem na świat, red. M. Czernielewska -Rutkowska, E. Karasiński, Łódzkie 

Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004, s. 20. 
2 Szerzej patrz W. Szymański, Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, Wyd. SGH, Warszawa 

1995, s. 156. 
3 Produkt regionalny a przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach 

„nowej gospodarki”, red. Z. Stachowiak, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedl-

cach, Siedlce 2006, s. 77. 
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przewagi konkurencyjnej
4
.  

Konkurencyjność może też być postrzegana jako jeden z samoistnych celów
5
 

działalności przedsiębiorstwa, sprowadzający się do bardziej sprawnego zaspokaja-

nia potrzeb klientów, w sposób bardziej wydajny i efektywny niż robią to inne 

przedsiębiorstwa
6
. Zasadnicze staje się więc pytanie w jaki sposób spowodować, by 

przedsiębiorstwo stało się konkurencyjne? Powszechnie uznaje się, że jednym  

z czynników konkurencyjności podmiotu gospodarczego jest poziom jego innowa-

cyjności. Nabiera on szczególnego znaczenia w obliczu rosnącej potęgi technolo-

gicznej krajów azjatyckich, które z roli dawców taniej siły roboczej stają się ekspor-

terami najbardziej nowoczesnych rozwiązań w niemal wszystkich obszarach funk-

cjonowania współczesnego świata. Raporty Ministerstwa Gospodarki już w 2007 

roku wskazywały, że wraz z postępującym procesem modernizacji gospodarki, Chi-

ny będą się stawały silnym konkurentem nowych państw członkowskich UE nie 

tylko w asortymencie produktów pracochłonnych, ale także wyrobów o wyższym 

poziomie technologii z branży elektroniki, ICT, budowy maszyn, motoryzacyjnej  

i chemicznej, produkowanych przy zaangażowaniu inwestorów zagranicznych  

w tych krajach
7
. W tym samym dokumencie wskazuje się, że źródłem budowy 

przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorców powinna być działalność inno-

wacyjna oraz dyferencjacja produktów i usług
8
. Unia Europejska nie chcąc tracić 

czołowej pozycji wśród globalnych innowatorów, kreuje w ramach ponadnarodo-

wego systemu wsparcia wiele ukierunkowanych inicjatyw, które można określić 

wręcz jako politykę innowacyjną
9
. Jej rolą jest między innymi kształtowanie funda-

mentów dla gospodarek opartych na wiedzy. 

Świadomi przedsiębiorcy zdają sobie doskonale sprawę, że najlepsze podmioty 

kładą przede wszystkim nacisk na rozwój kultury organizacji, a członkowie najwyż-

szego kierownictwa są w nich głównymi inicjatorami innowacji
10

. Niestety tego 

rodzaju postępowanie indukuje określone potrzeby kapitałowe, niezbędne do stwo-

rzenia materialnych i intelektualnych warunków kreowania innowacji. W sytuacji 

ograniczeń budżetowych, „innowacyjność” przegrywa często konkurencję z bieżą-

cymi potrzebami i jest odkładana „na później”.  

W niniejszym artykule skoncentrowano się na czynnikach warunkujących 

                                                 
4 B. Dobiegała-Korona, S. Kasiewicz, Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw,  

w: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, red. K. Kuciński, „Materiały 

i Prace IFGN”, t. LXXIX, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, s. 89. 
5 H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 57. 
6 W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2005, s. 165–166. 
7 Chiny i Indie w procesie globalizacji. potencjalne konsekwencje dla Polski, Ministerstwo 

Gospodarki, Departament Analiz i prognoz, Warszawa 2007, s. 29. 
8 Ibidem, s. 28. 
9 D.P. Maraques, F.J.G. Simon, C.D. Caranana, The Effect of Innovation on Intellectual Capi-

tal: an Empirical Evaluation in the Biotechnology and Telecommunications Industries, „In-

ternational Journal of Innovation Management” 2006, vol. 10, nr 1, s. 91. 
10 F. Bailom, K Matzler, D. Tschemernja, Jak utrwalić sukces. Co wyróżnia najlepsze 

przedsiębiorstwa?, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 13, 59–80. 
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wdrażanie innowacji, w szczególności związanych z dostępem do źródeł finansowa-

nia i wsparcia, które zostały zidentyfikowane wśród innowatorów w województwie 

lubelskim. Za innowatora uznany został każdy badany podmiot gospodarczy, który 

wdrożył przynajmniej jedną innowację o dowolnym charakterze. Studium empi-

ryczne oparte na wynikach badań zrealizowanych w ramach projektu MNiSW  

nr NN 113 303038 – „Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności 

przedsiębiorstw w województwie lubelskim”. Jednym z jego celów cząstkowych 

była próba wyodrębnienia ograniczeń pojawiających przy wdrażaniu innowacji 

przez podmioty gospodarcze z regionu. Dla realizacji tak zdefiniowanego celu, do-

konano identyfikacji programów, działań, instrumentów oraz procedur wspierają-

cych innowacyjność, które są kierowane do przedsiębiorstw funkcjonujących na 

obszarze województwa lubelskiego. Badania bezpośrednie przeprowadzono od 

czerwca do grudnia 2011 roku. Za pomocą dedykowanego instrumentu przebadano 

395 podmiotów gospodarczych, w tym 189 innowatorów, wśród których było 88 

podmiotów mikro, 60 małych, 24 średnie, 9 dużych, a osiem z nich nie podało  

informacji o skali prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwa do badań dobrano 

celowo (nieprobabilistycznie), z zachowaniem struktury geograficznej i branżowej. 

 
 

1. Innowacyjność i innowacje 

 

Innowacyjność oraz innowacje zaliczane są do jednych z najważniejszych 

czynników, jakie kształtują rozwój społeczno-gospodarczy w skali regionu i kraju
11

. 

Kluczowym ogniwem gospodarki innowacyjnej jest przedsiębiorstwo mające zdol-

ność do absorpcji wszelkich efektów twórczego myślenia, zmierzające do zastoso-

wania i użytkowania ulepszonych rozwiązań w technice, technologii, organizacji  

i życiu społecznym
12

. Trudno jest także jednoznacznie zdefiniować, czym w prakty-

ce jest innowacja i które działania to przejawy innowacyjności. Zgodnie z koncepcją 

zaprezentowaną przez J. Schumpetera innowacja stanowi rodzaj „twórczej destruk-

cji”, w ramach której podmioty gospodarcze przeprowadzają różnego rodzaju nowe 

kombinacje w takich obszarach jak
13

: 

 wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów bądź doskonalenie już istnieją-

cych, 

 wprowadzenie nowej bądź udoskonalenie posiadanej technologii produkcji, 

 wykorzystanie nowych metod sprzedaży i zakupów, 

 otwarcie nowego rynku, 

 wprowadzenie nowych surowców lub półfabrykatów do produkcji wyrobów, 

 zdobycie nowego źródła zaopatrywania się w czynniki wytwórcze, 

 przeprowadzenie zmian w organizacji produkcji. 

Innowacje dotyczą zarówno przedsięwzięć technicznych, jak i zmian produk-

                                                 
11 M. Czupich, Innowacyjność regionów państw Europy Środkowo-Wschodniej, w: Innowa-

cyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 28. 
12 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 13. 
13 B. Grzybowska, M. Juchniewicz, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 31. 
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towych, procesowych (technologicznych), marketingowych, organizacyjnych i eko-

nomicznych. Wspólną cechą zjawisk uznawanych za innowacyjne jest element no-

wości oraz możliwość ich wykorzystania w praktyce gospodarczej z pozytywnym 

wynikiem ekonomicznym
14

. Wśród wielu koncepcji porządkujących i systematyzu-

jących problematykę innowacji na uwagę zasługuje podział na podmiotowe  

i przedmiotowe
15

: 

1. Ujęcie podmiotowe bierze za punkt wyjścia zachowania innowacyjne oraz 

działania firmy jako podmiotu innowacyjnego. Innowacyjność jest więc trak-

towana jako proces, który rozpoczyna się od nowatorskiego pomysłu, przecho-

dzącego następnie przez fazę formalizacji i operacjonalizacji, aż do weryfikacji 

rynkowej. Po akceptacji rynkowej zostaje szeroko rozpowszechniony w życiu 

gospodarczym lub społecznym. Następnie wraz z upływem czasu ulegają za-

tarciu związki pomiędzy wdrożoną koncepcją a jej źródłem i zaczyna egzysto-

wać samodzielnie jako „przedmiot” procesu innowacyjnego.  

2. Ujęcie podmiotowe to informacje ilościowe, opisowe i jakościowe na temat 

konkretnych innowacji. Prezentują statyczny obraz skwantyfikowanych, no-

wych rozwiązań zaspokajających określone potrzeby. W tym też wymiarze 

można mówić np. o innowacjach produktowych, procesowych, technicznych  

i technologicznych oraz związanych ze sferą organizacji i zarządzania wszel-

kimi aspektami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa
16

. 

W literaturze spotkać można wiele podziałów innowacji opierających się na 

różnych kryteriach
17

: 

 oryginalność zmian (innowacje oryginalne i adoptowane), 

 skala wielkości (innowacje małe i duże), 

 źródła innowacji (innowacje zagraniczne i krajowe, wewnętrzne i zewnętrzne), 

 stopień złożoności procesu innowacyjnego (innowacje sprzężone i niesprzężo-

ne), 

 uwarunkowania psychospołeczne (innowacje refleksyjne i zamierzone), 

 zakres oddziaływania (innowacje produktowe i procesowe), 

 rodzaj wiedzy (innowacje materialne i niematerialne), 

 wpływ na środowisko (np. innowacje ekologiczne). 

Analizując podejście procesowe do problematyki innowacji wyróżnić można 

trzy typowe modele ich kreowania i wdrażania (rys. 1). Dwa pierwsze określane są 

mianem liniowych, trzeci to tzw. model sprzężony. 

 

                                                 
14 Ibidem, s. 31. 
15 Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, 

OECD and Eurostat, 2005, s. 20–21. 
16 A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–

Łódź 2001, s. 20–21. 
17 J. Penc, Strategiczny system zarządzania. Historyczne myślenie o przyszłości. Formułowa-

nie misji i strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003, s. 320. 
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Rysunek 1. Typowe modele procesu innowacji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Niedzielski, J. Markiewicz, K. Rychlik, T. Rze-

wuski, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 2007, s. 19. 

 

 

Model podażowy i popytowy stanowią proste inklinacje przyczynowo skutko-

we, prowadzące od źródła inspiracji do zaspokojenia określonych potrzeb. W mode-

lu sprzężonym natomiast w całym procesie „kreowania” innowacji występuje wiele 

sprzężeń zwrotnych, które pozwalają na modernizowanie efektów procesu w każdej 

jego fazie. Można postawić tezę, że mimo większego stopnia skomplikowania, mo-

del sprzężony jest efektywniejszy w sensie jakości dopasowania finalnego rozwią-

zania innowacyjnego do oczekiwań rynkowych. 

 

 

2. Problemy finansowania i wsparcia procesów innowacyjnych 

 

Innowacyjność wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych nakładów  

i kosztów. Badane w ramach projektu przedsiębiorstwa, niejednokrotnie podkreśla-

ły, że główne przyczyny i przeszkody, które spowodowały zaniechanie procesów 

innowacyjnych, wiązały się z niewystarczającym dostępem do własnych lub obcych 

środków finansowych. 

Przedsiębiorcy do finansowania procesów innowacyjnych angażują najczęściej 

środki własne oraz kredyty i pożyczki bankowe. W grupie trzech najczęściej wyko-

rzystywanych instrumentów znalazł się dodatkowo leasing (rys. 2, skala z lewej 

strony wykresu).  

Zauważalny jest także udział dotacji ze środków pomocowych UE, pożyczek 

prywatnych oraz innych form preferencyjnych, jak ulgi i zwolnienia podatkowe. 

Prawie 4% podmiotów korzystało także z faktoringu, a około 3,5% z funduszy po-
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życzkowych. Pozostałe instrumenty wskazywane były z częstością na poziomie 

błędu statystycznego, co w zasadzie oznacza marginalne ich wykorzystywanie  

w działalności gospodarczej. 

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań, jedną z przyczyn bardzo dużego zróż-

nicowania w wykorzystaniu instrumentów wsparcia jest deklarowany „poziom wie-

dzy” na ich temat. Subiektywną ocenę zasobów informacyjnych mierzono przy 

wykorzystaniu skali nominalnej od 0 do 3, na której 0 oznaczało całkowity brak 

wiedzy, a 3 bardzo dobrą znajomość danego instrumentu. Przedsiębiorcy ocenili, że 

najwyższy poziom wiedzy mają o zasadach finansowania procesów innowacyjnych 

przy wykorzystaniu kapitałów własnych (2,38), kredytów i pożyczek bankowych 

(2,34) oraz leasingu (1,89) – rys. 2, skala z prawej strony wykresu. Kolejność ocen 

w przypadku trzech najwyżej ocenionych instrumentów była dokładnie taka sama, 

jak częstość ich stosowania.  

 
Rysunek 2. Źródła finansowania działalności gospodarczej a ocena poziomu wiedzy o po-

szczególnych źródłach (n = 189 innowatorów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 

Analiza powyższego wykresu wskazuje na jedną istotną anomalię. Przedsię-

biorcy relatywnie nisko (1,18) ocenili fundusze pomocowe UE jako źródło finanso-

wania innowacji, gdy ich wykorzystanie zadeklarowało ponad 6,6%. Wynika to 

zapewne z faktu potwierdzonego przez wiele różnych badań, zgodnie z którymi 

przedsiębiorcy raczej mało pochlebnie wyrażają się o procedurach i aspektach for-

malnych związanych z aplikowaniem o środki unijne, chociaż sama pokusa pozy-
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skania „bezpłatnego” kapitału jest dla nich bardzo kusząca
18

. W przypadku pozosta-

łych instrumentów występuje generalna prawidłowość, zgodnie z którą podmioty 

częściej wykorzystują te instrumenty finansowania innowacji, o których wiedzą 

więcej. Siła związku pomiędzy częstością wykorzystywania badanych instrumentów 

a subiektywnym poziomem zasobów wiedzy na temat każdego z nich jest dodatnia. 

Mierzona za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona wynosi 94,3%, 

natomiast przy wykorzystaniu współczynnika korelacji rang Spearmana – 94,4%. 

Na tej podstawie sformułować można generalna tezę kierowaną do interesariuszy 

sfery wspierania innowacji. Jeżeli oczekuje się wzrostu zainteresowania podmiotów 

gospodarczych określonym instrumentem finansowania lub wsparcia, należy  

w pierwszej kolejności przeprowadzić dedykowaną kampanię informacyjna i eduka-

cyjną. Odpowiedni poziom wiedzy wśród odbiorców stanowi jeden z filarów wzro-

stu popytu, zwłaszcza na rynku niszowych produktów oraz usług wspierających.  

W obecnych uwarunkowaniach rynkowych część potrzeb związanych ze specjali-

styczną wiedzą zaspokajana jest poprzez współpracę z kompetencyjnymi doradcami. 

Łącznie prawie 46% badanych przedsiębiorstw potwierdziło potrzebę korzystania  

z pomocy zewnętrznych firm doradczych, w poszukiwaniu źródeł służących finan-

sowaniu innowacji.  

 

 
Rysunek 3. Potrzeby skorzystania z usług doradców zewnętrznych w poszukiwaniu źródeł 

finansowania innowacji (n = 189 innowatorów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 

Te same wyniki badań wskazują, że nieco ponad 38% podmiotów nie wyrażało 

tego rodzaju zainteresowania, a prawie 16% nie ma na ten temat sprecyzowanego 

zdania.  

Pogłębione analizy wykazały, że zainteresowanie udziałem zewnętrznych do-

radców przy pozyskiwaniu instrumentów finansujących innowacje, ze statystyczne-

                                                 
18 R. Zajkowski, Pozafinansowe kryteria oceny procesu pozyskania środków unijnych przez 

JST, w: Uwarunkowania wykorzystania funduszy europejskich przez jednostki samorządu 

terytorialnego w województwie lubelskim, red. J. Misterek, J. Węcławski, Diffin, Warszawa 

2011, s. 145. 
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go punktu widzenia jest nieomal identyczne w grupie podmiotów wdrażających  

i niewdrażających rozwiązań innowacyjnych.  

 
Tabela 1 

Zainteresowanie udziałem doradców zewnętrznych w poszukiwaniu źródeł finansowania 

innowacji przez innowatorów i „nieinnowatorów”. 

 

Wyszczególnienie Wdrażali innowacje (%) Nie wdrażali innowacji (%) 

Tak 12 6 

Raczej tak 34 36 

Raczej nie 17 18 

Nie 21 23 

Nie mam zdania 16 17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 

Odpowiednie miary podobieństwa struktur wykazują zbieżność osądów 

wyrażonych przez obydwie badane grupy na poziomie od 85,7%, mierzonej za po-

mocą miary Walesiaka, do zgodności wynoszącej 94,8% mierzonej współczynni-

kiem Jeffreysa-Mattusita (tab. 2)
19

. 

 
Tabela 2 

Miary podobieństwa odpowiedzi podmiotów wdrażających i niewdrażających innowacji 

 

Rodzaj współczynnika podobieństwa Wartość 

Oparta na wspólczynniku Jeffreysa-Mattusita 0,9478 

Oparta na wspólczynniku Bray'a-Curtisa 0,8863 

Miara Walesiaka 0,8571 

Podana przez Kukułę, oparta na metryce Minkowskiego 0,9405 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 

Najwyższa zauważalna różnica wystąpiła wśród zdecydowanych zwolenników 

korzystania z usług zewnętrznych doradców. Ponad 12% podmiotów wdrażających 

innowacje i dwa razy mniej niemających tego rodzaju doświadczeń jest zaintereso-

wanych usługami konsultingowymi w tym zakresie (tab. 1). Oznaczać to może, że 

doradcy zewnętrzni dosyć dobrze spełniają swoją rolę, o czym przekonali się przed-

siębiorcy wdrażający rozwiązania innowacyjne przy ich współudziale. Wśród grup 

udzielających innych odpowiedzi, różnice pomiędzy innowatorami i nieinnowato-

rami były znacząco mniejsze.  

Wśród czynników mających charakter finansowy lub materialny za naj-

                                                 
19 A. Malina, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki 

Polski według województw, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 45. 
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bardziej sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności uznane zostały 

w kolejności: kapitał własny, bezpłatne doradztwo, dotacje ze środków UE, bezpłat-

na obsługa księgowa oraz ulgi, preferencje i zwolnienia podatkowe. Zastanawiający 

jest udział w tej grupie bezpłatnej obsługi księgowej. Badania pogłębione nie dały 

jasnej odpowiedzi na pytanie, skąd tak znacząca rola przypisana temu czynnikowi. 

Wydaje się jednak, że najważniejszym jego atutem jest możliwość pozyskania dar-

mowego wsparcia kompetencyjnego. Przeciętny wpływ zdaniem badanych wywie-

rają takie czynniki jak: kredyty i pożyczki, leasing, doradztwo branżowe parku tech-

nologicznego oraz szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski wojewódz-

twa.  

 

§ Kredyt komercyjny / Pożyczka z banku

§ Leasing

§ Doradztwo Parku Technologicznego 

dotyczące transferu technologii

§ Szkolenia realizowane przez Urząd 

Marszałkowski

§ Kapitał własny

§ Bezpłatne doradztwo

§ Dotacja ze środków UE

§ Bezpłatna obsługa księgowa

§ Ulgi, preferencje i zwolnienia podatkowe

§ Bezpłatne konsultacje

§ Inne dofinansowanie w ramach pomocy 

publicznej

§ Pożyczka z funduszu pożyczkowego

§ Doradztwo Parku Technologicznego 

dotyczące transferu technologii

§ Kredyt technologiczny

§ Szkolenia realizowane przez Urząd 

Marszałkowski

§ Pożyczka od osób prywatnych (rodzina, 

znajomi)

§ Faktoring

§ Duży inwestor instytucjonalny

§ Emisja akcji

§ Venture capital

§  Aniołowie biznesu

§ Kapitał hybrydowy

§ Emisja obligacji/ Emisja bonów 

komercyjnych

Znaczenie czynników w procesie wspierania innowacyjności i przedsiebiorczości

Bardzo wpływaPrzeciętnie wpływaNie wpływa

 
Rysunek 4. Znaczenie wybranych czynników w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności 

(n = 189 innowatorów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 

Najbardziej liczna okazała się jednak grupa czynników, które w opinii bada-

nych nie wpływają twórczo na innowacyjność i przedsiębiorczość lokalnych pod-

miotów gospodarczych. W tej grupie znalazły się takie uwarunkowania, jak np.: 

bezpłatne konsultacje oraz inne formy bezpośredniego wsparcia publicznego, fundu-

sze pożyczkowe czy kredyty technologiczne, a więc te kategorie wsparcia, które 

bezpośrednio lub pośrednio zostały ukierunkowane na kreowanie zachowań pro-

przedsiębiorczych i proinnowacyjnych. Może to sugerować konieczność przeformu-

łowania sfery informacyjnej niektórych form pomocy, aby stały się lepiej postrzega-

ne wśród przedsiębiorców.  
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Tabela 3 

Najważniejsze bariery dostępu do instrumentów wspierających innowacyjność  

(n = 189 innowatorów w %) 
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Wysokie koszty 4,1 28,9 4,3 4,8 1,5 4,3 6,3 11,9 1,3 

Brak wiedzy o instrumencie 14,2 1,5 9,9 8,6 1,8 0,3 6,1 4,3 14,4 

Obawy co do współpracy  

z oferującą instytucją 
8,4 5,8 3,0 3,3 6,8 0,3 3,8 2,8 5,6 

Skomplikowane procedury  

i wymogi formalne 
7,1 11,6 8,4 14,9 0,8 0,5 3,3 5,8 3,0 

Wymagania względem 

zabezpieczeń transakcji 
1,8 15,7 2,0 4,1 1,3 0,5 3,0 5,1 1,5 

Posiadana zdolność kredyto-

wa potencjalnych korzystają-

cych 

1,0 17,5 0,0 1,8 1,8 0,5 2,8 3,0 0,5 

Skala prowadzonej działalno-

ści 
3,3 4,8 6,1 4,6 1,5 4,6 1,0 2,0 1,5 

Dostęp do informacji publi-

kowanych przez oferujących 

instrumenty (banki, firmy 

leasingowe, factoringowe itp.) 

3,8 3,0 0,8 3,0 0,0 0,5 0,8 6,6 1,5 

Ryzyko zastosowania instru-

mentu 
2,8 9,9 4,6 4,3 5,6 2,5 4,1 2,5 3,5 

Doświadczenie w  korzysta-

niu z instrumentu 
2,8 7,1 2,3 2,3 1,3 1,8 1,3 4,8 2,0 

Wymagany wkład własny 2,0 11,1 1,5 9,6 0,3 4,3 0,5 2,3 0,8 

Wymagania względem 

doświadczenia 

i wykształcenia kadry  

3,8 5,1 1,5% 3,8 0,5 1,8 0,8 0,8 4,8 

*Dla każdego instrumentu wyróżnione zostały trzy najczęściej wskazywane bariery w jego 

dostępie lub stosowaniu. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Analiza barier związanych z dostępem do określonych instrumentów finansu-

jących i wspierających procesy innowacyjne dostarcza szczególnie interesujących 

wniosków. Najczęściej występującą barierą okazał się „brak wiedzy o danym in-

strumencie” (bariera przypisana sześciu z dziewięciu badanych grup instrumentów), 

a także „wysokie koszty” i „skomplikowane procedury oraz wymogi formalne” 

(bariera przypisana czterem badanym grupom instrumentów). W stosunku do trzech 

produktów oferowanych na rynku, sformułowane zostały obawy związane z prze-

biegiem współpracy z instytucjami oferującymi. Dotyczą one oferentów usług do-

radczych i szkoleniowych, pożyczek prywatnych oraz grupy instytucji typu: Venture 

Capital, inwestorzy instytucjonalni i Anioły Biznesu. 

Na drugim biegunie znalazły się bariery związane z dostępem do informacji  

o produktach finansowych, wymagania związane z doświadczeniem i wykształce-

niem własnej kadry oraz własne doświadczenia badanych w korzystaniu z różnych 

źródeł i instrumentów. Na te bariery przedsiębiorcy zwracali uwagę relatywnie naj-

rzadziej. Przedstawiona gradacja barier prowadzi do interesujących wniosków.  

Z jednej strony przedsiębiorcy wskazują na własne zasoby wiedzy i informacji, jako 

jedną z głównych przyczyn wykorzystania niektórych instrumentów wsparcia.  

Z drugiej strony, raczej pozytywnie oceniają dostęp do informacji o tych instrumen-

tach oraz własne doświadczenie i wewnętrzne kompetencje. Oznacza to, że wystę-

pują inne czynniki, które powodują, że mimo dostępu do informacji, przedsiębiorcy 

nie wykorzystują jej w sposób pragmatyczny.  
 

 

Podsumowanie 

 

Perspektywy sukcesu stojące przed innowatorami przeważnie są zdecydowanie 

bardziej optymistyczne niż przed podmiotami, które nie inwestują w rozwój. Inno-

wacyjność jednak wymaga podjęcia wielu czynności o charakterze intelektualnym, 

realnym (rzeczowym) i finansowym, które w konsekwencji mogą prowadzić do 

wykreowania unikatowego produktu, usługi, procesu lub sposobu postepowania. 

Wówczas podjęty wysiłek znajduje swoje odzwierciedlenie w wymiernych korzy-

ściach ekonomicznych. Niestety innowatorzy wskazują na wiele barier, które muszą 

pokonywać na niełatwej drodze wdrażania innowacji. Analizując obszar wsparcia  

i finansowania procesów innowacyjnych, bariery te wiążą się przede wszystkim  

z niedostateczną wiedzą na temat różnych instrumentów, znajdujących się w ofercie 

rynkowej. Przedsiębiorcy wskazują także na relatywnie wysokie koszty finansowa-

nia czy pozyskania wsparcia. W związku z tym można rekomendować wszelkim 

instytucjom i regulatorom zajmującym się sferą innowacyjności, by główne kierunki 

ewolucji, szeroko rozumianego systemu wsparcia, kładły nacisk na edukację oraz 

amortyzowanie finansowych obciążeń, które ponoszą innowatorzy. Wówczas można 

spodziewać się, że wzrośnie odsetek jednostek gospodarczych zainteresowanych 

wdrażaniem procesów innowacyjnych. 
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SOME PROBLEMS OF FINANCING AND SUPPORT INNOVATORS IN THE LUB-

LIN PROVINCE 

Summary 

The paper presented the main problems of financing and support for innovation in the 

Lublin area. According to the results of the research, the main ones are: too little knowledge 

of the instruments and their costs. Therefore, can be recommended to all institutions and 

regulators involved in the sphere of support lay emphasis on education and depreciate finan-

cial burden that must bear the innovators. 

Translated by Robert Zajkowski 
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RYZYKO ZMIANY CENY INSTRUMENTU BAZOWEGO A ZASTOSO-

WANIE OPCJI BARIEROWYCH W TRANSAKCJACH FINANSOWYCH 

 

 

Wprowadzenie 

 

Niestabilne otoczenie, w którym firmy prowadzą działalność gospodarczą jest 

przyczyną powstawania trudności z utrzymaniem przewagi konkurencyjnej. Szcze-

gólnie w trudnej sytuacji znajdują się mikro i małe przedsiębiorstwa. Dlatego  

w przypadku rosnącej zmienności warunków rynkowych, istotne znaczenie ma 

wdrażanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem, których umiejętne 

zastosowanie przyczyniłyby się do poprawy wyników finansowych firmy. Opcja jest 

szczególnym instrumentem zarządzania ryzykiem. Należy ona do klasy niesyme-

trycznych instrumentów pochodnych: 

 nabywca opcji ma prawo realizacji umowy, 

 wystawca opcji zobowiązany jest do wykonania kontraktu, o ile opcja będzie 

realizowana.  

 Nabycie opcji kupna/sprzedaży daje gwarancję, że w określonym czasie (czas 

wykonania) będzie można kupić/sprzedać instrument bazowy po określonej cenie 

(cena wykonania)
1
. Jeśli kontrakt opcyjny nie jest realizowany, to strata nabywcy 

opcji jest ograniczona do wysokości zapłaconej premii. Otrzymana premia jest mak-

symalnym zyskiem osiągniętym przez wystawiającego opcję. Opcje barierowe nale-

żą do klasy opcji uwarunkowanych. Otrzymany dochód z opcji barierowych zależy 

od tego czy w okresie ważności opcji cena instrumentu bazowego przekroczy usta-

loną w momencie zawarcia umowy cenę progową (tzw. barierę). Opcje barierowe  

z uwagi na swoją różnorodność, stwarzają wiele nowych możliwości inwestycyj-

nych. Istniejące ryzyko niespełnienia warunku bariery wymaga jednakże szczególnej 

ostrożności i profesjonalizmu w zastosowaniu opcji barierowych w transakcjach 

finansowych. 

W analizie ryzyka kontraktów opcyjnych istotne znaczenie ma rozpatrywanie 

wartości współczynnika delta. Współczynnik ten jest miarą wrażliwości ryzyka ceny 

opcji i określa o ile zmieni się cena opcji, gdy cena instrumentu bazowego zmieni 

się o jednostkę. Większa wartość bezwzględna współczynnika delta świadczy  

o większej wrażliwości ceny opcji na zmianę ceny instrumentu bazowego. Jeśli 

                                                 
1 C.J. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International. Inc. 2002,  

s. 195; K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,  

s. 71; W. Tarczyński, M. Zwolankowski, Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, 

Warszawa 1999, s. 75; E. Dziawgo, Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe 

UMK, Toruń 2003, s. 11. 
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wartości współczynnika delta zmierzają do zera, to maleje wrażliwość ceny opcji na 

zmianę ceny instrumentu bazowego. Współczynnik delta zwykłej opcji kupna jest 

dodatni. Oznacza to, że wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego wpływa na 

wzrost/spadek ceny opcji. Wartości współczynnika delta opcji kupna typu w-cenie
2
 

należą do przedziału (0,5;1]. Opcje kupna typu  nie-w-cenie charakteryzują się war-

tościami współczynnika delta należącymi do przedziału [0; 0,5). Współczynnik delta 

zwykłej opcji sprzedaży jest ujemny. Wynika stąd, że wzrost/spadek ceny instru-

mentu bazowego wpływa na spadek/wzrost ceny opcji. Wartości współczynnika 

delta zwykłej opcji sprzedaży należy do przedziału [–1; 0]. Opcje sprzedaży typu  

w-cenie charakteryzują się wartościami współczynnika delta należącymi do prze-

działu [–1; –0,5). Jeśli zwykła opcja sprzedaży jest typu nie-w-cenie, to wartość 

współczynnika delta należy do przedziału (–0,5; 0].  

W artykule zaprezentowano analizę porównawczą kształtowania się wartości 

współczynnika delta  opcji barierowych i opcji zwykłych, analizę wpływu ceny 

instrumentu bazowego na wartość współczynnika delta opcji barierowych oraz 

przykłady zastosowania opcji barierowych w transakcjach finansowych. Ilustrację 

empiryczną przedstawiono na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wy-

stawionych na euro/zł. 

 

 

1.  Rodzaje opcji barierowych  

 

Jeżeli w określonym czasie (czas wykonania opcji) spełniony zostanie warunek 

określony barierą, to opcja barierowa staje się zwykłą opcją
3
. Uwzględniając nabyte 

prawo właściciela opcji, rozróżnia się barierowe opcje kupna i barierowe opcje 

sprzedaży. W zależności od rodzaju bariery występują dwa rodzaje opcji: 

 z barierą wejścia, która od chwili przekroczenia przez cenę instrumentu bazo-

wego określonej bariery staje się opcją standardową, 

 z barierą wyjścia, która jest opcją standardową do momentu, w którym cena 

instrumentu bazowego nie przekroczy ceny progowej; w przypadku przekro-

czenia przez cenę instrumentu bazowego ustalonego poziomu bariery, opcja  

z barierą wyjścia wygasa bezwartościowa. 

                                                 
2 Opcja kupna jest w-cenie/nie-w-cenie (ang. in-the-money/out-of-the-money) jeśli bieżąca 

cena instrumentu bazowego jest większa/mniejsza od ceny wykonania. Jeżeli bieżąca cena 

instrumentu bazowego jest mniejsza/większa od ceny wykonania, to opcja sprzedaży jest  

w-cenie/nie-w-cenie. Jeśli cena instrumentu bazowego jest równa cenie wykonania, to opcja 

kupna/sprzedaży jest po-cenie (ang. at-the-money). 
3 K. Jajuga, W. Gudaszewski, W. Mróz, Opcje egzotyczne – wprowadzenie, „Rynek Termi-

nowy” 2004, nr 1, s. 8; G. Gastineau, Exotic (Nonstandard) Options on Fixed-income Instru-

ments, w: The Handbook of Fixed Income Options: Strategies, Pricing and Applications, red. 

F.J. Fabozzi, Irwin Professional Publishing, Chicago 1999; A. Napiórkowski, Charakterysty-

ka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, 

Warszawa 2002, s. 44; E. Dziawgo, Opcje barierowe  zarządzaniu ryzykiem, w: Rynek kapita-

łowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, red. S. Buczek, A. Fierla, Oficyna Wy-

dawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 313. 
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Uwzględniając położenie bariery w stosunku do ceny instrumentu bazowego, wy-

różnia się: 

 opcje z barierą wejścia w dół oraz opcje z barierą wyjścia w dół, dla których 

poziom bariery wyznacza się poniżej bieżącej ceny instrumentu bazowego, 

 opcje z barierą wejścia w górę oraz opcje z barierą wyjścia w górę, dla których 

poziom bariery ustawiony jest powyżej bieżącej ceny instrumentu bazowego. 

Dochód otrzymany z opcji barierowych zależy od spełnienia warunku określonej 

bariery. W związku z tym, w przypadku opcji barierowych występuje ryzyko braku 

aktywacji oraz ryzyko dezaktywacji. Ryzyko braku aktywacji związane jest z opcją 

z barierą wejścia i dotyczy sytuacji, kiedy cena instrumentu bazowego w okresie 

ważności opcji nie przekroczy poziomu bariery. Z kolei, ryzyko dezaktywacji wy-

stępuje w przypadku opcji z barierą wyjścia i dotyczy przypadku, kiedy cena in-

strumentu bazowego przekroczy ustawioną barierę. Wówczas opcja z barierą wyj-

ścia przestaje istnieć (wygasa bezwartościowa).  

 

 

2.  Współczynnik delta opcji barierowych – analiza empiryczna 

 

2.1.  Współczynnik delta opcji kupna z barierą wejścia w dół oraz opcji kupna 

z barierą wyjścia w dół 

 

Rozważania dotyczą kształtowania się współczynnika delta zwykłej opcji kup-

na, opcji kupna z barierą wejścia w dół oraz opcji kupna z barierą wyjścia w dół. 

Rozpatrywane opcje wystawione są na euro/zł. Symulacja wyceny przeprowadzona 

jest dla okresu 30.08.2005–09.01.2006 roku. Czas wygaśnięcia opcji wynosi sześć 

miesięcy. Cena wykonania opcji wynosi 3,85 zł a poziom bariery równy jest 3,8 zł. 

Analiza dotyczy  przypadku, kiedy cena wykonania jest większa od ceny progowej. 

W analizowanym okresie, 9 stycznia kurs euro/zł przekroczył poziom bariery. Od 

tego momentu  opcja z barierą wejścia w dół stała się zwykłą opcją kupna, a opcja  

z barierą wyjścia w dół wygasła bezwartościowa. Na rysunku 1 przedstawiono 

kształtowanie się ceny rozpatrywanych opcji kupna. Natomiast rysunek 2 jest ilu-

stracją kształtowania się wartości współczynnika delta analizowanych opcji kupna. 
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Rysunek 1. Kształtowanie się ceny zwykłej opcji kupna, opcji kupna z barierą wejścia w dół 

oraz opcji kupna z barierą wyjścia w dół 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 
Rysunek 2. Kształtowanie się wartości współczynnika delta zwykłej opcji kupna, opcji kupna 

z barierą wejścia w dół oraz opcji kupna z barierą wyjścia w dół 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

3
0
.0

8

0
6
.0

9

1
3
.0

9

2
0
.0

9

2
7
.0

9

0
4
.1

0

1
1
.1

0

1
8
.1

0

2
5
.1

0

0
2
.1

1

0
9
.1

1

1
7
.1

1

2
4
.1

1

0
1
.1

2

0
8
.1

2

1
5
.1

2

2
2
.1

2

3
0
.1

2

0
6
.0

1

data

ce
n

a 
[P

L
N

]

op.zwykła op. z barierą wejścia op. z barierą wyjścia

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

3
0
.0

8

0
6
.0

9

1
3
.0

9

2
0
.0

9

2
7
.0

9

0
4
.1

0

1
1
.1

0

1
8
.1

0

2
5
.1

0

0
2
.1

1

0
9
.1

1

1
7
.1

1

2
4
.1

1

0
1
.1

2

0
8
.1

2

1
5
.1

2

2
2
.1

2

3
0
.1

2

0
6
.0

1

data

d
el

ta

op. zwykła op. z barierą wejścia op. z barierą wyjścia



 Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego... 475 

 

Z analizy kształtowania się wartości współczynnika delta  opcji kupna z barierą 

wejścia w dół oraz opcji kupna z barierą wyjścia w dół wynikają następujące wła-

sności: 

 wartości współczynnika delta zwykłej opcji kupna oraz opcji kupna z barierą 

wyjścia w dół są dodatnie, co oznacza, że wzrost/spadek ceny instrumentu ba-

zowego wpływa na wzrost/spadek ceny opcji, 

 wartości współczynnika delta opcji z barierą wyjścia w dół są większe od war-

tości współczynnika delta zwykłej opcji, co świadczy o większej wrażliwości 

ceny opcji barierowej na zmiany ceny instrumentu bazowego, 

 w przypadku zbliżania się do poziomu bariery, współczynnik delta opcji z ba-

rierą wyjścia w dół może osiągać wartość większą od 1,   

 zbliżanie się ceny instrumentu bazowego do poziomu bariery wpływa na 

wzrost wartości współczynnika delta opcji z barierą wyjścia w dół oraz na spa-

dek wartości współczynnika delta opcji z barierą wejścia w dół, 

 wartości współczynnika delta opcji kupna z barierą wejścia w dół są ujemne, 

co oznacza, że wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego wpływa na spa-

dek/wzrost ceny opcji. 

 

 

2.2.  Współczynnik delta opcji kupna z barierą wejścia w górę oraz opcji kupna 

z barierą wyjścia w górę 

 

Analiza dotyczy kształtowania się wartości współczynnika delta zwykłej opcji 

kupna, opcji kupna z barierą wejścia w górę oraz opcji kupna z barierą wyjścia  

w górę. Opcje wystawione są na euro/zł. Symulacja wyceny przeprowadzona jest 

dla okresu 01.09.2005–7.11.2005 r. Czas wygaśnięcia opcji wynosi sześć miesięcy. 

Cena wykonania opcji wynosi 3,9 zł a poziom bariery równy jest 4,0 zł. Rozważania 

przeprowadzone są dla przypadku, kiedy cena wykonania jest mniejsza od ceny 

progowej. W analizowanym okresie, 7 listopada, kurs euro/zł przekroczył barierę.  

W związku z tym, opcja z barierą wyjścia w górę wygasła bezwartościowa a opcja  

z barierą wejścia w górę stała się zwykłą opcją kupna.  

Na rysunku 3 przedstawiono kształtowanie się ceny analizowanych opcji kup-

na a rysunek 4 jest ilustracją kształtowania się wartości współczynnika delta rozpa-

trywanych opcji kupna. 

 Współczynnik delta opcji kupna z barierą wejścia w górę oraz opcji kupna  

z barierą wyjścia w górę ma następujące własności: 

 wartości współczynnika delta opcji kupna z barierą wejścia w górę oraz zwy-

kłej opcji kupna są dodatnie: wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego 

wpływa na wzrost/spadek ceny opcji, 

 wartości współczynnika delta opcji z barierą wejścia są większe od wartości 

współczynnika delta opcji zwykłej, 

 wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego wpływa na wzrost/spadek wartości 

współczynnika delta zwykłej opcji kupna oraz opcji kupna z barierą wejścia  

w górę, 

 wartości współczynnika delta opcji z barierą wyjścia w górę są ujemne, co 

oznacza, że wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego wpływa na spa-
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dek/wzrost ceny opcji z barierą wyjścia w górę, 

 w przypadku opcji kupna z barierą wyjścia w górę wzrost/spadek ceny instru-

mentu bazowego wpływa na spadek/wzrost wartości współczynnika delta. 

 
Rysunek 3. Kształtowanie się ceny zwykłej opcji kupna, opcji kupna z barierą wejścia w górę 

oraz opcji kupna z barierą wyjścia w górę  

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rysunek 4. Kształtowanie się wartości współczynnika delta zwykłej opcji kupna, opcji kupna 

z barierą wejścia w górę oraz opcji kupna z barierą wyjścia w górę 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.3.  Współczynnik delta opcji sprzedaży z barierą wejścia w górę oraz opcji 

sprzedaży z barierą wyjścia w górę  

 

Analiza dotyczy kształtowania się wartości współczynnika delta zwykłej opcji 

sprzedaży, opcji sprzedaży z barierą wejścia w górę oraz opcji sprzedaży z barierą 

wyjścia w górę. Rozważania przeprowadzone są dla przypadku, kiedy cena wyko-

nania jest mniejsza od poziomu bariery. Opcje wystawione są na euro/zł. Czas wy-

gaśnięcia opcji wynosi sześć miesięcy. Cena wykonania opcji wynosi 3,95 zł. Po-

ziom bariery równa się 4,0 zł. Na rysunku 5 zilustrowano kształtowanie się ceny 

rozpatrywanych opcji sprzedaży. Na rysunku 6 przedstawiono kształtowanie się 

wartości współczynnika delta analizowanych opcji sprzedaży. 

 
Rysunek 5. Kształtowanie się ceny zwykłej opcji sprzedaży, opcji sprzedaży z barierą wejścia 

w górę oraz opcji sprzedaży z barierą wyjścia w górę.  

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rysunek 6. Kształtowanie się wartości współczynnika delta zwykłej opcji sprzedaży, opcji 

sprzedaży z barierą wejścia w górę oraz opcji sprzedaży z barierą wyjścia w górę 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z analizy kształtowania się wartości współczynnika delta analizowanych opcji 

sprzedaży wynika, że: 

 wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego wpływa na wzrost/spadek wartości 

współczynnika delta analizowanych opcji sprzedaży, 

 współczynnik delta opcji sprzedaży z barierą wejścia w górę jest dodatni, co 

oznacza, że wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego wpływa na 

wzrost/spadek ceny opcji,  

 ujemne wartości współczynnika delta występują w wypadku zwykłej opcji oraz 

opcji z barierą wyjścia w górę: wzrost/spadek ceny instrumentu bazowego 

wpływa na spadek/wzrost ceny opcji, 

 wartości współczynnika delta opcji z barierą wyjścia w górę są mniejsze od 

wartości współczynnika delta zwykłej opcji: cena opcji barierowej jest bardziej 

wrażliwa na zmiany ceny instrumentu bazowego. 

 

2.4.  Współczynnik delta opcji sprzedaży z barierą wejścia w dół oraz opcji 

sprzedaży z barierą wyjścia w dół 

 

Analiza przeprowadzona jest dla zwykłej opcji sprzedaży, opcji sprzedaży  

z barierą wejścia w dół oraz opcji sprzedaży z barierą wyjścia w dół. Rozpatrywany 

jest przypadek, kiedy cena wykonania jest większa od ceny progowej. Na rysunku  

7 przedstawiono kształtowanie się ceny opcji walutowych wystawionych na euro/zł: 

zwykłej opcji sprzedaży, opcji sprzedaży z barierą wejścia w dół oraz opcji sprzeda-

ży z barierą wyjścia w dół. Symulacja wyceny przeprowadzona jest dla okresu 

01.09.2005–7.11.2005 roku. Czas wygaśnięcia opcji wynosi sześć miesięcy. Cena 

wykonania opcji wynosi 3,95 zł, a ustalony poziom bariery równy jest 3,85 zł. Na 

rysunku 8 zilustrowano kształtowanie się wartości współczynnika delta analizowa-

nych opcji sprzedaży. 

 
Rysunek 7. Kształtowanie się ceny zwykłej opcji sprzedaży, opcji sprzedaży z barierą wejścia 

w dół oraz opcji sprzedaży z barierą wyjścia w dół 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 8. Kształtowanie się wartości współczynnika delta zwykłej opcji sprzedaży, opcji 

sprzedaży z barierą wejścia w dół oraz opcji sprzedaży z barierą wyjścia w dół 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Z analizy kształtowania się wartości współczynnika delta rozpatrywanych opcji 

sprzedaży wynika, że: 

 ujemne wartości współczynnika delta występują w wypadku zwykłej opcji oraz 

opcji z barierą wejścia w dół, 

 dodatnia wartość współczynnika delta występuje w przypadku opcji z barierą 

wyjścia w dół, 

 wartości współczynnika delta opcji z barierą wejścia w dół są mniejsze od war-

tości współczynnika delta zwykłej opcji sprzedaży, co świadczy o większej 

wrażliwości ceny opcji barierowej na wahania ceny instrumentu bazowego, 

 zbliżanie się ceny instrumentu bazowego do poziomu bariery wpływa na 

wzrost wartości współczynnika delta opcji z barierą wyjścia w dół oraz na spa-

dek wartości współczynnika delta opcji z barierą wejścia w dół i zwykłej opcji 

sprzedaży. 

 

 

3.  Zastosowanie opcji barierowych w transakcjach finansowych – wybrane 

przykłady 

 

W przypadku zbliżania się ceny instrumentu bazowego do poziomu bariery 

występują znaczne wahania wartości współczynnika delta opcji barierowych. Wów-

czas cena opcji barierowych jest bardziej wrażliwa na zmiany ceny instrumentu 

bazowego. Ponadto, wartości współczynnika delta: 

 opcji sprzedaży z barierą wyjścia w górę oraz opcji sprzedaży z barierą wejścia 
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w dół są mniejsze od wartości współczynnika delta opcji zwykłej, 

 opcji kupna z barierą wyjścia w dół oraz opcji kupna z barierą wejścia w górę 

są większe od wartości współczynnika delta zwykłej opcji kupna. 

Opcje barierowe są dlatego atrakcyjnym instrumentem transakcji spekulacyjnych. 

Jeśli sprawdzą się oczekiwania związane ze zmianą ceny instrumentu bazowego  

w przyszłości, to zastosowanie w transakcjach spekulacyjnych opcji barierowych  

z większą wartością bezwzględną współczynnika delta umożliwia osiągnięcie ko-

rzystniejszego efektu dźwigni finansowej. Dodatnie wartości współczynnika delta 

charakteryzują pozycje opcyjne nastawione na hossę na rynku. Z kolei w przypadku 

pozycji opcyjnych ukierunkowanych na bessę na rynku, wartości współczynnika 

delta są ujemne. 

W tabeli 1 przedstawiono przykłady zastosowania opcji barierowych w trans-

akcjach spekulacyjnych w zależności od oczekiwań związanych z kształtowaniem 

się ceny instrumentu bazowego w przyszłości.  

 
Tabela 1  

Zastosowanie opcji barierowych w transakcjach spekulacyjnych – przykłady 

 
Oczekiwania związane  

z ceną instrumentu bazo-

wego w przyszłości 

Transakcja finansowa 

Współczynnik 

delta opcji barie-

rowej 

Wzrost ceny instrumentu 

bazowego 

nabycie opcji kupna z barierą wyjścia  

w dół  

dodatni 

nabycie opcji kupna z barierą wejścia  

w górę  

dodatni 

wystawienie opcji kupna z barierą wyj-

ścia w górę  

ujemny 

wystawienie opcji kupna z barierą wej-

ścia w dół 

ujemny 

Zmiana trendu ze spadko-

wego na wzrostowy 

nabycie opcji kupna z barierą wejścia  

w dół 

ujemny 

Zmiana trendu ze wzrosto-

wego na spadkowy 

nabycie opcji sprzedaży z barierą wejścia 

w górę 

dodatni 

Spadek ceny instrumentu 

bazowego 

nabycie opcji sprzedaży z barierą wyj-

ścia w górę 

ujemny 

nabycie opcji sprzedaży z barierą wejścia 

w dół 

ujemny 

wystawienie opcji sprzedaży z barierą 

wyjścia w dół 

dodatni 

wystawienie opcji sprzedaży z barierą 

wejścia w górę 

dodatni 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Opcje barierowe są szczególnym instrumentem, gdyż jeśli spełniony zostanie 

warunek bariery, to stają się opcjami zwykłymi. W porównaniu z opcjami standar-

dowymi, opcje barierowe są tańsze, przez co zapewniają niższe koszty zabezpiecze-

nia przed ryzykiem niekorzystnej zmiany ceny instrumentu bazowego. Czynnikiem,  
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który w istotny sposób wpływa na cenę opcji barierowej jest wyznaczony poziom 

bariery, dlatego w zależności od istniejącego ryzyka niekorzystnej zmiany ceny 

instrumentu bazowego, wybór opcji barierowej z odpowiednim poziomem bariery  

w stosunku do bieżącej ceny instrumentu bazowego pozwala na kształtowanie kosz-

tów strategii zabezpieczającej. Rodzaj i poziom bariery znacznie wpływa na wrażli-

wość ceny opcji barierowej i na zmianę ceny instrumentu bazowego.  

W tabeli 2 przedstawiono przykłady zastosowania opcji barierowych w transak-

cjach zabezpieczających w zależności od oczekiwań związanych z kształtowaniem 

się ceny instrumentu bazowego w przyszłości. 

 
Tabela 2 

Zastosowanie opcji barierowych w transakcjach zabezpieczających – przykłady 

 
Niekorzystna zmiana 

ceny instrumentu 

bazowego 

Zabezpieczenie przed ryzykiem nieko-

rzystnej zmiany ceny instrumentu bazo-

wego 

Współczynnik delta 

opcji barierowej 

Wzrost  nabycie opcji kupna z barierą wyjścia  

w dół 

dodatni 

Znaczny wzrost  nabycie opcji kupna z barierą wejścia  

w górę. W przypadku znacznego wzrostu 

ceny instrumentu bazowego istnieje 

możliwość aktywacji opcji 

dodatni  

Nieznaczny wzrost  nabycie opcji kupna z barierą wyjścia  

w górę. Z uwagi na możliwość dezakty-

wacji opcji, strategia może zabezpieczyć 

ryzyko niewielkiego wzrostu ceny in-

strumentu bazowego 

ujemny 

Spadek  nabycie opcji sprzedaży z barierą wyj-

ścia w górę 

ujemny 

Znaczny spadek nabycie opcji sprzedaży z barierą wejścia 

w dół. W przypadku znacznego spadku 

ceny instrumentu bazowego istnieje 

możliwość aktywacji opcji 

ujemny 

Nieznaczny spadek  nabycie opcji sprzedaży z barierą wyj-

ścia w dół. Ponieważ istnieje możliwość 

dezaktywacji opcji, strategia może za-

bezpieczyć ryzyko niewielkiego spadku 

ceny instrumentu bazowego 

dodatni  

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Podsumowanie 

 

Przez wyznaczenie poziomu bariery w stosunku do bieżącej ceny instrumentu 

bazowego istnieje możliwość wpływania zarówno na cenę, jak i na wartość współ-

czynnika delta opcji barierowych. Opcje barierowe są dlatego atrakcyjnym instru-

mentem zarządzania ryzykiem. Istniejąca różnorodność typów opcji barierowych 

zwiększa możliwości inwestycyjne związane z zastosowaniem tego instrumentu  

w transakcjach finansowych. W zależności od oczekiwań związanych z kształtowa-
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niem się ceny instrumentu bazowego w przyszłości, wybór opcji z odpowiednim 

rodzajem i wysokością  bariery pozwala na kształtowanie przyszłych dochodów  

z inwestycji. Z uwagi na istniejące ryzyko niespełnienia warunku bariery w analizie 

kontraktów opcyjnych konieczne jest rozpatrywanie wartości współczynnika delta, 

określającego wpływ zmiany ceny instrumentu bazowego na cenę opcji.  

Opcje barierowe są tańsze od opcji standardowych. W związku z tym, zasto-

sowanie ich w transakcjach finansowych pozwala zmniejszyć koszty strategii zabez-

pieczających. 

Znaczne wahania wartości współczynnika delta świadczą o dużej wrażliwości 

ceny opcji barierowej na zmiany ceny instrumentu bazowego. W szczególności, 

znaczne zmiany wartości współczynnika delta występują w sytuacji zbliżania się 

ceny instrumentu bazowego do poziomu bariery. Opcje barierowe są dlatego szcze-

gólnym instrumentem wykorzystywanym w transakcjach spekulacyjnych. 

 

 
RISK OF PRICE CHANGE OF THE UNDERLYING INSTRUMENT AND APPLI-

CATION OF THE BARRIER OPTIONS IN FINANCIAL TRANSACTIONS  

Summary 

Barrier options are path-dependent options. The income from the options is influenced by 

the exceeding of the underlying instrument price values established at conclusion of the value 

(barrier) contract. The article presents the issues connected with barrier options: characteristic 

of the instrument, the influence of price of the underlying instrument on the  value of delta 

coefficient of the barrier and standard options, and the description of the barrier options appli-

cation in financial transactions. The empirical data included in the article are concerned with 

the pricing simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN. 

      Translated by Ewa Dziawgo 
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RYZYKO INSTRUMENTÓW POCHODNYCH  

W OBROCIE GOSPODARCZYM NA PRZYKŁADZIE  

„OPCJI TOKSYCZNYCH” 

 

 

Wprowadzenie 

 

Przedmiotem handlu na rynku finansowym jest kapitał, użyczany w zamian za 

instrumenty finansowe. Należy jednak zauważyć, że na rynku finansowym od końca 

XX wieku bardzo wyraźna jest tendencja do kreowania nowych instrumentów finan-

sowych, o coraz bardziej finezyjnych konstrukcjach, a także transfer ryzyka działal-

ności z firm na inwestorów – nabywców instrumentów finansowych. Jest to specy-

ficzna forma asekuracji ryzyka podjętego przez podmiot gospodarczy. Szczególnie 

widoczne jest to w procesie sekurytyzacji, a także kreowania nowych instrumentów 

finansowych, jak np. derywaty pogodowe, produkty strukturyzowane czy też tzw. 

opcje toksyczne. Brak znajomości ich specyfiki, może powodować poważne skutki 

finansowe, jeżeli podmiot zdecyduje się na zawieranie transakcji, których potencjal-

ne skutki nie w pełni rozumie. 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na ryzyko finansowe, które podej-

muje podmiot gospodarczy. W szczególności zwrócono uwagę na ryzyko wynikają-

ce z braku zastosowania adekwatnego instrumentu finansowego do redukcji zidenty-

fikowanego ryzyka, a także z doboru niewłaściwych parametrów zawieranych trans-

akcji. Skutkuje to wyższym ryzykiem finansowym danego podmiotu. Ryzyko to, 

będące pochodną braku specjalistycznej wiedzy na temat oferowanych przez insty-

tucje finansowe produktów, jest przez to szczególnie ważne w mniejszych podmio-

tach gospodarczych, które w większym stopniu wykorzystują opinie pracowników 

instytucji finansowych. Do realizacji tego celu zastosowano metodę opisową oraz 

metodę analizy przypadków. W artykule wykorzystano rzeczywistą umowę, którą 

zawarł eksporter z bankiem w połowie 2008 roku, w okresie umacniania polskiej 

waluty.  

 

 

1. Relacje bank–klient 

 

Wskazując na negatywne przykłady współpracy klienta z bankiem należy za-

uważyć, że transakcje takie zdarzają się zbyt często, aby uznać je za przypadek. 

Wydaje się, że powodem występowania takich zdarzeń jest niska kultura korpora-

cyjna bankowości, która zorientowana jest nie na partnerstwo biznesowe z klientem, 

ale na wręcz prymitywne wykorzystanie klienta w transakcji finansowej. Już od 
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pewnego czasu znane twierdzenie, że bank jest „instytucją zaufania publicznego” 

jest bardzo mylące
1
. Współczesny bankowy model biznesowy oparty na doktrynie 

pogoni za szybkim zyskiem, nawet kosztem biznesu klienta, stanowi istotne zagro-

żenie dla działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców. Jest wiele 

dowodów i poszlak wskazujących na zasadność oskarżeń formułowanych pod adre-

sem banków. Twardymi i przekonywującymi dowodami są produkty finansowe 

oferowane przez banki swoim klientom. Wiele z nich, to produkty mniej lub bar-

dziej niekorzystne dla klientów. W takim przypadku można jeszcze dyskutować  

o zręczności biznesowej banków, choć opartej często na niedomówieniach lub za-

mierzonej manipulacji. Występują one niemal w każdej kategorii produktów finan-

sowych (np. rachunki, depozyty, kredyty, karty płatnicze, produkty strukturyzowa-

ne, tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych). Są jednak wśród oferowa-

nych produkty finansowe wyjątkowo niebezpieczne. Takimi są właśnie opcje, które 

słusznie określono jako „toksyczne”. Przykład tego produktu finansowego może być 

potraktowany jako wyraźne ostrzeżenie dla każdego rodzaju biznesu w relacjach  

z bankami: od mikroprzedsiębiorstwa do międzynarodowej korporacji. Tym razem 

są to opcje, w kolejnym wypadku mogą to być inne produkty. 

 

 

2. Istota instrumentów pochodnych 
 

Instrumenty pochodne, określane również jako operacje terminowe, znalazły 

szerokie zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem finansowym w latach 70. XX wieku, 

kiedy to w wyniku rozpadu systemu walutowego ustalonego w Bretton Woods wy-

stąpiły znaczne wahania kursów walutowych i stóp procentowych
2
. 

Ze względu na charakter zobowiązania między stronami kontraktu, występują 

dwa rodzaje relacji
3
: 

 symetryczne – obie strony przyjmują zobowiązania, dotyczy to instrumentów: 

futures, forward, swap, 

 asymetryczne – jedna strona nabywa prawo, druga przyjmuje zobowiązanie, 

dotyczy to opcji. 

W przeciwieństwie do technik forward, future i swap, które muszą zostać zre-

alizowane bez względu na sytuację rynkową w danym momencie, opcja umożliwia 

jej posiadaczowi także skorzystanie z sytuacji, gdy ruch cen jest dla niego sprzyjają-

cy. Dlatego też transakcja zawarcia opcji wiąże się z koniecznością zapłacenia pre-

mii, co powoduje wrażenie, że opcje są droższe niż inne kontrakty terminowe  

(z uwagi na asymetrię ryzyka ponoszonego przez strony umowy).  

Opcja jest umową dającą nabywcy prawo (ale nie obowiązek) kupna (opcja 

                                                 
1L. Dziawgo, Bank jako „instytucja BRAKU zaufania publicznego”, w: Globalny kryzys 

finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, 

Związek Banków Polskich, Warszawa 2009, s. 107–111.  
2 Szerzej na temat instrumentów pochodnych patrz: W. Tarczyński, Instrumenty pochodne na 

rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003. 
3D. Dziawgo, Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010, 

s. 36. 
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kupna – call) lub sprzedaży (opcja sprzedaży – put) określonej ilości waloru w przy-

szłości, po z góry określonej cenie. Ogranicza to ryzyko poniesienia straty w wy-

padku, gdy cena waloru bazowego będzie się zmieniała niezgodnie z przewidywa-

niami. Nabycie opcji daje taki sam efekt, jak nabycie papierów wartościo-

wych/walut, ale po dużo niższym koszcie wymaganym do zawarcia inwestycji. 

Przedsiębiorstwo które przewiduje, że cena danego waloru wzrośnie, może nabyć 

opcję kupna tego waloru po określonej cenie, a podmiot którego kierownictwo 

przewiduje, że cena danego waloru spadnie, może kupić opcję sprzedaży, ryzykując 

tylko koszt zakupu opcji, który stanowi ułamek ceny waloru/waluty. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że bardzo ważną cechą kontraktu opcyjnego 

jest to, że minimalna wartość opcji dla jej nabywcy wynosi zero. Wartość opcji nie 

może być ujemna. Tak więc maksymalna strata nabywcy opcji równa jest kosztowi 

nabycia danej opcji. Potencjalny zysk inwestora z zakupu opcji jest natomiast nie-

ograniczony — w przypadku opcji call, natomiast w przypadku opcji put maksy-

malny zysk stanowi kurs terminowy.  
Z kolei wystawca opcji może ponieść teoretycznie nieograniczoną stratę (opcja 

call) lub stratę limitowaną do wysokości ceny zawartej w kontrakcie opcyjnym 

(opcja put). Jego zysk jest natomiast limitowany otrzymaną zapłatą za opcję (tzw. 

premią). W rezultacie należy wyraźnie podkreślić fakt, że zarządzanie opcjami dla 

wystawiającego ten instrument jest bardzo trudne i ryzykowne z powodu nielinio-

wego charakteru ryzyka cen i nielimitowanego poziomu potencjalnej straty.  

W związku z tym podmiot gospodarczy, który nie specjalizuje się w transakcjach na 

rynku instrumentów pochodnych, nie powinien wystawiać tego typu instrumentów. 

Cena opcji nie idzie bowiem w parze z wartością kursu instrumentu bazowego.  

 

 

3. Opcje toksyczne 

 

Tzw. opcje toksyczne to medialne określenie umów zawieranych z bankami 

przez polskie przedsiębiorstwa w 2008 roku, które często doprowadzały je do kłopo-

tów finansowych, z  bankructwem włącznie. Warto więc przeanalizować faktyczne 

warunki, na jakich zawarto umowy z bankami, a także określić istotę ofert prezen-

towanych przedsiębiorstwom.  

Jednocześnie należy zauważyć, że termin „opcje toksyczne”, jak każde okre-

ślenie medialne, jest uproszczeniem. W szczególności dlatego, że przedsiębiorstwa 

zawierały nie tylko umowy opcji. Ponadto, w efekcie stosowania różnych klauzul  

i skomplikowanych konstrukcji, efektem zawartej umowy była nie redukcja ryzyka, 

ale istotny wzrost ryzyka kursowego firmy. 

W ujęciu klasycznym wśród zalet korzystania ze stosowania zabezpieczenia 

przez instrumenty pochodne wymienia się następujące: 

 zabezpieczenie poziomu zysku, 

 eliminacja/redukcja ryzyka walutowego (w zależności od przyjętej strategii), 

 ułatwione planowanie budżetowe, 

 dokładniejsze planowanie przepływów pieniężnych, 

 ograniczenie zmienności wyników i przepływów finansowych. 

W zależności od stosowanych instrumentów i parametrów zawieranych umów, zale-
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ty te mogą jednak łatwo zostać zamienione w swoje przeciwieństwa, co dotyczy 

właśnie przypadków „opcji toksycznych”. Poniżej przeanalizowano jedną z takich 

zawartych umów, wskazując na błędy popełnione przez zarządzających podmiotem 

niefinansowym. 
 

 

4. Przykład – wystawienie opcji call z jednoczesnym zakupem opcji put 

 

W sierpniu 2008 roku kurs na rynku kasowym wynosił 3,23 zł/euro, przy czym 

złoty wciąż się umacniał. Na rynku zaczęły pojawiać się komentarze o realnej moż-

liwości przebicia bariery na poziomie 3,0 zł/euro do końca roku. Tymczasem spół-

ka-eksporter wystawiała faktury swoim odbiorcom z czteromiesięcznym terminem 

płatności. 7.10.2008 oczekiwała wpływu 1 mln euro. Jednak umocnienie się złotego 

o każdy 1 grosz oznaczało dla firmy stratę w wysokości 10 tys. zł. Dalsze umocnie-

nie złotego o 10 gr spowodowałoby więc obniżkę rentowności kontraktu z tytułu 

różnic kursowych o 100 tys. zł. W firmie podjęto decyzję, że najlepszym instrumen-

tem ograniczającym straty z tytułu dalszego umacniania złotego będzie zakup opcji 

put w euro, umożliwiając sprzedaż zagranicznej waluty po obecnym kursie.  

W wypadku okresowego osłabienia polskiej waluty względem euro, spółka pozwoli 

opcji put wygasnąć, a jednocześnie sprzeda euro na rynku kasowym po wyższym 

kursie
4
. 

W wyniku negocjacji zawarto z bankiem umowę dającą prawo sprzedaży 1 mln euro 

8.X.2008 po 3,23 PLN/EUR (bieżący kurs rynkowy). 

Koszt wystawienia opcji przez bank: 40 500 zł, został zaakceptowany przez spółkę — 

opłata (premia za wystawienie opcji) uiszczana jest z góry. 

Przedsiębiorstwo w ten sposób zabezpieczyło się przed dalszą aprecjacją złotego  

w relacji do euro, na poziomie kursu bieżącego. Za pewność przyszłej wartości  

1 mln euro w walucie polskiej, i że nie będzie ona niższa niż 3 230 000 zł, spółka 

zapłaciła kwotę odpowiadającą dalszemu umocnieniu złotego o 4 grosze. Jednocze-

śnie, w wypadku osłabienia złotego, spółka sprzeda posiadane euro drożej na rynku. 

Dzięki tej transakcji przyszła wartość wpływu z euro po przewalutowaniu jest pew-

na (nie mniej niż 3 230 000 zł), co umożliwia bardziej precyzyjne zarządzanie prze-

pływami pieniężnymi. Decyzję spółki należy ocenić jako prawidłową. 

Bank sugeruje jednak wyjście bezkosztowe. Alternatywą dla zapłaty premii za 

opcję put jest podpisanie dodatkowej umowy, w której to spółka tym razem nie jest 

nabywcą, ale stroną wystawiającą opcję, a bank stroną nabywającą prawo z opcji. 

Proponowana przez bank cena wykonania opcji call to 3,40 zł/euro.  

Oznacza to, że jeżeli w październiku euro będzie kosztowało powyżej 3,40 

zł/euro, to różnicę między nieznanym przyszłym kursem spot (kasowym) a 3,40 

zapłaci spółka bankowi. 

Oceniając ryzyko wystawienia opcji call na rzecz banku, zarząd ocenił ryzyko 

oferty jako zerowe. Sytuacja na rynku jest taka, że kurs wynosi 3,23 zł, przy czym 

złoty się umacnia i trend ten może utrzymać się do końca roku – jak sugerują anali-

                                                 
4D. Dziawgo, Rynek finansowy. Istota – instrumenty – funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księ-

gowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 193. 
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tycy rynku w komentarzach. Na pytanie jak bardzo jest prawdopodobne, że między 

sierpniem a październikiem trend się odwróci i złoty straci aż 17 groszy, zarząd 

odpowiedział sobie, że nie jest to realne. 

Dlatego też zarząd zdecydował: ponieważ odwrócenie trendu jest mało praw-

dopodobne, a umocnienie złotego aż o 17 groszy w ciągu 3 miesięcy jeszcze mniej 

prawdopodobne, stąd oferta banku obarczona jest znikomym ryzykiem. Racjonalna 

ekonomicznie wydaje się oszczędność gotówki w wysokości 40 500 zł z tytułu nie-

zapłaconej bankowi premii, w zamian za podpisanie umowy opcyjnej jako sprzeda-

jącego opcję/zobowiązanie. Stąd podmiot jednocześnie: kupuje od banku opcję put  

i wystawia na rzecz banku opcję call.  

Parametry transakcji:  

Spółka nabywa: opcja put 1 mln euro po 3,23 PLN/EUR. 

Spółka wystawia: opcja call 5,5 mln EUR po 3,40 PLN/EUR. 

Uzyskana premia od banku = premia płacona bankowi stąd tzw. transakcja bezkosz-

towa na moment jej zawarcia. 
 

 

4.1. Ujęcie graficzne 

 

Na rysunku 1 przedstawiono graficzną wizualizację zawartej umowy. Jak za-

prezentowano, w przypadku umocnienia złotego do poziomu poniżej 3,23, zakupio-

na przez spółkę opcja put jest wartościowa i podmiot powinien ją przedstawić do 

wykupu. Do poziomu 3,19 odzyskuje wartość zapłaconej premii (tj. 40 500 zł). 

Ponieważ jednak firma nie zapłaciła za zakupioną opcję put gotówką, stąd po złoże-

niu wartości obu premii – zapłaconej i otrzymanej, instrument ten nabyła niejako 

bezkosztowo. Stąd też zaczyna zarabiać już od poziomu kursu 3,23 – co zaznaczono 

pogrubioną linią. 

Podobnie w przypadku wystawionej opcji call – z uwagi na wyższą wartość 

kontraktu, firma rozpoczęłaby generować stratę na kontrakcie od poziomu 3,41.  

Z uwagi jednak na brak faktycznych korzyści wystawienia opcji call w postaci 

otrzymanej gotówkowo premii, traci już od poziomu 3,40 – co zaznaczono pogru-

bioną linią.   

Jedynie w przypadku, kiedy kurs walutowy kształtowałby się w przedziale 

(3,23–3,40) zawarte kontrakty nie generowały ani zysków, ani strat dla firmy. 

 
Rysunek 1. Graficzne ujęcie zawartej umowy opcyjnej z bankiem. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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4.2. Rozliczenie transakcji 

 

8.10.2008: kurs ukształtował się na poziomie 3,85 zł/euro, stąd: 

Opcja put (na rzecz spółki) — bezwartościowa (spółka ma prawo sprzedać bankowi 

euro po 3,23, ale na rynku może sprzedać je drożej, po 3,85). 

Opcja call (na rzecz banku) — wartościowa (musi sprzedać bankowi euro po 3,40, 

tymczasem na rynku kosztuje ono 3,85). 

Rozliczenie: 3,40 zł/euro – 3,85 zł/euro = < –0,45 zł/euro > 

< – 0,45 zł/euro > × 5 500 000 euro = < –2 475 000 zł > 

Strata netto: 2 475 000 zł – 40 500 zł (niezapłaconej premii) = 2 434 500 zł 

Z uzyskanej po przewalutowaniu 1 mln euro kwoty 3 850 000 zł, spółce po spłacie 

banku pozostanie więc nieco ponad 1,4 mln zł. Gdyby spółka nie stosowała żadnej 

strategii zabezpieczającej, to wynik taki osiągnęłaby przy kursie 1,4155 zł/euro. 

 

4.3. Wnioski z analizowanej transakcji 

 

Należy zauważyć, że podjęta przez spółkę decyzja dotycząca wyboru instru-

mentu zabezpieczającego była słuszna — opcja jest instrumentem redukującym 

ryzyko dla nabywcy. W tym przypadku oznaczała uzyskanie z przewalutowania 

kwoty nie niższej niż 3 230 000 zł. W przypadku odwrócenia trendu i deprecjacji 

złotego, spółka zachowuje prawo odstąpienia od umowy i skorzystania z wyższych 

kursów rynkowych, traktując opcję jak swego rodzaju polisę.  

Negatywnie należy jednak ocenić decyzję o zaoszczędzeniu 40 500 zł w za-

mian za przyjęcie na siebie ryzyka osłabienia kursu złotego – wystawienie tego 

instrumentu okazało się bardzo kosztowne dla spółki. O ile pierwsza transakcja 

miała charakter zabezpieczający, o tyle druga – miała charakter czysto spekulacyjny. 

Należy również zwrócić uwagę na brak negocjowania z bankiem warunków 

opcji call w zakresie kwoty transakcji. Zgodnie ze wzorem, w przypadku gdy kurs 

terminowy zawarty w umowie odbiega istotnie od bieżącego kursu rynkowego (tu 

3,4 vs. 3,23 zł/euro), wzrasta wartość transakcji. Jednak, jak w przypadku każdej 

umowy, są to warunki wejściowe, będące podstawą do rozmów. Ponieważ jednak 

firma oceniła ryzyko związane z wystawieniem opcji call jako zerowe, stąd nie 

negocjowała warunków tej transakcji. Przedsiębiorstwo, w momencie negocjacji 

warunków zawartej transakcji, powinno przede wszystkim: 

 wprowadzić zapis o barierze w opcji call (np. na poziomie 500 000 zł), co 

ograniczyłoby jej straty do maksymalnie takiej właśnie wysokości, 

 obniżając wartość transakcji w opcji call do niższej, np. z 5,5 mln euro do  

2 mln euro. Wówczas rozliczenie opcji call wyniosłoby:  

3,40 zł/euro – 3,85 zł/euro = < –0,45 zł/euro > 

< –0,45 zł/euro> × 2.000.000 euro = < –900.000 zł >,  

zamiast blisko 2,5 mln zł. 

Jednocześnie, w obu przypadkach, umożliwiłoby to w firmie lepsze zarządza-

nie przepływami finansowymi. 
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5. Wyciąg zapisów z zawartej umowy 

 

Poniżej zawarto wyciąg z podpisanej umowy pomiędzy przedsiębiorstwem  

a bankiem. W szczególności należy zwrócić uwagę na część „oświadczenia klienta”, 

a także na błędną kwotę wpisaną przy opcji call – zamiast 5 500 000 wpisano  

55 000 000. Świadczy to o braku należytego zapoznania się z umową ze strony 

spółki, ale również nie wystawia najlepszego świadectwa bankowi [zaznaczono 

pogrubieniem].  

 

Bank i Klient podpisują niniejszą Umowę Indywidualną w celu potwierdzenia Wa-

runków Transakcji Opcji Call/Put (Transakcji) zawartej w dniu 05 sierpień 2008  

r. Szczegółowe zasady współpracy Banku i Klienta w zakresie Transakcji uregulo-

wane są w odpowiednich Warunkach Współpracy doręczonych Klientowi. Klient 

potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Współpracy przez uzgodnieniem Warun-

ków Transakcji i uznaje ich wiążący charakter.  

Szczegółowy opis i warunki Transakcji określa ustalony oraz doręczony Klientowi 

przez Bank Regulamin Opcji Call/Put. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią 

odpowiedniego Regulaminu Transakcji przed uzgodnieniem Warunków Transakcji  

i uznaje jego wiążący charakter. 

Warunki Transakcji 

Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji: 05 sierpień 2008 

Nabywca Opcji: Klient 

Sprzedawca Opcji: Bank 

Typ Opcji: Put 

Waluta bazowa: EUR/PLN 

Kwota Transakcji Opcji: 1.000.000,00 

Kwota Transakcji Opcji w Walucie Niebazowej: 3.230.000,00 

Dzień Realizacji Opcji (Dzień Fixingu): 07 listopad 2008 r. 

Kurs Realizacji Opcji: 3,23 PLN 

Dzień Rozliczenia: 07 listopad 2008 r. 

Typ Kursu Referencyjnego: Fixing 

 

Bank w zamian za należną mu premię zgodnie z zawartą transakcją Opcji Put za-

wiera równocześnie transakcję Opcji Call. 

Warunki Transakcji 

Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji: 05 sierpień 2008 

Nabywca Opcji: Klient 

Sprzedawca Opcji: Bank 

Typ Opcji: Call 

Waluta bazowa: EUR/PLN 

Kwota Transakcji Opcji: 55.000.000,00 

Dzień Realizacji Opcji (Dzień Fixingu): 07 listopad 2008 r. 

Kurs Realizacji Opcji: 3,40 PLN 

Dzień Rozliczenia: 07 listopad 2008 r. 

Typ Kursu Referencyjnego: Fixing 
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Klient oświadcza i zapewnia Bank, że zawierając Umowę Indywidualną: 

a) zapoznał się i zaakceptował Warunki Współpracy, Regulamin Transakcji i jest 

świadomy ryzyka związanego z jej zawarciem, 

b) działa na własny rachunek i podejmuje własne, niezależne decyzje co do za-

warcia Transakcji, a także co do tego, czy zawarta Transakcja jest dla niego 

odpowiednia, opierając się o własne rozeznanie oraz dokonane analizy, a także 

rady swoich doradców, 

c) przyjmuje wiadomości, że Bank nie świadczy doradztwa w związku z transak-

cjami, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, 

co do zawarcia Transakcji, 

d) przez zawarcie Transakcji rozważy, nie opierając się na informacjach przeka-

zanych przez Bank, wszelkie ryzyka z nią związane, w szczególności ryzyka 

rynkowe, prawne, podatkowe i księgowe, a także potencjalne straty, mogące 

wynikać z zawartej Transakcji, 

e) przyjmuje do wiadomości, że Bank nie ponosi odpowiedzialności za straty 

Klienta spowodowane zmianą czynników rynkowych, w szczególności związane 

ze zmianami kursów walut i stóp procentowych. 

 

Podsumowując, w rezultacie podpisywania niewłaściwych umów zabezpiecza-

jących przez ryzykiem kursowym, firmy przyjęły na siebie jeszcze większe ryzyko 

kursowe niż to, przed którym szukały ochrony. Tym samym, w jeszcze większym 

stopniu odsłoniły się na ryzyko kursowe. 

Należy również dodać, że umowy asymetryczne, w których nominał opcji wy-

stawionych przewyższa nominał opcji nabytych, spółka generalnie powinna rozpo-

znać jako zobowiązanie – stosowanie w tym wypadku rachunkowości zabezpieczeń 

jest nieuprawnione z uwagi na spekulacyjny charakter tego rodzaju transakcji. Obie 

umowy powinny więc w sprawozdaniu finansowym zostać ujęte osobno. Tymcza-

sem firmy ukrywały te umowy w pozycjach pozabilansowych. 

 

 

Podsumowanie 

 

Przypadek „toksycznych opcji” jest nie tylko bulwersujący, ale również inspi-

rujący. Z całą pewnością największą winą można obarczyć banki, jednak nie bez 

winy są także same przedsiębiorstwa. Nieuzasadnione zaufanie do banków – trak-

towanych także jako bezpłatnych i obiektywnych doradców, brak profesjonalnej 

analizy transakcji, a następnie ukrywanie jej skutków przed interesariuszami, po-

zwalają na słowa krytyki wobec przedsiębiorstw. 

„Opcje toksyczne” są przejmującym przykładem błędnej współpracy banku  

z klientem. Przypadki takie przypominają o konieczności stosowania zasady ograni-

czonego zaufania do banków, jak również konieczności profesjonalnej analizy 

transakcji finansowych. Rynek finansowy będzie się komplikował. Nowe idee, nowe 

produkty oraz nowe formy ich zastosowania będą jednak wymuszały ostrożne  

i profesjonalne podejście do oferowanych rozwiązań finansowych. Dotyczy to biz-

nesu w każdej kategorii wielkości: od mikroprzedsiębiorstwa do korporacji między-

narodowej. 
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RISK OF THE DERIVATIVES IN COMPANY’S FINANCE MANAGEMENT BASED 

ON THE EXAMPLE OF TOXIC OPTIONS 

Summary 

Financial risk management in the company requires the use of some advanced financial in-

struments.  In turn, the adequate use of sophisticated financial methods and instruments is 

connected with proper financial advisory. Unfortunately, the case of toxic options on Polish 

financial market offered by banks to many Polish companies is a clear contradiction with 

effective relation between bank and company. The toxic business relation led to huge finan-

cial problems for many companies, including also even bankruptcy. Not only banks are entire-

ly to blame, but also companies, due to the incompetence of their financial managers.  

The aim of the elaboration is to present and analyse the case of toxic options based on one of 

the contracts. The Authors indicate also the problem of responsibility in financial transactions 

in respect to both sides of a financial agreement. 

Translated by Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo 
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PRZECHODZENIE SPÓŁEK Z ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBRO-

TU NEWCONNECT NA RYNEK REGULOWANY GPW – CELE, UWA-

RUNKOWANIA, EFEKTY 
 

 

Wprowadzenie  

 

30 sierpnia 2007 roku rozpoczął działalność w Polsce rynek NewConnect 

(NC), będący systemem alternatywnego obrotu akcjami. Utworzono go z myślą 

przede wszystkim o małych i średnich spółkach, znajdujących się we wczesnej fazie 

rozwoju oraz prowadzących działalność w innowacyjnych, dynamicznie rozwijają-

cych się branżach. Celem powstania NC było przede wszystkim stworzenie nowej 

formy pozyskania kapitału przez małe podmioty, umożliwienie ich wyceny rynko-

wej, jak również ułatwienie zarządzania zmianami ich struktury kapitałowej oraz 

właścicielskiej. W szczególności, rynek NC został przeznaczony dla podmiotów 

poszukujących finansowania w kwocie od kilkuset tysięcy do kilku milionów zło-

tych oraz kapitalizacji ok. 20 mln. zł. 

NewConnect niewątpliwie stał się miejscem, gdzie małe i stosunkowo krótko 

działające podmioty mogły zdobyć pierwsze doświadczenia związane z uczestnic-

twem w rynku kapitałowym. Właściwie już od początku działalności NC podejmo-

wane były działania zmierzające do wprowadzenia spółek z tego rynku na rynek 

regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W efekcie, 

pierwsza taka operacja nastąpiła już w grudniu 2008 roku, a więc kilkanaście mie-

sięcy od utworzenia NC. Łącznie od 30 sierpnia 2007 roku do 10 listopada 2012 

roku, rynek NC opuściło 18 spółek, przenosząc się na parkiet GPW.  

Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena zjawiska przejścia z notowań  

w alternatywnym systemie obrotu NC na rynek regulowany GPW. Badaniu poddano 

uwarunkowania i problemy funkcjonowania rynku NC, przesłanki i cele zmiany 

rynku, a także efekty finansowe – zmiany kursów akcji w momencie zmiany rynku, 

jak również w miesiąc, sześć i dwanaście miesięcy po zmianie. W ramach pracy 

przeprowadzono również analizę zmiany średnich spreadów w arkuszach zleceń 

spółek zmieniających rynek. Na potrzeby artykułu wykorzystano statystyki rynkowe 

dostarczone przez NC i GPW za okres 2008–2012. W ramach pracy przyjęto hipote-

zę, że przeniesienie spółki z rynku alternatywnego na rynek regulowany wpływa na 

wzrost jej wartości w krótkim czasie, generując premię z tytułu poprawy efektywno-

ści wyceny.  
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1.  NewConnect jako alternatywny system obrotu akcjami w Polsce 

 

NC jest rodzajem platformy obrotu papierami wartościowymi (akcjami), uzu-

pełniającej rynek kapitałowy tworzony przez Giełdę Papierów Wartościowych  

w Warszawie. Platforma NC funkcjonuje na potrzeby firm z sektora MŚP, znajdują-

cych się w fazie cyklu start-up lub późniejszej, wymagających wsparcia kapitało-

wego celem rozwinięcia innowacyjnych pomysłów biznesowych. Jako specyficzna 

forma obrotu i wyceny kapitału ma on za zadanie wspomóc wykorzystanie potencja-

łu rozwoju i innowacyjności małych perspektywicznych spółek i przyczynić się do 

ich transformacji w podmioty wysokowartościowe, w tym notowane na rynku  

GPW.  

NC może być uznany za stosunkowo nowoczesną formę finansowania małych  

i krótko działających spółek.  Na tle finansowania bankowego, funduszy venture 

capital bądź business angels daje on możliwość dokonania wyceny kapitału i ryzyka 

przez wielu kupujących i sprzedających, niepowiązanych ze sobą inwestorów. Jest 

to również alternatywna forma finansowania nieco większych spółek, które mogą 

wybrać pomiędzy notowaniami na rynku NC lub GPW. Rozpoczęcie notowań na 

rynku NC daje możliwość dostępu do nowych zasobów kapitałowych, uzyskania 

pierwszej wyceny rynkowej, pozyskania doświadczenia tworzenia relacji inwestor-

skich i rozwoju corporate governance przy stosunkowo niedużym zaangażowaniu 

zasobów firmy i obniżonych wymogach formalnych. Znaczącą korzyścią z wyboru 

rynku NC są również istotnie niższe koszty związane z raportowaniem, audytem, 

wprowadzeniem oraz notowaniem spółki w porównaniu z kosztami ponoszonymi na 

rynku regulowanym GPW.  

Z punktu widzenia inwestorów, NC jest miejscem inwestowania przede 

wszystkim w spółki dopiero budujące swoją pozycję rynkową, a więc lokowaniem 

środków w pomysł na biznes, a nie w pełni ukształtowane i stabilne ekonomicznie 

jednostki. Korzyści, jakie inwestorzy osiągają na tym rynku, to z jednej strony moż-

liwość partycypacji w efektach dynamicznego rozwoju spółek, w tym zwłaszcza 

szybko przyrastających zyskach, z drugiej – bycie pionierem w finansowaniu nowa-

torskich projektów, branż czy rozwiązań uznawanych za zbyt ryzykowne z punktu 

widzenia tradycyjnych dostarczycieli kapitału, np. banków
1
. 

 

 

2.  Problemy funkcjonowania NewConnect 

 

Chociaż rynek NC, co do zasady, ma promować małe, perspektywiczne firmy, 

umożliwiać ich rynkową wycenę, jak również pozwalać na pozyskanie kapitału na 

działalność obciążoną podwyższonym ryzykiem, w praktyce właściwie w każdym  

z wymienionych obszarów wspomniany rynek pozostaje ułomny. Po pierwsze, sto-

sunkowo często na platformę NC dopuszczane są spółki niepochodzące z branż 

                                                 
1 Szerzej na temat funkcjonowania rynku NC M. Buszko, NewConnect – nowy rynek wspo-

magający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Przedsiębiorstwa i instytu-

cje w warunkach kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe nr 593, Problemy Zarządzania, 

Finansów i Marketingu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2010,  

s. 21–32.  
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uznanych za innowacyjne (np. usług księgowo-finansowych, przemysłu tradycyjne-

go, handlu, czy budownictwa). Działanie takie kłóci się z ideą funkcjonowania al-

ternatywnego systemu obrotu na rzecz finansowania działalności nowatorskiej  

i rozwojowej
2
. Po drugie, pozyskanie kapitału na NC odbywa się w formie oferty 

prywatnej
3
, co oznacza dostarczenie spółce kapitału przez jednego inwestora lub 

wąską ich grupę (poniżej 100). W tym aspekcie, emisja akcji za pomocą rynku NC 

wiąże się ze scentralizowaną oceną ryzyka i kosztu kapitału, poprzez co upodabnia 

się do finansowania venture capital, a nie finansowania giełdowego rozproszonego 

pomiędzy licznych inwestorów o zróżnicowanych oczekiwaniach względem spółki. 

Po trzecie, wycena znaczącej liczby spółek z NC, ze względu na brak dostatecznej 

liczby transakcji kupna/sprzedaży, nie ma ekonomicznego sensu
4
. Brak płynności na 

platformie NC spowodowany jest przede wszystkim zbyt małą liczbą uczestników 

rynku, w tym dużych inwestorów instytucjonalnych zapewniających odpowiedni 

wolumen i wartość obrotu oraz przyciągających za sobą inwestorów indywidual-

nych. Problemem w tym zakresie jest również stosunkowo wąska grupa członków 

rynku (35), która obejmuje przede wszystkim instytucje krajowe
5
.  

O skali problemu płynności obrotu, małej liczbie i wartości zawieranych trans-

akcji na rynku NC może świadczyć fakt, że tylko w 2012 roku
6
 z 418 notowanych 

spółek średni dzienny obrót powyżej 100 tys. zł odnotowało jedynie osiem, a obrót 

powyżej 10 tys. zł jedynie 106 podmiotów. Przeciętny dzienny obrót przypadający 

na spółkę z NewConnect wyniósł w tym czasie 12,95 tys. zł, a jego mediana zaled-

wie 3,8 tys. zł
7
. W rozważanym okresie, tylko 82 spółki charakteryzowały się śred-

nią liczbą powyżej 10 transakcji na sesję, przy czym 36 podmiotów wygenerowało 

średnią powyżej 20 transakcji na sesję, a zaledwie 8 spółek odnotowało średnią 

 

 

                                                 
2Za branże priorytetowe dla rynku NewConnect uznaje się: IT, media elektroniczne, teleko-

munikację, biotechnologię, ochronę środowiska, energię alternatywną, nowoczesne usługi. 
3 Jest to pozyskanie kapitału według uproszczonych zasad formalnych, a więc wymagające 

mniejszych wymogów informacyjnych i nakładów finansowych. Nie występuje tu koniecz-

ność przygotowania i poddania ocenie przez KNF prospektu emisyjnego. 
4 W samym 2012 r. ok. 30% spółek rynku NC miało bardzo niski poziom płynności obrotu  

i było  klasyfikowane jako high liquidityrisk lub super high liquidityrisk. 
5Wśród przyczyn niewystarczającej płynności rynku oraz braku uczestnictwa dużych inwesto-

rów instytucjonalnych można wskazać przede wszystkim łagodne wymogi informacyjne oraz 

corporate governance w stosunku do notowanych spółek. To co emitentów zachęca do 

uczestnictwa w alternatywnym systemie staje się czynnikiem odstraszającym inwestorów. 

Możliwości pojawiania się niekompletnych lub opóźnionych publikacji, a także brak obo-

wiązku raportowania kwartalnego oraz audytowania sprawozdań śródrocznych utrudnia ryn-

kową wycenę wyników fundamentalnych spółek, zwiększa ryzyko inwestycyjne oraz spowal-

nia reakcję rynku na istotne zdarzenia występujące w notowanych podmiotach. 
6 W okresie 52 tyg. poprzedzających dzień 09.11.2012. 
7Informacje o notowanych akcjach, NewConnect, http://www.newconnect.pl/index.php? 

page=informacje_o_notowanych_akcjach (09.11.2012). 
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 powyżej 50
8
. Przeciętna liczba transakcji przypadająca na spółkę na sesję wynosiła 

ok. 9, a mediana 4. W przypadku liczby zleceń, było to odpowiednio ok. 81 oraz 51. 

Przedstawione powyżej dane wskazują na bardzo ograniczoną aktywność inwesty-

cyjną na rynku NC, która dotyczy właściwie jedynie wybranych spółek (znacząca 

różnica między średnią a medianą). Tylko kilkanaście spółek tego rynku można 

uznać za podmioty o względnie niskim ryzyku płynności.  

 

 

3.  Mechanizm wspomagania przejścia z rynku NC na rynek regulowany 

GPW 

 

W celu pobudzenia aktywności inwestorów, zwiększenia obrotu oraz promo-

wania płynności kupna/sprzedaży akcji, na rynku NC stosowana jest segmentacja 

spółek względem stopnia ryzyka płynności. Akcje największych i najbardziej płyn-

nych spółek z rynku NC, które kwalifikują się jako potencjalne walory obrotu na 

rynku regulowanym, zaliczane są do segmentu NC Lead. Kwalifikacja spółek do 

ww. grupy następuje na podstawie oceny ilościowej i jakościowej. Kwalifikacja 

ilościowa wymaga posiadania przez spółkę, za okres ostatnich 6 miesięcy, średniej 

wartości kapitalizacji na poziomie przynajmniej 5 mln euro oraz free float na po-

ziomie co najmniej 10% wszystkich akcji. Ponadto, wymagane jest przeprowadzenie 

przynajmniej 5 transakcji lub średniej wartości 5 tys. zł na dzień obrotu. Klasyfika-

cja ilościowa do segmentu NC Lead wymaga również, aby w sześciomiesięcznym 

okresie oceny, obrót akcjami występował przynajmniej w 50% dni roboczych tego 

okresu, cena akcji była wyższa niż 50 gr oraz żeby zmienność kursu nie przekracza-

ła 15%. Ponadto akcje emitenta muszą być dostępne w obrocie na NC przynajmniej 

przez 12 miesięcy. Klasyfikacja jakościowa polega przede wszystkim na ocenie 

przestrzegania regulaminu uczestnictwa w alternatywnym systemie obrotu, w tym: 

w zakresie polityki informacyjnej, relacji inwestorskich oraz corporate governance. 

Otrzymanie statusu spółki NC Lead powoduje przeniesienie jej do oddzielnej sekcji 

prezentacji notowań oraz specjalne oznaczenie w serwisach informacyjnych NC. 

Obecność w segmencie NC Lead nie jest wymogiem przeniesienia na GPW, jednak 

sygnalizuje inwestorom, które spółki mają największy potencjał. Wśród łącznie  

18 spółek, które zmieniły rynek z NC na GPW, dziewięć z nich było wcześniej za-

kwalifikowanych do NC Lead (Euroimplant, IQ Partners, Krynicki Recykling, 

Pragma Inkaso, Quercus TFI, PTI, ADV, LST Capital oraz WDM). Trzy spółki 

przeniosły się na GPW przed wprowadzeniem segmentacji, a sześć po jej wprowa-

dzeniu, nie będąc kwalifikowanymi do segmentu NC Lead. 

 

 

 

 

                                                 
8 Średnia wartość transakcji na sesję w okresie 2009–06.2012 wyniosła odpowiednio: 1667, 

13 zł, 1997,08 zł, 1717,43 zł, 1637,07. Kalkulacje przeprowadzono na podstawie: Biuletyn 

statystyczny NewConnect, GPW w Warszawie 2009; Biuletyn statystyczny NewConnect, GPW  

w Warszawie 2010; Biuletyn statystyczny NewConnect, GPW w Warszawie, 2011; Biuletyn 

statystyczny NewConnect, GPW w Warszawie, III kwartał 2012. 
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4.  NewConnect jako etap przygotowania spółek do notowań na rynku regu-

lowanym 

 

Dotychczasowa praktyka działania rynku NC wskazuje, że za jedną z jego 

funkcji można przyjąć przygotowanie spółek do wprowadzenia na rynek regulowa-

ny GPW. Stwierdzenie to potwierdza działanie części spółek NC, z których pierw-

sza (MW Trade) już w 2008 roku złożyła do KNF prospekt emisyjny w celu do-

puszczenia jej do publicznego obrotu i wprowadzenia na rynek regulowany GPW. 

Chęć zmiany rynku NC i traktowania go jedynie jako etapu przejściowego, a nie 

docelowego miejsca notowań, może być uzasadniana przede wszystkim podniesie-

niem prestiżu spółki i nadaniem jej większej wiarygodności, w tym z punktu widze-

nia kontrahentów lub kredytodawców. Uzasadnieniem zmiany rynku może być 

również chęć poprawy efektywności wyceny, co nie jest możliwe obecnie w krótkim 

czasie na rynku NC. W szczególności poprzez przeniesienie na rynek regulowany, 

akcje spółki stają się przedmiotem zainteresowania ze strony większej liczby inwe-

storów, w tym instytucji finansowych, banków, domów maklerskich czy podmiotów 

zagranicznych, które rzadko angażują się na rynku nieregulowanym. W praktyce 

inwestorzy ci, poprzez nadanie większej płynności obrotu, poprawiają efektywność 

wyceny. Zróżnicowanie oraz zwiększenie liczby potencjalnych inwestorów zarówno 

indywidualnych, jak i instytucjonalnych, powinno w praktyce przekładać się na 

wzrost wartości przenoszonych spółek
9
. Chęć zmiany rynku z NC na GPW może 

być również sygnałem potwierdzającym „wyrośnięcie” z fazy start-up, zrealizowa-

nie celów wyznaczonych w stosunku do kapitału pozyskanego na NC oraz osiągnię-

cie stabilizacji ekonomicznej firmy. Przesłanek do zmiany rynku notowań nie sta-

nowią ograniczenia infrastrukturalne NC czy niewystarczająca jego wielkość. Tezę 

tę potwierdzają przeniesienia na GPW spółek bez dokonywania nowej emisji akcji,  

a także obecność na rynku NC podmiotów znacząco większych od tych, które zde-

cydowały się na przejście.  

Zmiana rynku z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany wymaga 

spełnienia wielu kryteriów, zwłaszcza formalnych. Warunkiem dopuszczenia spółki 

z NewConnect do obrotu na rynku regulowanym jest posiadanie kapitalizacji na 

poziomie 12 mln euro oraz free float na poziomie 15% akcji objętych wnioskiem  

o dopuszczenie, przy czym free float musi obejmować 100 tys. akcji o wartości 

przynajmniej 1 mln euro
10

. Ponieważ praktycznie wszystkie debiuty na rynku New-

Connect odbywają się w formie oferty prywatnej, stąd przejście na rynek regulowa-

ny wymaga przygotowania prospektu emisyjnego, co wymaga podjęcia współpracy 

z domem maklerskich, generuje dodatkowe koszty oraz nakłada nowe obowiązki 

informacyjne na przechodzący podmiot. W szczególności, konieczne staje się przy-

gotowanie raportów kwartalnych, audytowanie danych półrocznych, a także 

                                                 
9 P. Malik, Z NewConnect na rynek regulowany, „Gazeta Bankowa”, luty 2009, nr 1 (1053).  
10 W przypadku dopuszczenia na rynek podstawowy musi być spełniony warunek wysokości 

free float na poziomie 25% lub liczby posiadanych akcji i ich wartości w ramach free float na 

poziomie 500 tys. sztuk i 17 mln euro. Emitent musi również przez trzy lata przed momentem 

dopuszczenia do obrotu giełdowego przygotowywać i publikować sprawozdania finansowe 

zbadane przez biegłego rewidenta. Zob. Warunki dopuszczeń, GPW w Warszawie, 

http://www.gpw.pl/warunki_dopuszczenia (9.11.2012). 
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bardziej szczegółowo określone jest raportowanie bieżące
11

. Spółkom z rynku GPW  

zaczynają również grozić znacznie bardziej poważne konsekwencje za niedopełnie-

nie obowiązków wynikających z uczestnictwa w publicznym obrocie papierami 

wartościowymi. 

 

 

5.  Zmiana rynku notowań z NewConnect na rynek regulowany w praktyce 

 

Wymogi kapitałowe uprawniające do zmiany rynku notowań w latach 2009–

2012 spełniało odpowiednio 11, 24, 36 i 37 podmiotów. Pierwszych pięć z nich 

według kapitalizacji na dzień 09.11.2012 to: Polskie Centrum Zdrowia (kapitalizacja 

1 214,38 mln zł), Termorex (615,85 mln zł), ElkopEnergy SA (510,25 mln zł), spół-

ka DTP (292,85 mln zł), holding Elemental SA (284,22 mln zł)
12

. Każda z powyż-

szych spółek pochodziła z innej branży, tzn.: ochrony zdrowia, technologii, eko-

energii, usług finansowych i recyclingu. Spółki, które przeniosły się z rynku NC na 

GPW odbiegały dosyć istotnie pod względem wartości od wymienionej czołówki. 

Do listopada 2012 roku na GPW w Warszawie trafiło łącznie 18 spółek z rynku NC 

(tab. 1), z czego największą z nich był Mo-Bruk (kapitalizacja 235 mln zł), a naj-

mniejszą MW Trade (31 mln zł)
13

. Najwięcej podmiotów debiutujących na rynku 

regulowanym stanowiły jednostki świadczące usługi finansowe (5) oraz podmioty 

inwestycyjne (3). Pozostałe branże reprezentowane były przez dwie lub jedną spół-

kę. Łączna liczba przeniesień pozostaje niewątpliwie bardzo mała w stosunku do 

zarówno liczby debiutów na NC, jak i GPW
14

. 

Oceniając proces zmiany rynku należy wskazać, że spośród wymienionych  

18 jednostek, jedynie trzy zdecydowały się na jednoczesne podwyższenie kapitału. 

Były to: spółka Tesgas (oferta o wartości 62 mln zł)
15

, spółka Krynicki Recykling
16

 

(14,7 mln zł), spółka Trans Polonia (4,1 mln zł)
17

. Pozostałe 15 podmiotów wpro-

wadziło akcje na GPW bez oferty. Podstawowymi przesłankami takiego działania 

była przede wszystkim chęć pozyskania większego prestiżu, budowa wizerunku oraz 

poprawa transparentności działania firmy. Argumentem uzasadniającym brak oferty 

mógł być również brak jednoznacznych ocen sytuacji ogólnogospodarczej oraz brak 

przewidywalności kierunku rozwoju rynku finansowego w Polsce, przekładający się 

na większą ostrożność w prowadzeniu inwestycji, a tym samym zniechęcający do 

pozyskiwania nowych źródeł ich finansowania.  

 

                                                 
11NewConnect. Rynek… 
12http://newconnect.pl/index.php?page=informacje_o_notowanych_akcjach (17.08.2012). 
13 Wartość na koniec kwartału poprzedzającego zmianę rynku. 
14 W latach 2009–2012 (do 9.11.2012) na rynku NewConnect debiutowały odpowiednio:  

26, 86, 172, 73 spółki, na GPW było to odpowiednio: 13, 34, 38, 16. 
15 Prospekt emisyjny spółki Tesgas, http:// tesgas.pl/pub/ uploaddocs/ tesgas _prospekt 

_wersja_www.pdf (20.10.2012). 
16 Prospekt emisyjny spółki Krynicki Recykling, http://krynicki.pl/uploads/ prospekt/ pro-

spekt_KRSA_caly.pdf (20.10.2012). 
17 Prospekt emisyjny spółki Trans Polonia, http://www.transpolonia.pl/ page/get/ fi-

le/prospekt_emisyjnytrans_polonia_sa.pdf (18.10.2012). 
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Tabela 1 

Charakterystyka przejścia na rynek regulowany GPW spółek z rynku NC 

Lp. Nazwa spółki Branża 
Data 

zmiany rynku 

Cena 

zamkn. 

na NC 

Cena 

zamkn.  

w dniu 

debiutu 

na GPW 

Zmiana cen 

akcji w dniu 

debiutu (%) 

Zmiana 

indeksu 

NCI  

w dniu 

debiutu (%) 

Zmiana 

indeksu 

WIG  

w dniu 

debiutu 

(%) 

1 MW Trade usługi finansowe 19.12.2008 2,63 2,48 –5,70 –1,51 –0,63 

2 Centrum Klima handel 06.01.2009 6,20 9,61 55,00 1,44 2,12 

3 Fast Finance usługi finansowe 30.03.2010 1,12 1,06 –5,36 –0,62 0,57 

4 Pragma Inkaso usługi finansowe 14.05.2010 15,04 12,45 –17,22 –0,1 –2,00 

5 LST Capital inwestycje 26.05.2010 1,53 1,42 –7,19 1,85 3,68 

6 Tesgas energetyka 21.07.2010 15,7 15,85 0,96 1,31 1,93 

7 
Krynicki Recy-

kling 
handel 26.10.2010 4,00 3,87 –3,25 0,28 –0,22 

8 Trans Polonia transport 25.11.2010 8,69 9,00 3,57 0,63 0,1 

9 PTI inwestycje 01.12.2010 9,99 9,50 –4,90 1,07 1,73 

10 Eko Eksport usługi inne 28.12.2010 8,41 8,16 –2,97 –1,17 –0,36 

11 Wadex budownictwo 12.01.2011 11,09 11,02 –0,63 0,05 1,43 

12 Euroimplant biotechnologia 29.03.2011 0,48 0,52 8,33 0,55 –0,26 

13 Quercus TFI usługi finansowe 30.03.2011 2,99 2,92 –2,34 –0,36 –0,12 

14 Grupa ADV 
informaty-

ka/technol. 
13.04.2011 15,58 15,7 0,77 1,33 0,99 

15 WDM usługi finansowe 29.07.2011 0,60 0,60 0,00 0,35 0,17 

16 IQ Partners inwestycje 11.10.2011 2,18 1,88 –13,76 –0,77 0,06 

17 Mo-Bruk budownictwo 25.04.2012 99,00 99,00 0,00 –0,05 0,30 

18 Voxel ochrona zdrowia 23.10.2012 15,56 15,05 –3,28 –0,20 –1,33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych historycznych GPW w Warszawie oraz 

rynku NewConnect, 09.11.2012. 

 

 

6.  Zmiany cen akcji spółek przenoszonych z NewConnect na rynek regulo-

wany GPW  

 

Opuszczenie rynku NC i wprowadzenie akcji do obrotu regulowanego zasadni-

czo nie pozwoliło osiągnąć dodatkowych zysków (premii) inwestycyjnych. Jedynie 

w czterech przypadkach inwestorzy w dniu debiutu na GPW osiągnęli dodatnią 

stopę zwrotu, a zaledwie w dwóch przypadkach uzyskali wynik lepszy od stopy 

zwrotu z indeksów NCIndex i WIG (tab. 1)
18

. Mała liczba spółek pozytywnie oce-

nianych przez rynek w dniu zmiany rynku może świadczyć o ograniczonym zaufa-

niu inwestorów giełdowych do wyceny na rynku NC, o braku jednoznacznej oceny 

kondycji ekonomicznej spółek przechodzących lub o braku uzyskania odpowiedniej 

płynności akcji. Wynik uzyskany w dniu debiutu może być tłumaczony także stopą 

zwrotu osiąganą z przeciętnego portfela akcji (benchmarku). Współczynnik korelacji 

porządku rang Spearmana pomiędzy stopami zwrotu z akcji spółek w dniu debiutu 

oraz indeksów WIG i NCIndex kształtował się na poziomie 30,97%  

i 50,39%
19

. Przy zmianie rynku stopa zwrotu z akcji w dniu debiutu na GPW  

                                                 
18 Porównanie względem indeksu NCIndex ma na celu wskazanie rentowności inwestycji  

w akcje spółek na tle rynku, który opuściły. 
19 Obliczenia własne na podstawie danych zamieszczonych w tab. 1. Korelacja pomiędzy 

stopami zwrotu z akcji, a indeksem WIG jest nieistotna statystycznie (przy założeniu  

p < 0,05) 
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okazywała się tym samym silniej uzależniona od sytuacji na rynku NC niż na 

rynku regulowanym. 

Analizując zmiany cen akcji spółek w sześcio- i dwunastomiesięcznym  okre-

sie od dnia ich debiutu na rynku regulowanym, można stwierdzić, że samo wprowa-

dzenie spółek na GPW nie generuje dodatkowej wartości dla inwestorów. Spośród 

18 podmiotów, średnio 3–4 przyniosły dodatni zwrot absolutny w poszczególnych 

momentach pomiaru (1, 6, 12 miesięcy). Inwestycje w akcje przechodzących spółek 

były zazwyczaj gorsze od benchmarków, przy czym tylko w jednym przypadku 

(Centrum Klima) osiągnięto we wszystkich trzech badanych okresach zarówno 

dodatni wzrost absolutny, jak i wzrost powyżej dwóch indeksów (WIG i NCIn-

dex)
20

. Zdecydowanie częściej występowały przypadki, kiedy rentowność akcji  

w poszczególnych momentach pomiaru była ujemna i jednocześnie gorsza od dwóch 

benchmarków. Większa liczba zwrotów z akcji przebijających jednocześnie bench-

mark WIG i NCIndex pojawiła się dopiero 12 miesięcy od momentu zmiany rynku 

(tab. 2). 

Tabela 2 

Zmiany kursu akcji spółek, które przeniosły się na rynek regulowany (%) 

 

Lp. 

 

Nazwa spół-

ki/kurs 

Stopa 

zwrotu 

z akcji  

1 mies. 

Stopa 

zwrotu 

WIG  

1 mies. 

Stopa 

zwrotu 

NCIn-

dex  

1 mies. 

Stopa 

zwrotu 

z akcji 

6 mies. 

Stopa 

zwrotu 

WIG  

6 mies. 

Stopa. 

zwrotu 

NCIn-

dex  

6 mies. 

Stopa 

zwrotu 

z akcji 

12 

mies. 

Stopa 

zwrotu 

WIG 

12 

mies. 

Stopa 

zwrotu 

NCIndex 

12 mies. 

1 MW Trade –34,98 –6,42 –3,90 –28,14 15,92 3,31 56,65 44,73 23,35 

2 
Centrum 

Klima 
–3,39 –17,35 –9,55 80,65 3,12 1,29 63,23 42,54 25,74 

3 Fast Finance –33,04 1,66 –3,99 –17,86 8,55 0,02 –32,14 14,13 –5,65 

4 Pragma Inkaso –0,66 –0,23 –2,89 30,52 15,63 8,71 56,65 18,51 –1,78 

5 LST Capital –35,29 –0,43 –2,18 –32,68 12,56 12,69 –18,30 21,37 0,00 

6 Tesgas-PD 2,23 0,37 –3,24 1,15 14,62 9,72 –21,46 13,78 –7,88 

7 
Krynicki 

Recykling 
–3,50 0,00 5,82 –7,00 9,71 –2,88 –34,25 –11,32 –29,96 

8 Trans Polonia –1,50 3,69 –2,40 –7,48 6,80 –11,79 –16,57 –18,29 –35,29 

9 PTI 19,62 2,91 –0,92 –29,73 8,20 –10,29 37,94 –15,02 –35,25 

10 EKO Eksport –16,41 –0,90 –0,73 –10,23 0,68 –12,21 –3,57 –21,19 –34,60 

11 Wadex –0,90 0,43 –2,56 –8,75 0,74 –12,91 –31,47 –19,61 –32,76 

12 Euroimplant –20,83 2,77 2,48 –58,33 –21,37 –25,03 –64,58 –15,69 –27,86 

13 Quercus TFI 3,01 2,89 2,85 –46,49 –21,27 –24,54 –23,08 –15,10 –26,49 

14 Grupa ADV –2,44 –2,98 –2,33 –48,72 –21,06 –28,46 –10,21 –18,95 –28,96 

15 WDM –33,33 –13,65 –13,51 –35,00 –14,18 –20,50 –51,67 –15,31 –34,40 

16 IQ Partners –17,43 1,37 2,70 –33,94 3,17 –1,67 –17,02 12,48 –18,30 

17 Mo-Bruk –24,70 –6,50 –6,60 –45,45 10,02 –14,19 – – – 

18 Voxel – – – – – – – – – 

Kolorem jasnym szarym oznaczono stopy zwrotu z akcji wyższe jednocześnie od zmian 

indeksów WIG oraz NCIndex. Kolorem czarnym oznaczono stopy zwrotu z akcji niższe 

jednocześnie od zmiany indeksów WIG i NCIndex. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych historycznych http://www.gpw.pl/ akcje 

_i_pda_notowania_ciagle_pelna_wersja#c_e (2.11.2012). 

 

                                                 
20 Wzrost wartości może być uzasadniony zmianami struktury właścicielskiej, a następnie 

przejęciem całości kapitału akcyjnego przez jednego inwestora, zakończonego przymusowym 

wykupem akcji.  
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Niekorzystne zmiany kursu akcji spółek przechodzących z rynku NewConnect, 

które w praktyce oznaczały utratę wartości przez właścicieli, nie były zasadniczo 

pochodną  bieżących wyników finansowych. Wszystkie podmioty, poza spółkami 

Euroimplant i Voxel, w roku przejścia na GPW były rentowne. Parametry funda-

mentalne spółek przechodzących nie były tym samym ujmowane w krótkotermino-

wej wycenie. 

 

 

7.  Zmiany spreadów spółek przenoszonych z NewConnect na rynek regulo-

wany GPW  

 

Jedną z kategorii określających zmianę wartości i płynność obrotu akcjami 

spółek po przejściu z rynku NC na GPW może być poziom spreadów, tzn. różnic  

w cenie pomiędzy najlepszą ofertą sprzedaży oraz najlepszą ofertą kupna znajdują-

cych się w arkuszu zleceń. W przypadku obrotu akcjami w formie rynku regulowa-

nego bądź alternatywnego spread występuje pomiędzy momentami zawarcia trans-

akcji a jego wysokość jest pochodną częstotliwości i wartości zawieranych transak-

cji. Spółki z największą płynnością akcji na rynku regulowanym GPW, mają spread 

w przedziale od 10 do 30 punktów bazowych. Na rynku NC najbardziej płynne 

spółki osiągają spread w przedziale 200–300 p.b. Wyniki poniżej 200 p.b. zdarzaj-

się, ale należą do rzadkości.  
 

Tabela 3 

Zmiana spreadu w spółkach, które przeniosły się na rynek regulowany 

 

Nazwa spółki 
Spread średni 4Q 

przed debiutem 

Spread 1Q przed 

debiutem 

Spread 1Q po 

debiucie 

Spread średni 4Q po 

debiucie 

MW Trade 453 563 664 348 

Centrum Klima 444 421 353 347 

Fast Finance 471 461 282 255 

Pragma Inkaso 330 302 153 221 

LST Capital 467 253 204 234 

Tesgas 273 242 98 96 

Krynicki Recykling 387 249 142 210 

Trans Polonia 783 839 276 383 

PTI 613 800 482 335 

Eko Eksport 216 191 109 128 

Wadex 459 395 202 296 

Euroimplant 183 148 205 323 

Quercus TFI 339 299 155 234 

ADV 322 171 146 315 

WDM 226 200 302 323 

IQ Partners 291 381 301 330 

Mo-Bruk 517 536 504 491 

Voxel 189 159 - - 

Kolorem szarym oznaczono rozszerzenie spreadu względem odpowiadającego okresu przed 

debiutem na GPW. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletyn statystyczny NewConnect, GPW w War-

szawie, IV kwartał 2007 – III kwartał 2012; Biuletyn statystyczny GPW, GPW w Warszawie, 

IV kwartał 2008 – III kwartał 2012. 
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Badając zależność pomiędzy przejściem z rynku NC na GPW a wysokością 

spreadu, należy wskazać, że w 14 z 17
21

 przypadków nastąpiła jego obniżka pomię-

dzy ostatnim kwartałem notowania na rynku NC i pierwszym kwartałem notowania 

na GPW (średnio o ok. 158 p.b.)
22

. W przypadku porównania średniego poziomu 

spreadów rok przed zmianą rynku i rok po zmianie, również 14 spółek osiągnęło 

obniżkę spreadu (średnio o 156 p.b.). Dwie spółki (Euroimplant i WDM) odnotowa-

ły wzrost spreadu zarówno w okresie kwartału, jak i roku po debiucie (tab. 3). 

Zmniejszenie spreadu od momentu debiutu może być traktowane jako forma 

rekompensaty zmiany rynku dotychczasowym właścicielom. Nie jest to jednak war-

tość pozwalająca na uzyskanie całkowitego korzystnego wyniku inwestycyjnego  

w krótkim czasie z tytułu przeniesienia z rynku NC na GPW. 

 

 

Podsumowanie  

 

Rynek NC jest niewątpliwie strukturą potrzebną rozwijającemu się polskiemu 

systemowi finansowemu oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, które poszukują 

kapitału na działalność innowacyjną, ale obciążoną większym ryzykiem. System 

obrotu NC może być traktowany jako etap przejściowy w rozwoju przedsiębiorstw 

przed ich notowaniem na GPW. Niemniej, w tym zakresie widoczna jest nadal bar-

dzo duża dysproporcja pomiędzy stosunkowo dużą liczbą debiutów na NC i GPW 

oraz relatywnie małą liczbą przeniesień z NC. Korzyści, które osiągają spółki i ich 

właściciele ze zmiany rynku notowania nie są jednoznaczne. W większości przy-

padków, przeniesienie spowodowało utratę wartości zarówno w ujęciu absolutnym 

(spadek wartości akcji po przeniesieniu na rynek regulowany), jak i względnym, tzn. 

na tle indeksu WIG i NCIndex. Spośród 18 przeniesień z NC w ciągu roku, jedynie 

siedem pozwoliło inwestorom osiągnąć stopę zwrotu lepszą niż benchmark (WIG  

i NCIndex), przy czym tylko cztery (MW Trade, Centrum Klima, Pragma Inkaso, 

PTI) pozwoliły na osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu w ciągu roku od debiutu. 

Inwestorzy w niewielu przypadkach (3–4 spółki) osiągali też korzyści w krótkim 

terminie, tzn. w momencie debiutu lub do sześciu miesięcy po nim. Częściową re-

kompensatą z tytułu przeniesienia był spadek spreadu, zmniejszający ryzyko braku 

możliwości odsprzedaży akcji. Na podstawie opracowania danych pochodzących  

z GPW można przyjąć, że premia z tytułu poprawy płynności na rynku regulowa-

nym wynosi ok. 1,5%. Poziom premii nie rekompensuje jednak skali utraty wartości 

akcji w trakcie zmiany rynku i w okresie późniejszym (w ujęciu bezwzględnym  

i względnym). Na podstawie przedstawionych badań nie można zatem zweryfiko-

wać pozytywnie hipotezy o krótkoterminowym tworzeniu wartości dla akcjonariu-

szy poprzez zmianę rynku z NC na GPW. 

 

 

 

                                                 
21 Spółka Voxel nie była brana pod uwagę ze względu na bardzo krótki czas jej obecności na 

rynku regulowanym.  
22 Obliczenia własne na podstawie Biuletyn statystyczny NewConnect, GPW w Warszawie,  

I kwartał 2007–III kwartał 2012 r.   
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A TRANSFER COMPANIES FROM ALTERNATIVE TRADING SYSTEM OF 

NEWCONNECT INTO REGULATED MARKET OF WSE – AIMS, CONDITIONS, 

EFFECTS 

Summary 
This paper describes functioning of process of transition of companies from Polish alternative 

trading system NewConnect (NC) into regulated market of Warsaw Stock Exchage (WSE). 

The paper focuses on rules and features of NC as well as reasons of entering into this  trading 

system by small and medium companies. In the paper there are also pointed out major prob-

lems of NC functioning, especially liquidity-related. The main part of the paper is dedicated 

to the process of transition of companies from NC into regulated market. The analysis in-

cludes main reasons, conditions and effects of changing of the market. There are also pre-

sented results of investigations of rates of return as well as market quotations spreads of com-

panies transferred from NC into WSE. 

Translated by Michał Buszko, Bożena Kołosowska 
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ZNACZENIE NARZĘDZI OCHRONY INTERESÓW INWESTORÓW  

NA RYNKU ALTERNATYWNYM 

 

 

Wprowadzenie 

 

Spółki notowane na polskim rynku alternatywnym NewConnect to głównie 

mikro i małe przedsiębiorstwa. Analiza sum bilansowych oraz wartości obrotów 

netto wykazanych w dokumentach informacyjnych debiutujących przedsiębiorstw 

wskazuje, że 72% notowanych spółek to mikroprzedsiębiorstwa, a 23% to małe 

podmioty gospodarcze
1
. W przypadku większości badanych spółek

2
 następujące 

kryteria jakościowe
3
: 

 samodzielność ekonomiczna i prawna właściciela i związana z tym jego domi-

nacja, łączenie funkcji menedżerskich i właścicielskich, 

 prosta struktura organizacyjna,  

 ograniczone zasoby ludzkie i finansowe, a co z tym związane dominacja kapi-

tału własnego mającego postać oszczędności własnych przedsiębiorcy, finan-

sowanie pożyczkami od rodziny i znajomych, 

 relatywnie niewielki udział w rynku, działalność zwykle ograniczona jest do 

rynku lokalnego lub regionalnego, 

potwierdzają przynależność zdecydowanej większości spółek notowanych na rynku 

alternatywnym NewConnect do sektora MŚP. 

Regulacje rynku NewConnect w zakresie procesu emisyjnego oraz obowiąz-

ków notowanych przedsiębiorstw zostały dostosowane do potrzeb oraz możliwości 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, o czym świadczy dynamiczny rozwój 

rynku pod względem liczby debiutów.  Jednak regulacje rynku papierów wartościo-

wych powinny również uwzględniać interes i oczekiwania inwestorów. G. Łukasik 

wskazuje, że przy określaniu szans i możliwości pozyskania kapitału na rynku pa-

pierów wartościowych należy brać pod uwagę motywacje i strategie działania 

                                                 
1 Szerzej D. Kordela, Ocena procedur i kosztów rynku alternatywnego NewConnect z punktu 

widzenia emitentów, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw – Mikrofirma 2012, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  

nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Szczecin 2012, s. 198–206. 
2 Badania dotyczące oceny profilu spółek notowanych na rynku alternatywnego NewConnect 

autorka przeprowadziła od czerwca do września 2010 roku, badaniem objęto 154 przedsię-

biorstwa. 
3Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, red. H. Zadora, C.H. Beck 

2009, Warszawa 2009, s. 17–18; Zarządzanie małą i średnią firmą. W teorii i ćwiczeniach,  

red. M. Matejun, Difin 2012, Warszawa 2012, s. 15–17. 
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dwóch stron transakcji, tj. inwestorów oraz emitentów
4
. Uprawnione wydaje się 

zatem stwierdzenie, że rozwój rynku papierów wartościowych w znacznym stopniu 

zależy od zaspokojenia potrzeb oraz oczekiwań strony popytowej i podażowej. Po-

wyższe następuje poprzez odpowiednie wewnętrzne regulacje rynku, z jednej strony 

umożliwiające emitentom relatywnie tani i prosty dostęp do rynku, z drugiej strony 

zabezpieczające interesy inwestorów (m.in. dostęp do informacji, bezpieczeństwo 

obrotu, realizację oczekiwanej stopy zwrotu). 

Pomimo imponującego rozwoju NewConnect mierzonego liczbą notowanych 

przedsiębiorstw oraz wysokością pozyskanego przez podmioty gospodarcze kapita-

łu, poważną słabością rynku jest niewielkie zaangażowanie wszystkich grup inwe-

storów. Skutkiem tego rynek charakteryzują niskie obroty oraz niskie wartości 

transakcji. Inwestorzy dysponują ograniczonymi informacjami na temat sytuacji 

ekonomicznej i finansowej emitentów, ponieważ wymagania i procedury dla spółek 

debiutujących na rynku alternatywnym NewConnect są mniej restrykcyjne
5
.  Ryzy-

ko inwestycyjne jest więc wyższe niż na rynku regulowanym. Ponadto, pomimo 

ograniczonych obowiązków, nie wszystkie spółki notowane na NewConnect wy-

wiązują się z nich rzetelnie. Organizator rynku alternatywnego – Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie odnotowuje, że niektóre spółki lekceważą terminowe 

składanie raportów bieżących, co utrudnia inwestorom dokonywanie analiz i podej-

mowanie decyzji, a także może zniechęcać do inwestowania na NewConnect oraz 

negatywnie wpływać na wizerunek rynku. Konieczne więc wydają się działania 

mające na celu wzmocnienie strony popytowej rynku, bowiem większe zaangażo-

wanie inwestorów wpływa również na możliwości rozwoju notowanych przedsię-

biorstw. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena działań GPW w Warszawie 

(organizatora rynku NewConnect), mających na celu zwiększenie ochrony interesów 

inwestorów i zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego oraz określenie ich znaczenia dla 

emitentów, inwestorów,  a także samego rynku alternatywnego.  

 

 

1. Rozwój rynku NewConnect w latach 2007–2012 

 

Rynek NewConnect w latach 2007–2012 charakteryzował się nierównomier-

nym rozwojem, strona podażowa rozwijała się bardzo dynamicznie, natomiast 

wskaźniki strony popytowej przez pięć lat nie wykazywały tendencji wzrostowej. 

Zaledwie 17% procent inwestorów indywidualnych angażuje swoje środki na New-

Connect. Ponad połowa badanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidual-

                                                 
4 G. Łukasik, Motywacje inwestorów a szanse pozyskania kapitału na  rynku finansowym,  

w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse przedsię-

biorstw, red. Z. Dresler, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 33. 
5 Przedsiębiorstwa m.in. nie mają obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, nie istnieje 

wymóg minimalnego okresu działalności ani minimalnej kapitalizacji. Dokumentacja procesu 

emisyjnego nie podlega kontroli i zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po-

nadto, obowiązki informacyjne dla notowanych przedsiębiorstw również zostały zliberalizo-

wane. 
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nych nie planuje w przyszłości inwestycji na NewConnect
6
.  

W badanym okresie bardzo dynamicznie zwiększała się liczba notowanych 

spółek (NewConnect pod tym względem należy do najlepszych rynków alternatyw-

nych w Europie), a od początku 2010 roku również kapitalizacja rynku (rys. 1). 

 
Rysunek 1: Kapitalizacja rynku i liczba notowanych spółek w okresie 2007–2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.newconnect.pl (10.11.2012). 

 

 

Przez pierwsze cztery lata funkcjonowania NewConnect (do końca 2011 r.) 

dynamicznie wzrastała także liczba debiutów i wartość ofert. Rok 2011 był najlep-

szy pod względem liczby debiutów (172 nowe spółki) i wartości akcji wprowadzo-

nych do obrotu  (607 393 923 zł). W pierwszej połowie 2012 roku zauważalny był 

spadek zarówno liczby debiutów (49 nowy przedsiębiorstw zdecydowało się na 

debiut), jak i wyraźny spadek wartości ofert o 76% w porównaniu z pierwszym 

półroczem roku 2011.  

Przedsiębiorstwa emitując akcję na NewConnect osiągnęły oczywisty cel  

w postaci pozyskanego kapitału, ale również osiągnęły inne korzyści m.in. podnie-

sienie wiarygodności i prestiżu przedsiębiorstwa oraz promocja spółki. Badane 

przedsiębiorstwa pozyskane środki finansowe przeznaczyły na rozszerzenie działal-

ności, wprowadzenie nowych technologii oraz rozbudowę przedsiębiorstwa.  

Rynek papierów wartościowych oprócz funkcji mobilizacji kapitału umożli-

wiać powinien wycenę kapitału. Właściwa wycena przedsiębiorstwa, wzrost jego 

wartości rynkowej oraz dobre relacje inwestorskie, to również korzyści, które po-

winny wynikać z faktu notowania na rynku giełdowym. W przypadku NewConnect 

właściwa wycena przedsiębiorstw na rynku wtórnym nie jest możliwa ze względu 

na niskie obroty i niską wartość transakcji. Na rynku odnotowuje się  bardzo niską 

średnią wartość transakcji, która w zależności od badanego miesiąca, oscyluje  

w granicach 1000–2500 zł. Kolejny popytowy wskaźnik – wartość obrotów charak-

                                                 
6 Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Indywidualnych OBI, 2008, 2009, 2010, 2011, 

www.sii.org.pl (15.11.2012). 
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teryzuje się dużą zmiennością (rys. 2). 

 
Wykres 2: Wartość obrotów na rynku NewConnect w tys. zł w latach 2007–2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.newconnect.pl (10.11.2012). 

 

 

W okresach pesymistycznych nastrojów na rynkach giełdowych (druga połowa 

2008 do połowy 2009 r., drugie półrocze 2010 i drugie półrocze 2011 r.), wartość 

obrotów wyraźnie spada. W pierwszej połowie 2012 roku spadła do poziomów  

z początku działalności rynku, czyli roku 2007. 

W przypadku zdecydowanej większości, akcje spółek notowanych na New-

Connect charakteryzują ujemne stopy zwrotu (w roku 2008 wszystkie notowane 

przedsiębiorstwa odnotowały ujemną roczną stopę zwrotu, w roku 2009 – 55%  

spółek skończyła rok na minusie, w 2010 – 72%, a w roku 2011 – 80%)
7
. Statystyki 

nie zachęcają do angażowania środków finansowych w spółki notowane na New-

Connect, zwłaszcza że przy spadającej wartości obrotów wyjście z inwestycji (nawet 

ze stratą) jest utrudnione. 

Emitenci i inwestorzy tracą na spadającej wartości przedsiębiorstw, nie są to 

wyłącznie straty finansowe, do kosztów należą również m.in. spadek prestiżu spółki, 

brak możliwości pozyskania kapitału przez nową emisję akcji, wycofanie się inwe-

storów z inwestycji w spółkę bądź w ogóle z rynku a tym samym ograniczone moż-

liwości dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. 

Konsekwencją powyższych faktów i praktyk jest zniechęcenie inwestorów wy-

nikające z  wysokiego ryzyka, które nie jest rekompensowane ponadprzeciętnymi 

zyskami. W warunkach zaniedbywania przez część spółek relacji inwestorskich, 

niewywiązywania się ze swoich obowiązków oraz  dość swobodnego i wybiórczego 

traktowania ciążących na nich obowiązkach trudno oczekiwać zmiany w nastawie-

niu inwestorów do rynku, a w konsekwencji wzmocnienia strony popytowej. 

                                                 
7 Obliczenia własne na podstawie danych statystycznych z www.newconnect.pl (15.11.2012). 
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Niezbędne są więc inicjatywy organizatora rynku NewConnect mające na celu 

ochronę inwestorów i skutkujące zwiększonym zainteresowanie rynkiem wśród 

wszystkich grup inwestorów, na co autorka wskazywała w swoich wcześniejszych 

publikacjach
8
. W roku 2012 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła 

wiele taki działań. 

 

2. Narzędzia ochrony interesów inwestora na NewConnect 

 

Narzędzia ochrony interesów inwestorów można podzielić na: 

 regulacje prawne dotyczące obrotu instrumentami finansowymi, 

 regulacje rynku odnośnie do obowiązków emitentów, 

 sankcje nakładane na emitentów, 

 działalność informacyjną organizatora rynku w zakresie ryzyka inwestycyjne-

go. 

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule, z wymieniowych wyższej czte-

rech grup narzędzi ochrony interesów inwestorów, będą sankcje nakładane na emi-

tentów oraz działalność informacyjna organizatora rynku w zakresie ryzyka inwe-

stycyjnego. 

Podstawowym narzędziem jakim dysponuje organizator rynku alternatywnego 

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wobec spółek, niewywiązujących 

się lub nienależycie wywiązujących się z obowiązków związanych z obecnością na 

rynku, są sankcje nakładane przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych. Zgodnie 

z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu z 20 czerwca 2012 roku, Zarząd 

GPW wobec emitenta nieprzestrzegającego zasad i przepisów lub niewywiązującego 

się z obowiązków, wynikających z faktu notowań na NewConnect może zastosować 

następujące narzędzia
9
: 

 upomnienie emitenta, 

 nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 20 000 zł, 

 zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi emitenta,  

 wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu. 

Powyższe sankcje organizator NewConnect może stosować łącznie, tj. na 

przykład może podjąć decyzję o karze finansowej i zawieszeniu obrotu instrumen-

tami finansowymi. Ponadto, jeżeli organizator rynku alternatywnego podejrzewa, że 

„zakres, sposób lub okoliczności prowadzenia przez emitenta działalności mogą 

mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu jego instrumentami finansowymi 

w alternatywnym systemie lub na interes uczestników tego obrotu”
10

 może zobo-

                                                 
8 D. Kordela, Rozwój i konkurencyjność rynku NewConnect w świetle wybranych wskaźników 

rynku, w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki, red. K. Jajuga, Prace Naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Wrocław 2011, s. 112–123; D. Kordela, Ocena 

inwestycji na NewConnect na podstawie płynności rynku i stopy zwrotu z akcji, w: red.  

P. Karpuś, J. Węcławski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeco-

nomia, vol. XLVI, Lublin 2011, s. 347–359. 
9 Paragraf 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu według stanu prawnego z 20 

czerwca 2012 r. 
10 Paragraf 15 B Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu według stanu prawnego z 20 

czerwca 2012 r. 
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wiązać emitenta do zlecenia podmiotowi świadczącemu usługi doradztwa finanso-

wego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji 

finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość. Efektem 

analizy powinien zostać dokument, zawierający wyniki dokonanej analizy, który 

zostanie opublikowany w formie raportu bieżącego.  

W ramach działalności informacyjnej organizatora rynku w zakresie ryzyka in-

westycyjnego można wyróżnić narzędzie służące ochronie interesów inwestorów 

jakim jest segmentacja rynku. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako 

organizator rynku NewConnect stworzyła trzy segmenty w ramach rynku alterna-

tywnego – jeden promujący, dwa negatywne: 

 NewConnect Lead, 

 NewConnect High Liquidity Risk, 

 NewConnect Super High Liquidity Risk. 

Segment Lead został stworzony w celu lepszego pozycjonowania wyróżniają-

cych się spółek. Kwalifikowane do niego są notowane przedsiębiorstwa, wyróżnia-

jące się na tle rynku pod względem kapitalizacji (wyższa niż 5 mln euro), płynności 

obrotu (co najmniej 5 transakcji dziennie lub średnia wartość obrotu min. 5 000 zł, 

transakcje zawierane co najmniej na połowie sesji w ostatnich sześciu miesiącach) 

oraz  ryzyka inwestycyjnego (średni kurs akcji wyższy niż 50 gr a zmienność  

w granicach 15%)
11

. W segmencie mogą się znaleźć spółki notowane na rynku 

NewConnect co najmniej rok, rzetelnie wypełniające obowiązki informacyjne oraz 

stosujące zasady ładu korporacyjnego. 

Wyodrębnienie segmentów High Liquidity Risk oraz Super High Liquidity 

Risk ma na celu ochronę interesów inwestorów przez wskazanie spółek charaktery-

zujących się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 

Podstawą zakwalifikowania akcji danej spółki do jednego z tzw. negatywnych 

segmentów mogą być następujące kryteria:  

 ogłoszenie upadłości emitenta, 

 otwarcie likwidacji emitenta, 

 zmienność kursu instrumentów finansowych, 

 płynność instrumentów finansowych, 

 wartość rynkowa akcji emitenta. 

Do segmentu High Liquidity Risk zakwalifikowane są spółki, których średnia 

wartość akcji  w obrocie wynosi mniej niż 1 mln zł. Do segmentu Super High Liqu-

idity Risk kwalifikowane są natomiast akcje spółek o wartości rynkowej akcji  

w obrocie  poniżej 1 mln zł, których średni kurs akcji kształtuje się poniżej 10 gr  

a średnia zmienność przekracza 10%. W segmencie tym znajdą się także emitenci,  

w stosunku do których nastąpiło otwarcie likwidacji lub jeśli ogłoszono jego upa-

dłość
12

. Zestawienia spółek ujętych w negatywnych segmentach są publikowane na 

stronie internetowej NewConnect, ponadto są oznaczone w serwisach informacyj-

                                                 
11 Paragraf 2 Uchwały z dnia 16.03.2010 (z późn. zm., z dnia 17.07.2012 r.) w sprawie wyod-

rębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmen-

tów. 
12 Paragraf 3,4 Uchwały z dnia 16.03.2010 (z późn. zm., z dnia 17.07.2012 r.) w sprawie 

wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych 

segmentów. 
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nych GPW. 

Negatywne segmenty zostały wprowadzone w regulacjach NewConnect przez 

organizatora rynku, tj. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dopiero po 

pięciu latach funkcjonowania rynku, w lipcu 2012 roku. Przed wprowadzeniem 

nowych regulacji emitenci niewywiązujący się ze swoich obowiązków informacyj-

nych byli upominani i karani nakładanymi sankcjami finansowymi. Formą dyscypli-

nowania było również usunięcie spółek z segmentu Lead. W wyniku pierwszej we-

ryfikacji składu segmentu Lead wykluczone zostały cztery spółki
13

, dwie za niespeł-

nienie kryteriów ilościowych
14

 oraz dwie za naruszenie obowiązków informacyj-

nych
15

. Wykluczenie spółki z segmentu Leads za naruszenie obowiązków informa-

cyjnych, a więc z powodów, na które spółka ma wpływ ze względu na zaniedbania, 

to znaczący problem wizerunkowy, osłabiający pozycję rynkową i mogący wpływać 

na mniejsze zainteresowanie inwestorów. 

Organizator NewConnect coraz restrykcyjnej podchodzi do przestrzegania za-

sad i obowiązków na NewConnect i karze spółki zawieszeniem obrotów i karami 

finansowymi. W kolejnej części artykułu zaprezentowano statystykę stosownych 

sankcji.  

 

 

3. Wykorzystanie narzędzi ochrony interesów inwestorów w 2012 roku 

 

Od momentu wprowadzenia w życie nowego Regulaminu  Alternatywnego 

Systemu Obrotu w czerwcu 2012 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych 

regularnie używa narzędzi sankcjonujących w postaci kar pieniężnych, zawieszenia 

obrotu akcjami i wykluczania akcji z obrotu. 

Giełda do połowy listopada 2012 roku nałożyła kary pieniężne na trzynaście 

spółek notowanych na NewConnect. Podstawą nałożenia wszystkich kar było nie-

wypełnienie bądź nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych, w szcze-

gólności przekazanie niekompletnego raportu rocznego (brak opinii i raportu pod-

miotu dokonującego audyt) lub nieprzekazanie w określonym terminie raportu rocz-

nego. Pięciu emitentów otrzymało karę w wysokości 5000 zł, a ośmiu karę w wyso-

kości 10 000 zł. Zarząd GPW nie zastosował najwyższej możliwej kary pieniężnej  

w wysokości 20 000 zł.  

W okresie lipiec–listopad 2012 roku, czyli od momentu wprowadzenia nowych 

regulacji w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych podjął dziesięć decyzji dotyczących zawieszenia obrotu akcjami,  

z czego pięć z powodu nieprzekazania przez emitenta raportu kwartalnego, trzy na 

wniosek emitenta oraz dwa kierując się bezpieczeństwem i interesem uczestników 

obrotu. 

Ponadto, w ciągu wspomnianych czterech miesięcy, na podstawie uchwał Za-

rządu GPW wykluczono z obrotu  na NewConnect akcje sześciu spółek:  

 dwa przedsiębiorstwa (IQ Media SA i Serenity SA) z powodu niewykonywania 

                                                 
13 www.newconnect.pl (1.07.2010). 
14 Blumerang Pre IPO S.A. i R&C Union SA. 
15 Wealth Bay SA i WDM SA. 



510 Dominika Kordela 

 

lub nienależytego wykonywania obowiązków informacyjnych, 

 trzy spółki (Tonsil Acoustic Company SA, Greek Technology SA oraz F24 

SA), z powodu istniejących wątpliwości co do rzeczywistego charakteru i celu 

obecności na rynku NewConnect, 

 Dom Maklerski TMS Brokers SA z powodu zniesienia dematerializacji akcji.  

Z punktu widzenia interesów inwestora istotne są także specjalne oznaczenia 

akcji poprzez umieszczenie odnośników w postaci liczb porządkowych, które mają 

informować o szczególnych sytuacjach spółki. Zarząd GPW w badanym okresie 

zastosował te oznaczenia sześć razy, w czterech przypadkach spółki złożyły do sądu 

wniosek o upadłość (stąd decyzja GPW o specjalnych oznaczeniu akcji, mająca na 

celu ochronę informowanie inwestorów), w dwóch pozostałych uchwałach decyzja  

o oznaczeniu wynikała z ogłoszenia przez sąd upadłości spółki.  

Na rynku NewConnect, gdzie obowiązują mniej restrykcyjne wymogi informa-

cyjne wobec emitentów szczególnie istotne są narzędzia informacyjne, takie jak 

tworzenie segmentów oraz  szczególne oznaczenia akcji. Nabierają one dodatkowe-

go znaczenia z uwagi na wysoką dynamikę wzrostu liczby notowanych spółek. 

Wzrost liczby emitentów to oczywiście dowód rozwoju NewConnect, jednak  

utrudnia potencjalnym inwestorom analizę inwestycyjną i powoduje spadek przej-

rzystości rynku, stąd niezbędna jest segmentacja rynku.  

Segmenty High Liquidity Risk oraz Super High Liquidity Risk funkcjonują od 

połowy lipca 2012 roku. Według stanu na 19.11.2012 r., w skład segmentu High 

Liquidity Risk wchodziło 134 spółki z 418 ogółu notowanych, a w segmencie Super 

High Liquidity Risk było ujętych 19 emitentów. Świadczy to o tym, że ponad jedna 

czwarta notowanych spółek, to emitenci których średnia wartości akcji w obrocie 

jest bardzo niska, poniżej 1 mln zł, co po pierwsze może utrudniać wejście z inwe-

stycji (przy niewielkiej kapitalizacji z reguły niskie są także obroty i ogólnie płyn-

ność akcji). A po drugie, niewielka wartość rynkowa akcji w obrocie przy dodatko-

wo niskich obrotach akcji emitenta może ułatwiać oddziaływanie jednego zlecenia 

na kurs oraz manipulację kursem.  
 

 

Podsumowanie 
 

Stosowane narzędzia, mające na celu ochronę interesów inwestorów z jednej 

strony działają prewencyjnie, mobilizują spółki do dyscypliny i rzetelnego wykony-

wania obowiązków. Z drugiej strony, ich stosowanie nie uderza wyłącznie w spółki, 

w ich prestiż, dobre imię czy finanse. Przy karach pieniężnych, skutki stosowanych 

narzędzi dyscyplinujących odczuwają paradoksalnie również sami inwestorzy – 

akcjonariusze karanych spółek. 

Przykładem na powyższe stwierdzenie jest wykluczenie akcji emitenta z obrotu 

jako narzędzie ochrony interesów inwestorów. Bez wątpienia jest to narzędzie pre-

wencyjne, mające na celu ochronę interesów inwestorów i bezpieczeństwa obrotu, 

jednak konsekwencje wykluczenia akcji z obrotu odczuwają również akcjonariusze 

spółki. Mają oni bowiem  utrudnioną możliwość sprzedaży akcji, mogą to zrobić 

ewentualnie na rynku nieregulowanym po wycofaniu akcji z obrotu na NewConnect, 

co jest niewątpliwie sporą komplikacją: indywidualne szukanie inwestora zaintere-

sowanego kupnem akcji, a później ich sprzedaż na postawie umów cywilno-
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prawnych. Również zawieszenie obrotu oraz klasyfikacja do tzw. negatywnych 

segmentów może utrudnić wyjście z inwestycji akcjonariuszom ukaranej spółki.  

Pomimo kontrowersji jakie budzą konsekwencje stosowania sankcji należy 

podkreślić, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie długo tolerowała 

nierzetelność niektórych spółek i ich lekceważący stosunek do obowiązków. Wśród 

przedsiębiorstw o ambitnych planach rozwojowych znalazły się również spółki 

wykorzystujące NewConnect w celu szybkiego i taniego pozyskania kapitału. Spro-

wadzenie roli NewConnect wyłącznie do kapitałodawcy wypacza sens istnienia tego 

rynku jako giełdy papierów wartościowych. Rynek NewConnect powinien spełniać 

funkcje mobilizacji, transformacji i wyceny kapitału, nie może być postrzegany 

przez przedsiębiorców tylko jako „tani kapitałodawca”. Do rozwoju tego rynku 

niezbędni są inwestorzy, a ci będą angażować swoje środki w wiarygodne instru-

menty.  

Znaczenie narzędzi ochrony interesów inwestorów jest więc istotne, co oczy-

wiste nie tylko z punktu widzenia akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. Noto-

wanym spółkom planującym rozwój i ewentualny debiut na rynku regulowanym 

również zależy na rzetelnej i adekwatnej wycenie i na odpowiednim poziomie płyn-

ności. Segmentacja rynku informująca o ryzyku związanym z płynnością niektórych 

spółek oraz sankcje wobec przedsiębiorstw zaniedbujących obowiązki emitentów 

zwiększają przejrzystość rynku i jego wiarygodność, a są co cechy kluczowe dla 

rozwoju rynku papierów wartościowych. Rynek alternatywny  NewConnect powstał 

nie tylko w celu ułatwienia dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom do kapita-

łu, ale również, by umożliwić ich dalszy rozwój jako spółek giełdowych, do czego 

niezbędny jest rozwój samego rynku. Z kolei rynek nie będzie się rozwijał w warun-

kach niskich wartości obrotów, inwestorzy są  conditio sine qua non dla rozwoju 

rynku i spółek na nim notowanych, nie będą jednak angażować swoich środków 

finansowych jeżeli ich interesy nie będą odpowiednio zabezpieczone. 

 

 
THE SIGNIFICANCE OF THE MEASURES FOR PROTECTION THE INTEREST 

OF INVESTORS ON THE ALTERATIVE STOCK MARKET 

Summary 

Investment on the alternative market are characterized by higher risk due to low capita-

lization of listed companies, lower liquidity and less restricted duties and responsibilities. 

Investors  obtain less information about companies. The problem of the limited information 

access increase because not all listed companies do fulfill their obligation. The Warsaw Stock 

Exchange as the organizer of the alternative market NewConnect has changed the market’s 

regulation by creation disciplinary measures that can both influence on companies and protect 

the interest of investors. In this article author presents this measures, their implementation and 

importance.   

Translated by Dominika Kordela 
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OGRANICZENIA W SUBSTYTUCJI KREDYTU BANKOWEGO EMISJĄ 

OBLIGACJI PRZEZ MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIOSTWA
1
 

 

 

Wprowadzenie 

 

Fundamentalne znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju współ-

czesnych gospodarek narodowych jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. 

Ukierunkowanie świata nauki i praktyki gospodarczej na poddawaną analizie grupę 

przedsiębiorstw zdeterminowane jest przede wszystkim wielkością sektora małych  

i średnich przedsiębiorstw na tle ogólnej liczby podmiotów gospodarczych, jego 

udziałem w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz kreowaniu produktu krajowego 

brutto. Funkcjonowaniu i rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

towarzyszą jednak liczne ograniczenia, wśród których szczególne miejsce zajmuje 

dostępność kapitału. Jak wskazują doświadczenia rynkowe, niemal 75% inwestycji 

realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa pochodzi ze środków wła-

snych, stanowiąc tym samym poważny czynnik ograniczający ich dalszy rozwój. 

Drugim w kolejności instrumentem finansowania rozwoju omawianych przedsię-

biorstw jest kredyt bankowy z 17% udziałem w finansowaniu inwestycji
2
. 

W związku z powyższym, celem artykułu jest przegląd i wskazanie czynników 

ograniczających wykorzystanie emisji obligacji w finansowaniu małych i średnich 

przedsiębiorstw. Podjęta problematyka koncentruje się w pierwszej kolejności na 

określeniu atrakcyjności emisji obligacji względem kredytu bankowego, nakreślając 

przesłanki dla substytucji obu instrumentów finansowania. Następnie podejęto pro-

blem zestawienia cech charakteryzujących małe i średnie przedsiębiorstwa z proce-

sem emisji obligacji, identyfikując potencjalne bariery w wykorzystaniu tej metody 

finansowania w analizowanym sektorze przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu  

nr N N113 344740, nt. Uwarunkowania rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce 

(umowa nr ODW-3447/B/H03/2011/40). 
2Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 311. 



 Ograniczenia w substytucji kredytu bankowego... 513 

 

1. Teoretyczne podstawy obligacji korporacyjnych 

 

W świetle regulacji prawnych
3
, obligacja stanowi emitowany w serii papier 

wartościowy poświadczający zobowiązanie dłużne emitenta wobec posiadacza obli-

gacji, którego realizacja następuje w formie świadczenia pieniężnego lub świadcze-

nia niepieniężnego. Spełnienie zobowiązania wynikającego z emisji papierów dłuż-

nych w formie świadczenia pieniężnego opiera się na potrąceniu dyskonta lub okre-

sowej wypłacie odsetek od nominału obligacji oraz wykupu instrumentu w terminie 

jego zapadalności. W odniesieniu do rozwiązań o charakterze niepieniężnym, 

przyjmuje się natomiast, że katalog dopuszczalnych świadczeń emitenta na rzecz 

obligatariuszy jest w obecnym stanie prawnym otwarty i właściwie każde zobowią-

zanie prawnie dopuszczalne może być zaciągnięte w postaci emisji obligacji
4
.  

Uściślenia wymaga jednak to, że charakter świadczeń wyrażonych treścią pa-

pieru wartościowego uwarunkowane są przede wszystkim rodzajem podmiotu emi-

syjnego, którym w świetle obowiązujących regulacji prawnych mogą być
5
: 

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość praw-

ną, z uwzględnieniem spółek komandytowo-akcyjnych oraz międzynarodo-

wych instytucji finansowych, których członkiem jest alternatywnie: Rzeczpo-

spolita Polska, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie OECD, bank 

centralny takiego państwa lub instytucje finansowe prowadzące działalność na 

podstawie umów zawartych z Polską, regulujących sposób emisji obligacji na 

terenie kraju (wyróżnione podmioty dokonują emisji obligacji korporacyj-

nych), 

 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza 

Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (które przynależą do emitentów obligacji 

spółdzielczych), 

 jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i ich 

związki oraz miasto stołeczne Warszawa (emitujące obligacje komunalne), 

 inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obliga-

cji na podstawie odrębnych ustaw (w tej kategorii instrumentów wyróżnia się 

m.in. obligacje skarbowe oraz obligacje Narodowego Banku Polskiego). 

Najszersze możliwości co do wyboru rodzaju świadczenia deklarowanego  

w ramach emisji obligacji mają emitenci obligacji korporacyjnych, w przypadku 

których podstawową determinantą jest forma prawna prowadzonej działalności
6
. 

                                                 
3 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 2001, nr 120, poz. 1300, z późn. zm. 
4 J. Kropiwnicki, Ustawa o obligacjach. Komentarz, LexisNexis Polska sp. z o.o., Warszawa 

2010, s. 18. We wspomnianym aspekcie identyfikuje się jednak trzy podstawowe rozwiąza-

nia:  

 konwersja obligacji na akcje emitenta (tzw. obligacje zamienne), 

 przyznanie prawa pierwszeństwa w objęciu akcji z nowej emisji (tzw. obligacje z prawem 

pierwszeństwa), 

 przyznanie prawa do udziału w przyszłym zysku emitenta (tzw. obligacje partycypacyj-

ne).  
5 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach... 
6 Np. emitent obligacji prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej uprawniony będzie 

do sformułowania  świadczeń we wszystkich trzech zakresach. Emitent prowadzący działal-
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Powyższe uprawnia do przytoczenia kryteriów klasyfikacji obligacji, wykraczają-

cych poza ustawowy, dwukierunkowy podział, bazujący na charakterze świadczenia 

oraz osobie emitenta. W praktyce gospodarczej występuje niezwykle bogaty katalog 

różnorodnych konstrukcji obligacji różniących się pomiędzy sobą m.in. terminem 

wymagalności, sposobem oprocentowania, sposobem generowania dochodu, zakre-

sem i rodzajem zabezpieczenia interesów obligatariuszy, walutą czy zasięgiem emi-

sji
7
. 

Emisja obligacji korporacyjnych w zamierzeniu przedsiębiorstwa ma dostar-

czyć funduszy celem zabezpieczenia finansowych potrzeb rozwojowych przedsię-

biorstwa, restrukturyzacji dotychczasowego zadłużenia, a nawet – finansowania 

bieżącej działalności operacyjnej. Dobór określonego instrumentu finansowania 

przedsiębiorstwa jest rezultatem oddziaływania wielu czynników (wewnętrznych  

i zewnętrznych), warunkujących dostępność kapitału i jego cenę. Z uwagi na przyję-

ty cel artykułu, dylematy w sferze wyboru instrumentu finansowania oparte są na 

analizie atrakcyjności emisji obligacji względem kredytu bankowego z punktu wi-

dzenia przedsiębiorstwa–kapitałobiorcy. 

 

 

2. Obligacja jako instrument substytucji kredytu bankowego 

 

Wykorzystanie obligacji w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa dostar-

cza zasilenia finansowego o charakterze dłużnym, zmieniającym strukturę pasywów 

emitenta po stronie zobowiązań. Charakter analizowanego instrumentu stanowi więc 

podstawę dla porównań obligacji względem kredytu bankowego. Przyjęty kierunek 

analizy spójny jest również z prezentowanymi w literaturze przedmiotu modelami 

systemu finansowego, gdzie wyróżnia dwie podstawowe kategorie – systemy finan-

sowe zorientowane bankowo oraz systemy finansowe o dominacji rynku kapitało-

wego. Rozróżnienie bazowych struktur finansowych, funkcjonujących w gospodar-

kach narodowych dotyczy równocześnie wyboru jednego z dwóch zasadniczych 

modeli finansowania dłużnego przedsiębiorstw
8
: 

 finansowania pośredniego, charakterystycznego dla systemu finansowego  

z dominacją sektora bankowego, w którym podstawową formą zasilenia finan-

sowego przedsiębiorstw jest kredyt bankowy,  

 finansowania bezpośredniego, właściwego dla systemów finansowych bazują-

cych na rynku kapitałowym, gdzie przedsiębiorstwa pozyskują zwrotne środki 

                                                                                                                   
ność w formie spółki z o.o. nie będzie natomiast uprawniony do emisji obligacji zamiennych 

czy też wykorzystania obligacji z prawem pierwszeństwa. W przypadku pozostałych emiten-

tów, możliwości zastąpienia świadczeń pieniężnych prawami o charakterze niepieniężnym  

są właściwie wyłączone, z uwagi na status prawny pomiotu emisyjnego. 
7 Dokładnej charakterystyki wyróżnionych kryteriów podziału obligacji dokonano w pracy: 

D. Dziawgo, Rynek finansowy. Istota–instrumenty–funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgo-

wych w Polsce, Warszawa 2007, s. 121–128. W związku z zakresem opracowania i jego 

celem istotne jest jedynie wskazanie na różnorodny charakter instrumentu finansowego jakim 

jest obligacja. 
8 G. Łukasik, Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 138. 
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finansowe przede wszystkim w ramach emisji obligacji. 

Zasadniczym kryterium rozgraniczającym obie formy zasileń dłużnych jest 

struktura wierzycieli oraz zasób informacji towarzyszący transakcjom finansowym. 

W pośrednim modelu alokacji kapitału dochodzi do finansowania powiązanego 

(relacyjnego), które kreuje trwałą zależność finansową przedsiębiorstwa względem 

banku udostępniającego kapitał. Transakcje finansowe realizowane w tym modelu 

poparte są publicznie dostępnymi informacjami, dodatkowo pogłębionymi o indy-

widualny monitoring przeprowadzany przez wierzyciela. Stosunki finansowe zawie-

rane w ramach finansowania bezpośredniego mają natomiast charakter finansowania 

na dystans, charakteryzującego się luźnymi relacjami przedsiębiorstwa z rozproszo-

ną i zmienną bazą kapitałodawców. W tym przypadku, podmioty udostępniające 

kapitał dysponują ograniczonym zasobem publicznych informacji
9
, który jest zde-

terminowany uregulowaniami prawnymi i stosownymi regulaminami. 

Z natury powiązań dłużnych, występujących w obu systemach finansowania 

przedsiębiorstw, wynikają również implikacje w sferze efektywnej kontroli sposobu 

wykorzystania kapitału. Fundusze pozyskane w ramach finansowania pośredniego 

podlegają bieżącemu monitoringowi (nadzorowi) realizowanemu przez bank  

w trakcie trwania stosunku kredytowego i w określonych sytuacjach finansującemu 

przysługuje możliwość postawienia zobowiązania w stan natychmiastowej wyma-

galności
10

. Odwrotna sytuacja dotyczy finansowania za pośrednictwem emisji obli-

gacji, w przypadku której możliwości kontroli wydatkowania przekazanych emiten-

towi funduszy są niezwykle ograniczone (o ile w ogóle występują), a obligatariu-

szom nie przysługuje prawo żądania zwrotu wniesionego kapitału
11

. 

Podkreślając atrakcyjność emisji obligacji względem kredytu bankowego, na-

leży zwrócić uwagę na zakres potencjalnych instrumentów oraz poziom elastyczno-

ści w kontekście kształtowania warunków pozyskania kapitału. Niezwykłej rozma-

itości form obligacji przeciwstawić należy prawnie wystandaryzowaną umowę kre-

dytu bankowego, która w praktyce gospodarczej wykazuje różnice głównie w: wy-

sokości przypisanego im oprocentowania, okresie finansowania, częstotliwości 

dokonywania spłat czy też sposobie zabezpieczenia wierzytelności. W prowadzonej 

charakterystyce uwzględnić należy również fakt, że polityka kredytowa banków,  

a w tym treść transakcji kredytowych, obwarowana jest restrykcjami prawnymi, 

rekomendacjami międzynarodowymi oraz polityką monetarną państwa. W związku 

z tym stosunki kredytowe każdorazowo nacechowane będą ograniczeniami, których 

nie obserwuje się w odniesieniu do emisji obligacji korporacyjnych. 

Wspomnianą elastyczność emisji obligacji obrazuje właściwie nieograniczona 

swoboda emitenta w kształtowaniu relacji z przyszłymi wierzycielami. Modelowa-

nie stosunku dłużnego pierwszoplanowo dotyczy trzech podstawowych parametrów: 

 ogólnej wartości długu (z uwzględnieniem jednostkowej wartości nominalnej 

każdego instrumentu), 

 przedziału czasu, na jaki pozyskuje się kapitał, 

 sposobu i wysokości ustalania dochodu dedykowanego inwestorom. 

                                                 
9 M. Stradomski, Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, Polskie Wy-

dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 119–121. 
10 G. Łukasik, Strategie finansowania..., s. 140. 
11 Oczywiście przy założeniu, że emitent wywiązuje się terminowo z podjętych zobowiązań.  
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W pierwszym aspekcie, dotyczącym wielkości absorbowanych funduszy, emi-

sja obligacji (w odróżnieniu od kredytu bankowego) stwarza szansę na zgromadze-

nie potencjalnie nieograniczonych zasobów finansowych. Z uwagi na zdywersyfi-

kowaną grupę wierzycieli, przedsiębiorstwo jest w stanie pozyskać finansowanie 

przekraczające możliwości pojedynczego inwestora
12

. Dodatkowo, w obszarze ryn-

ku obligacji korporacyjnych nie funkcjonuje pojęcie zdolności kredytowej, a więc 

wartość oferty papierów dłużnych kierowanych na rynek kapitałowy nie jest limito-

wana wartością składników bilansowych (lub sytuacją ekonomiczną) jaką dysponuje 

emitent
13

. 

Emisję obligacji na tle innych form zadłużenia wyróżnia okres, na jaki pozy-

skiwane są fundusze. Uznaje się, że emisja papierów dłużnych wyposaża przedsię-

biorstwo w zasoby finansowe, których termin wymagalności znaczenie przekracza 

finansowanie dostępne z banku.  

Dylematy kształtowania struktury emisji obligacji dotyczą również wysokości  

i sposobu ustalania dochodu inwestorów, co jednoznacznie przekłada się na koszty 

obsługi kapitału obcego. W przypadku emisji obligacji przedsiębiorstwo ma możli-

wość sterowania kosztem pozyskania kapitału poprzez wybór konstrukcji instrumen-

tu, który w sposób najbardziej właściwy odpowiadał będzie celowi jego wykorzy-

stania oraz zaspokajał będzie interesy grona inwestorów. Dotyczyć to może m.in. 

zastosowania szczególnych form obligacji, w których emitent zabezpiecza się przed 

wzrostem stóp procentowych (np. obligacje z opcją wcześniejszego wykupu) lub 

zastępuje świadczenie pieniężne świadczeniem o charakterze niepieniężnym (obli-

gacje zamienne lub obligacje partycypacyjne), nie ponosząc tym samym okreso-

wych kosztów obsługi długu. W analizowanym aspekcie, umowy kredytowe każdo-

razowo cechuje określony wskaźnik oprocentowania zależny od sytuacji kapitało-

biorcy oraz poziomu indeksu, na jakim bazuje koszt odsetkowy. Warto również 

zaznaczyć, że towarzyszące stosunkom kredytowym oprocentowanie pokrywa nie 

tylko koszt pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo, ale uwzględnia także koszty 

wynagrodzenia banku oraz koszty utworzenia prawnie wymaganych rezerw obo-

wiązkowych. Stad też domniemywać można, że poziom odsetek oferowanych  

w ramach emisji obligacji jest relatywnie niższy. 

Poruszając wątek kosztu emisji obligacji względem kosztu finansowania ban-

kowego, podkreślenia wymaga kluczowa kwestia zabezpieczenia roszczeń wierzy-

cieli. W świetle obowiązujących regulacji prawnych, wykazywanie zabezpieczenia 

dla emitowanych papierów dłużnych ma charakter fakultatywny, co oznacza, że 

emitent obligacji nie ma obowiązku oznaczenia źródła zaspokojenia wierzycieli.  

W przypadku umowy kredytowej natomiast zabezpieczenie spłaty zobowiązania ma 

charakter obligatoryjny, podwyższający koszty finansowania i nierzadko ogranicza-

jący dostępność tej metody finansowania. 

                                                 
12 Np. w przypadku sektora bankowego funkcjonują limity koncentracji kapitału determinują-

ce maksymalną wartość zaangażowania kapitałowego w pojedyncze przedsięwzięcie (przed-

siębiorstwo). 
13 J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 38–39. 
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Cenioną przez emitentów obligacji właściwością tych instrumentów jest różno-

rodność technik przeprowadzania oferty walorów. Przez emisję papierów dłużnych 

kapitałobiorca może zsynchronizować terminy i wysokość pozyskiwanych środków 

finansowych z etapami realizowanej inwestycji, gdyż program emisji obligacji 

uwzględniać może podział na transze i serie uruchamiane w miarę postępowania 

procesu inwestycyjnego (wykazywanych niedoborów w sferze finansowania projek-

tu)
14

. 

Równie interesującym aspektem emisji obligacji w kontekście ich wykorzysta-

nia w finansowaniu inwestycji jest przesunięcie w czasie spłaty kapitału. W wyniku 

powyższego obciążenie przedsięwzięcia w fazie rozwoju jest niewielkie i dotyczy 

wyłącznie obsługi bieżących płatności względem obligatariuszy. Odwrotna sytuacja 

wiąże się z obsługą kredytu bankowego, w przypadku którego spłata kapitału uru-

chamiana jest właściwie wraz z rozpoczęciem procesu finansowania
15

. 

Emisja obligacji nabiera szczególnego znaczenia w sferze finansowania kapita-

łem obcym projektów o podwyższonym lub wysokim profilu ryzyka, wynikającym 

ze specyfiki podejmowanego przedsięwzięcia, sytuacji emitenta długu czy rynkowej 

dekoniunktury w branży lub w skali całej gospodarki. Dostępność finansowania 

bankowego jest wówczas mocno ograniczona, a szansę pozyskania kapitału stanowi 

emisja papierów dłużnych. Oczywiście, o skuteczność pozyskania kapitału w taki 

sposób przesądzają parametry emisji (głównie w zakresie wysokości oferowanego 

dochodu oraz poziomu zabezpieczenia interesu obligatariuszy) oraz charakterystyka 

emitenta i finansowanego przez niego przedsięwzięcia. W skrajnym przypadku 

model finansowania dłużnego na podstawie emisji papierów wartościowych dotyczy 

segmentu obligacji śmieciowych. 

 

 

3. Identyfikacja barier dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finan-

sowania na rynku obligacji korporacyjnych 

 

Rozważając możliwość wykorzystania emisji obligacji w finansowaniu małych 

i średnich przedsiębiorstw, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wyso-

kie koszty transakcyjne powiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty 

papierów dłużnych. Emisja obligacji wiąże się bowiem z ponoszeniem wydatków  

z tytułu zatrudnienia podmiotów wspomagających organizację, przygotowanie, 

przeprowadzenie i obsługę emisji (m.in. koszty doradztwa prawnego, finansowego  

i podatkowego; wynagrodzenie agenta emisji i agencji ratingowej; koszty rejestracji 

i ewidencji papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościo-

wych)
16

. W literaturze wskazuje się również na takie pozycje kosztów jak kwestia 

                                                 
14 J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie…, s. 39. 
15 W szczególnych przypadkach bank zaoferować może okres karencji – przesunięcia terminu 

rozpoczęcia spłaty kapitału. Niemniej jednak w żadnym przypadku nie będzie on równy 

okresowi odroczenia spłaty do terminu wymagalności zobowiązania, jak w odniesieniu do 

obligacji. 
16B. Kołosowska, M. Buszko, Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania małych  

i średnich przedsiębiorstw – uwarunkowania, ryzyko, rozwój, w: Uwarunkowania rynkowe 

rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – MIKROFIRMA 2012, red. J. Buko, Ze-
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pozyskania, selekcji i oceny informacji oraz niezwykle istotne koszty redukcji nie-

pewności
17

. Podkreślić jednak należy, że wysokość wyróżnionych pozycji zależy od 

indywidualnych negocjacji emitenta z agentem emisji obligacji, warunków dotych-

czas realizowanych umów, historii i jakości współpracy obu podmiotów, ale rów-

nież – stopnia złożoności struktury emisji obligacji. Istotne jest również, że w pew-

nej części omawiana grupa kosztów ma charakter kosztów stałych – niezależnych od 

wartości gromadzonych funduszy. Pojawia się zatem możliwość wykorzystania 

efektu skali, czyli relatywnego obniżenia kosztów dostępu do kapitału w drodze 

zwiększenia wartości absorbowanych środków finansowych. Równocześnie część 

analizowanej grupy kosztów występuje jednorazowo (np. koszty przygotowania 

dokumentu informacyjnego), co dodatkowo może obniżyć ponoszone koszty pozy-

skania funduszy w przyszłości
18

. 

Na tle powyższego, zarysowuje się problem związany z potencjalnym wyko-

rzystaniem efektu skali. W odniesieniu do dyskutowanej grupy podmiotów pojawia 

się kwestia emisji obligacji o względnie małych wartościach, zwyczajowo odpowia-

dających potrzebom finansowym determinowanym skalą prowadzonej działalności 

(wielkością podmiotu). Dochodzi wówczas do sytuacji, w której koszty emisji obli-

gacji okazują się mało atrakcyjne, gdyż rozkładają się na niewielką liczbę jednostek.  

Cechą dodatkowo charakteryzującą potencjalne emisje obligacji małych i śred-

nich przedsiębiorstw, wynikającą bezpośrednio z wielkości emisji, jest krótki czas 

zapadalności instrumentów oraz ograniczona skala realizowanej emisji instrumen-

tów. Wyróżnione problemy dotyczą głównie opłacalności inwestycji w określoną 

grupę instrumentów oraz kwestii skuteczności emisji obligacji. W pierwszym aspek-

cie należy dostrzec, że krótki termin zapadalności instrumentów implikuje niższą 

rentowność oraz mniejszą płynność instrumentów, co dodatkowo obniża ich atrak-

cyjność inwestycyjną. W świetle wspomnianego, grono potencjalnych inwestorów 

ulega wyraźnemu zawężeniu, gdyż oferta papierów wartościowych o niewielkim 

nominale i oprocentowaniu nie budzi zainteresowania ze strony inwestorów instytu-

cjonalnych
19

. 

Rozważając skuteczność emisji obligacji należy zwrócić uwagę na rynkową hi-

storię potencjalnego emitenta. Jak wskazano w dotychczasowych rozważaniach, 

emisja długu dostarcza rozproszonego grona kapitałodawców, kierujących się  

w swych decyzjach subiektywnymi przesłankami inwestycyjnymi. Niemniej jednak, 

za najbardziej istotne uznaje się znajomość i pozycję emitenta na rynku, w którym 

funkcjonuje. W tym przypadku, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą 

                                                                                                                   
szyty Naukowe nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 304. 
17 G. Łukasik, Strategie finansowania…, s. 147. 
18 Określenie w przyszłości odnosi się do sytuacji, gdy warunki emisji obligacji przewidują 

uruchomienie kolejnych serii/transzy tych instrumentów w ramach emisji walorów, której 

dotyczy sporządzona dokumentacja.  
19 Ocena ryzyka inwestycyjnego w przypadku nominalnie małych emisji papierów warto-

ściowych o krótkich terminach zapadalności jest niemalże taka sama, jak w przypadku długo-

terminowych emisji wielkonominałowych. Stąd, z uwagi na nakład czasu i koszt ponoszony 

w związku z analizą inwestycji, bardziej korzystne dla funduszy inwestycyjnych czy towa-

rzystw emerytalnych są duże emisje. 
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charakteryzować się wspomnianym zespołem cech, jednak zdecydowanie bardziej  

w skali lokalnej niż krajowej. Ponadto, ocena atrakcyjności inwestycyjnej walorów 

bazuje na historycznych wynikach finansowych oraz ich prognozach na przyszłość. 

Pojawia się tu bariera w postaci ujawnienia danych finansowych przez potencjal-

nych emitentów, ale również – wyjątkowa zmienność sytuacji finansowej małych  

i średnich przedsiębiorstw dyktowana ich szczególną wrażliwością na warunki oto-

czenia rynkowego. 

Ograniczenia w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw na rynku ob-

ligacji korporacyjnych dotyczyć mogą również długości i stopnia skomplikowania 

procedury emisyjnej. Dodatkowym czynnikiem komplikującym i wydłużającym 

proces finansowania jest kwestia zasobów kadrowych, które w przypadku małych  

i średnich przedsiębiorstw nie są w stanie zaangażować się w proces emisji
20

. W tej 

sytuacji, zasilenie w kapitał obrotowy za pomocą emisji długu traci na znaczeniu. 

 

 

Podsumowanie 

 

Na podstawie rozważań teoretycznych odnoszących się do potencjalnych moż-

liwości emisji obligacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa, sformułować można 

dwa podstawowe wnioski. Pierwszy dotyczy tego, że emisję obligacji należy uznać 

za atrakcyjny instrument substytucji kredytu bankowego. Niemniej jednak, uwarun-

kowania formalno-organizacyjne w połączeniu ze specyfiką małych i średnich 

przedsiębiorstw, skutkują ograniczonymi możliwościami efektywnego wykorzysta-

nia emisji długu w analizowanym sektorze przedsiębiorstw. Można więc przyjąć, że 

pomimo niewątpliwych walorów emisji obligacji, jest ona instrumentem dedykowa-

nym dużym podmiotom gospodarczym, ewentualnie średnim przedsiębiorstwom. 

 

 

 

 
LIMITATIONS OF CORPORATE BOND ISSUANCE AS A SUBSTITU-

TION OF BANK CREDIT TO SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

Summary 

The article analyses the limitations of corporate bond issuance as a substitution of 

bank credit to small and medium-sized enterprises. The first part of the article summarizes the 

characteristics of the bank loan with the characteristics of the corporate bonds, in order to 

determine the attractiveness of corporate bonds in terms of financing companies. Then, the 

papier considers the possibilities of issuing bonds for small and medium-sized enterprises, 

including the specificities of these companies. 

Translated by Maciej Pawłowski 

 

 

  

                                                 
20B. Kołosowska, M. Buszko, Obligacje korporacyjne…, s. 305. 
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MODELOWANIE SYSTEMU INFORMACJI FINANSOWEJ W MIKRO  

I MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE – ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE WY-

BRANYCH MODELI SYSTEMÓW EWIDENCYJNYCH A RZECZYWI-

STOŚĆ GOSPODARCZA 

 

 

Wprowadzenie 

 

We współczesnym paradygmacie zarządzania, informacja zyskała rangę klu-

czowego zasobu organizacji. Jest nim ona ponieważ każde przedsiębiorstwo, nieza-

leżnie od swojej wielkości, działa w dynamicznym, szybko zmieniającym się oto-

czeniu, które wymusza elastyczność funkcjonowania i konieczność przeprowadzania 

zmian w organizacji. Podstawą do przeprowadzenia zmian w organizacji jest posia-

danie relewantnych informacji, które stanowią zarówno bazę dokonywanych zmian, 

ich uzasadnienie, jak i narzędzie dla analizy procesu, a wreszcie podstawę oceny czy 

przeprowadzone zmiany były skuteczne i efektywne. Informacja stanowi więc bar-

dzo istotny, niematerialny zasób organizacji, który można bezpośrednio przełożyć 

na jej wartość
1
.  

Szczególny rodzaj informacji pozwala na realizację takich funkcji zarządzania, 

jak planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Efektywne zarzą-

dzanie możliwe jest tylko wtedy, kiedy informacje dotyczą organizacji i jej otocze-

nia
2
. 

Niezbędnym czynnikiem umożliwiającym należyte zarządzanie informacją  

w przedsiębiorstwie jest system informacyjny, który zdefiniować można jako poniż-

szy zbiór elementów
3
: 

 

SI = {P,I,T,O,M,R} 

 

gdzie: 

SI – system informacyjny danej organizacji, 

P – zbiór podmiotów, które są użytkownikami systemu, 

I – zbiór informacji o sferze realnej, czyli o jej stanie i zachodzących w niej zmia-

nach, a więc tzw. zasoby informacyjne, 

T – zbiór narzędzi technicznych stosowanych w procesie pobierania, przesyłania, 

przetwarzania, przechowywania i wydawania informacji, 

                                                 
1 J. Kisielnicki, MIS-Systemy Informatyczne Zarządzania, Placet, Warszawa 2009, s. 19. 
2 Ibidem, s. 20. 
3 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005, s.19. 
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O – zbiór rozwiązań systemowych stosowanych w danej organizacji, czyli stosowa-

na formuła zarządzania, 

M – zbiór metainformacji, czyli opis systemu informacyjnego i jego zasobów infor-

macyjnych, 

R – relacje między poszczególnymi zbiorami. 

Jednym z podsystemów systemu informacyjnego przedsiębiorstwa jest system 

informacji finansowej, który obejmuje ogół informacji finansowych związanych  

z funkcjonowaniem i zarządzaniem organizacją, co odróżnia go od systemu infor-

macyjnego ogółem, który obejmuje wszystkie typy informacji związane z funkcjo-

nowaniem i zarządzaniem organizacją.  

W literaturze przedmiotu rozróżnia się cztery generacje systemów informacyj-

nych
4
: 

Generacja I – systemy ewidencyjno-sprawozdawcze, tzn. systemy transakcyjne 

wyposażone w duże bazy danych i obsługujące szeroki krąg użytkowników. 

Generacja II – systemy informowania kierownictwa wyposażone nie tylko w bazy 

danych, ale także w oprogramowanie pozwalające na pracę w języku zapytań. 

Generacja III – systemy wspomagania decyzji wyposażone zarówno w bazę danych, 

jak i w bazę modeli. 

Generacja IV – systemy ekspertowe wyposażone zarówno w bazę modeli, jak i bazę 

wiedzy. 

Ze względu na wielkość podmiotu w przypadku firm z sektora MMP
5
 możemy 

mówić o rozwoju w nich głównie systemów informacyjnych I generacji, co oznacza, 

że podstawą ich funkcjonowania są założenia odnośnie do realizowanych funkcji 

ewidencyjno-sprawozdawczych.  

 

 

1.  Wybrane teoretyczne modele systemów ewidencyjnych dedykowanych 

małym przedsiębiorstwom 

 

Inspiracją powstania niniejszego artykułu był przegląd teoretyczny modeli sys-

temów ewidencyjnych dokonany przez J. Jaworskiego w jego książce Informacja 

finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem
6
. Celem artykułu jest konfron-

tacja przedstawionych w literaturze teoretycznych koncepcji systemów ewidencji 

finansowej z realiami praktyki gospodarczej na bazie badań własnych autorki.  

W dyskusji nad kształtem systemu ewidencyjnego w małym przedsiębiorstwie ście-

rają się dwa, zasadniczo odmienne, podejścia – pierwsze to podejście zakładające 

minimalne uregulowania prawne dotyczące obowiązkowego systemu ewidencyjne-

go, drugie proponuje natomiast taki zakres obowiązkowych unormowań ewidencyj-

nych, które zapewniałyby przedsiębiorstwu maksymalny dostęp do informacji go-

spodarczej niezbędnej dla celów zarządczych.  

                                                 
4 J. Turyna, System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wy-

dawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 1997, s. 50. 
5 Przyp. autora: mikro i małych przedsiębiorstw. 
6 J. Jaworski, Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem, Potrzeby – 

źródła – wykorzystanie, CeDeWu.Pl, Warszawa 2012. 
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Zaletami pierwszego podejścia jest jego niski koszt oraz niewielkie ryzyko 

prawne związane z ewentualnym naruszeniem przepisów, dotyczących zasad pro-

wadzenia polityki informacyjnej przez małego przedsiębiorcę. W silnie uregulowa-

nej polskiej gospodarce, w której sektor MMP musi mierzyć się z ogromną liczbą 

trudnych i wzajemnie sprzecznych przepisów, podejście to jest bliskie przede 

wszystkim samym przedsiębiorcom. Nie dostrzegają oni jednak często potencjalne-

go ryzyka strat, jakie mogą nastąpić wskutek podejmowania decyzji gospodarczych 

bez należytej ilości niezbędnych informacji o adekwatnej do potrzeb jakości. Man-

kamenty te eliminowane są przy stosowaniu drugiego, z wyżej opisywanych, punk-

tów widzenia. 

Wszystkie opisywane poniżej modele stanowią poszerzenie minimalnych, na-

rzucanych prawem rozwiązań ewidencyjnych proponowanych dla sektora MMP, tak 

aby nadawać informacji zarządczej niezbędną jej, w procesach decyzyjnych, jakość.  

W pierwszym z omawianych modeli T. Szot-Gabryś założyła, że do pomiaru 

kategorii finansowych powinny służyć przedsiębiorstwu następujące urządzenia 

księgowe
7
: 

 arkusze inwentaryzacji otwarcia i zamknięcia okresu obrachunkowego – za-

wierające spis składników majątku i kapitałów przedsiębiorstwa, w podziale 

zgodnym z klasyczną klasyfikacją bilansową, 

 arkusz bilansu, w którym tytuły aktywów i pasywów odpowiadają podziałowi 

zawartemu w arkuszach inwentaryzacyjnych, który to jest wynikiem dokona-

nych spisów i ustaleń inwentaryzacyjnych, 

 dziennik (rejestr kasowo-bankowy) – służący do ewidencji operacji gospodar-

czych w ujęciu chronologicznym oraz do kontroli przepływów środków pie-

niężnych, 

 rejestr kapitału właścicieli – w którym ewidencjonowane byłyby zmiany  

w kapitale właścicieli czyli wpłaty i wypłaty środków pieniężnych od właści-

cieli lub na rzecz właścicieli, 

 rejestr kredytów – służący ewidencji zobowiązań w stosunku do instytucji fi-

nansowych, 

 rejestr środków trwałych – prezentujący stan i zużycie użytkowanych w dzia-

łalności środków trwałych, 

 rejestr wpływy/należności – służący do pomiaru stanu należności oraz wpływu 

środków pieniężnych z tytułu ich uregulowania, 

 rejestr zapłaty/zobowiązania – który mierzy stan zobowiązań handlowych  

i wydatki środków pieniężnych związane z ich spłacaniem, 

 rejestr zobowiązań podlegających kapitalizacji – który służy do wyznaczania 

zobowiązań przedsiębiorstwa wobec właścicieli zaangażowanych w pracę na 

rzecz firmy, 

 rejestr kosztów pracy – służący do wyznaczania kosztów pracy związanych ze 

świadczeniem pracy przez właścicieli. 

Wszystkie wyżej wymienione rejestry w omawianym modelu oparte są na za-

sadzie pojedynczego zapisu i umożliwiają ustalenie na koniec każdego roku obra-

chunkowego składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa oraz zysku, wnika-

                                                 
7 Ibidem, s. 209–210. 
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jącego z poszczególnych kategorii bilansowych.  

System biegunowo odmienny zaproponowali Z. Fedak i M. Osikowicz, którzy 

zakładają że mikro i małe przedsiębiorstwa powinny ewidencjonować swoje opera-

cje gospodarcze zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, stosując przy tym jednak 

pewne uproszczenia
8
.  

Zgodnie z ich koncepcją, na system ewidencyjny małych firm powinny się 

składać sporządzony razy do roku i wyceniony spis z natury aktywów i pasywów  

z zachowaniem tylko i wyłącznie zasady kosztu historycznego oraz księgi handlowe 

prowadzone według zasady podwójnego zapisu, obejmujące: 

 dziennik, czyli chronologiczne ujęcie zdarzeń gospodarczych jakie nastąpiły  

w danym okresie, związane jednak z bieżącą, codzienną rejestracją przycho-

dów zgodnie z wymogami podatkowymi, 

 konta księgi głównej – ujmujące równolegle lub następnie zapisane w dzienni-

ku zdarzenia w przekroju systematycznym, uwzględniającym treść ekono-

miczną zdarzenia, 

 zestawienia sald i obrotów kont księgi głównej – sporządzane za kolejne we-

wnętrzne okresy sprawozdawcze w „rachunku narastającym”, 

 ewidencję stanu i zużycia środków trwałych, 

 ewidencję wynagrodzeń pracowników. 

Pod względem merytorycznym system ten zakłada następujące zasady prowa-

dzenia ksiąg handlowych: 

 do ksiąg handlowych wprowadza się wszystkie zdarzenia gospodarcze doty-

czące przedsiębiorstwa w podziale na te, które uznają przepisy podatkowe oraz 

na te, których przepisy te nie uznają za koszty bądź przychody, 

 zapisy w księgach następują według zasady memoriałowej w zakresie wynika-

jącym z przepisów podatkowych, w przeciwnym wypadku winna być stosowa-

na zasada kasowa, 

 powinny być dokonywane czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosz-

tów w celu ujęcia bezpośredniego kosztów uzyskania przychodu danego roku 

podatkowego, poniesionych po jego zakończeniu, ale przed upływem terminu 

złożenia zeznania podatkowego oraz pośrednich kosztów uzyskania przycho-

dów w części dotyczącej okresu następującego po danym roku podatkowym, 

 aktywa i pasywa zarówno dla celów ewidencyjnych, jak i sprawozdawczych 

wycenia się z zachowaniem zasady kosztu historycznego, 

 nie tworzy się rezerw ani nie dokonuje odpisów aktualizujących od innych 

aktywów aniżeli należności z tytułu sprzedaży, 

 stosuje się zasadę ciągłości, czyli w kolejnych okresach sprawozdawczych 

uwzględnia się salda kont aktywów i pasywów według tych samych zasad co  

w roku poprzedzającym. 

W trzecim z omawianych modeli, T. Martyniuk rozbudowuje obecnie obowią-

zujący wzorzec podatkowej księgi przychodów i rozchodów o dodatkowe kolumny 

ewidencyjne odpowiadające poszczególnym kategoriom kosztów i przychodów, tj. 

między innymi o
9
: 

                                                 
8 Ibidem, s. 208–209. 
9 Ibidem, s. 210–211. 
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 podział ewidencji przychodów na przychody ze źródeł krajowych, wewnątrz-

wspólnotowych oraz eksportowych, 

 podział kosztów uzyskania przychodów na koszty amortyzacji, zużycia mate-

riałów, energii, usług obcych, akcyzy rozumianej jako koszt i innych podat-

ków, wynagrodzeń ze stosunku pracy, składek ZUS, kosztów szkoleń, podróży 

służbowych, reprezentacji, reklamy, odsetek bankowych, i pozostałe koszty. 

 

 

2.  Ocena zbieżności modeli teoretycznych z funkcjonującymi w praktyce 

systemami informacji finansowej  

 

Próbując dokonać analizy opisanych wyżej modeli z punktu widzenia praktyki 

gospodarczej należy zaznaczyć, że każdy z nich ma swoje wady i zalety. Do zalet 

modelu T. Szot-Gabryś należy jego pragmatyzm i realizm. Model ten zakłada, że 

przedsiębiorstwo będzie korzystać wyłącznie z urządzeń ewidencyjnych, które i tak 

są już w nim prowadzone, a dzięki stosowaniu tegoż modelu zostaną one scalone  

w jeden system funkcjonalny. 

Niedoskonałością tego modelu jest mały nacisk położony na podział kosztów 

w ujęciu systematycznym, co można tłumaczyć tym, że jego autorka zaproponowała 

go jako model dodatkowy w stosunku do już istniejących urządzeń ewidencyjnych. 

Zaletą modelu Fedaka i Osikowicza jest niewątpliwie szeroki zakres i wysoka ja-

kość informacji jaka może być w nim generowana, zasadniczą wadą będzie nato-

miast koszt jego wdrożenia i niechęć przedsiębiorców do wprowadzania tak daleko 

idących zmian w systemie ewidencyjnym przedsiębiorstwa. Model T. Martyniuk 

jest modelem wzorcowo dokonującym systematyzacji kosztów rodzajowych  

w przedsiębiorstwie, natomiast pomijającym zagadnienia ewidencji i wyceny akty-

wów i pasywów w bilansie. 

Dokonując oceny tego, który z analizowanych modeli teoretycznych najlepiej 

przystaje do konstruowania systemu informacji finansowej mikro i małego przed-

siębiorstwa, dokonano badań metodą obserwacji i wywiadów w grupie 40 firm. 

Badania miały na celu stwierdzenie występowania bądź nie następujących zjawisk  

w przedsiębiorstwach: 

 modułowej struktury systemu informacji finansowej (wystąpiło u 95% bada-

nych), 

 konstruowanie systemu informacji finansowej za pomocą standaryzowanego 

oprogramowania (wystąpiło u 100% badanych), 

 modułowego rozbudowywania systemu informacji finansowej w miarę rozwo-

ju przedsiębiorstwa wraz z kolejnością rozbudowy modułów (wystąpiło u 83% 

badanych), 

 wpływu kosztów funkcjonowania systemu informacji finansowej na jego 

kształt (wystąpiło u 100% badanych), 

 wpływu ryzyka prawnego funkcjonowania systemu informacyjnego na jego 

kształt (wystąpiło u 62% badanych), 

 wpływu kompetencji i przyzwyczajeń pracowników na kształt systemu infor-

macji finansowej (wystąpiło u 73% badanych). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że system informacji finansowej w mikro 
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i małych przedsiębiorstwach tworzony jest i rozwijany segmentowo. Początkowo 

obejmuje on wyłącznie dane, które wymagane są przez prawodawstwo, co oznacza 

urządzenia ewidencyjne, takie jak podatkowa księga przychodów i rozchodów, 

rejestry podatku od towarów i usług, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, 

ewidencje czasu pracy, karty wynagrodzeń pracowników, wyciągi bankowe oraz 

dokumenty źródłowe stanowiące podstawę ich prowadzenia, tj. w szczególności 

faktury, rachunki, listy płac itp. W niektórych przypadkach, w początkowym okresie 

funkcjonowania przedsiębiorstwa system ten funkcjonuje bez wspomagania kompu-

terowego lub przy wykorzystaniu prostych narzędzi analitycznych, takich jak arku-

sze kalkulacyjne czy proste programy ewidencyjne, często darmowe (42% badanych 

przedsiębiorstw). W pierwszej fazie istnienia, głównym czynnikiem integrującym 

cały system informacyjny jest osoba właściciela. W miarę rozwoju przedsiębior-

stwa, kiedy zwiększa się grono jego pracowników i pojawiają się zjawiska, takie jak 

specjalizacja pracy czy delegacja zadań, rozpoczyna się wyodrębnianie modułów 

systemowych wśród których można wymienić: 

1. Moduł finansowo-księgowy, który służy do prowadzenia urządzeń ewidencyj-

nych, takich jak księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozcho-

dów, rejestry podatku od towarów i usług oraz do generowania na ich podsta-

wie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych itp. Moduł ten często 

jest wyłączany w procesie outsourcingowym poza samo przedsiębiorstwo. 

2. Moduł kadrowo-płacowy, który służy do obsługi procedur związanych z za-

trudnianiem i wynagradzaniem pracowników, w szczególności do naliczania 

kosztów wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji czasu pracy, naliczania składek 

na ubezpieczenia społeczne itp. oraz sporządzania na tej podstawie raportów 

takich jak deklaracje ZUS, raporty RMUA, listy płac. Moduł ten, podobnie jak 

poprzedni, jest wyłączany w procesie outsourcingowym poza przedsiębior-

stwo, choć zagadnienia związane z ewidencją czasu pracy zawsze pozostają 

wewnątrz przedsiębiorstwa. 

3. Moduł sprzedażowy, który służy do obsługi procesów sprzedaży przedsiębior-

stwa oraz do monitorowania stanu należności. Jak wynika z badań moduł ten 

jest najszybciej informatyzowanym modułem w działalności przedsiębiorstwa. 

To właśnie w obszarze wystawiania faktur i monitoringu należności, przedsię-

biorcy najszybciej zdają sobie sprawę z kosztów utraconych możliwości zwią-

zanych z niewłaściwym funkcjonowaniem systemu informacji finansowej. 

Wystawione błędnie faktury, które następne muszą być korygowane oraz utra-

cone w wyniku złego funkcjonowania systemu należności a także czasochłon-

ność procedur fakturowania ręcznego stanowią dla nich czynnik mobilizujący 

do dokonania informatyzacji tego obszaru. 

4. Moduł magazynowy – w zależności od tego czy firma ma charakter produk-

cyjny czy handlowy moduł ten sprzężony jest z procesami produkcji bądź pro-

cesami zaopatrzenia przedsiębiorstwa. Niedostatki w zakresie funkcjonowania 

tego modułu ujawniają się w przedsiębiorstwie zazwyczaj równolegle bądź  

w krótkim czasie po ujawnieniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu modułu 

sprzedażowego i moduł ten jest informatyzowany wraz z modułem sprzedażo-

wym bądź bezpośrednio po nim. 
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5. Moduł kasowo-bankowy – służy do monitorowania bieżącej płynności finan-

sowej przedsiębiorstwa oraz do nadzoru nad terminowością regulowania zo-

bowiązań. Braki funkcjonowania tego modułu są również szybko zauważalne 

w przedsiębiorstwie, a czynnikami mobilizującymi do należytego zorganizo-

wania funkcjonowania tego modułu są odsetki za zwłokę płacone od przeter-

minowanych zobowiązań oraz powierzenie odpowiedzialności za gospodarkę 

kasową pracownikom firmy. 

6. Moduł środki trwałe – służy głównie do ewidencjonowania składników akty-

wów trwałych przedsiębiorstwa i ich inwentaryzowania choć powinien służyć 

też do podejmowania analizy efektywności inwestycji w majątek trwały, co 

zdarza się jednak niezmiernie rzadko (5% badanych). Moduł ten, równie często 

jak moduł finansowo-księgowo i kadrowo-płacowy, jest wyodrębniany outso-

urcingowo poza przedsiębiorstwo. 

7. Moduł analityczny – ten kluczowy moduł pojawia się w firmach najpóźniej,  

a często nie pojawia się wcale (85% przypadków), co jest zdaniem autorki za-

sadniczym błędem w modelowaniu systemów informacji finansowej w sekto-

rze MMP. Tymczasem to właśnie ten moduł, powinien stanowić główny czyn-

nik integrujący pozostałe moduły i powinien być nadrzędny. 

Kolejnym wnioskiem, płynącym z badań jest znaczenie jakie dla funkcjonowa-

nia systemu informacji finansowej mają koszty tego funkcjonowania oraz związane 

z nim ryzyko prawne. To właśnie te dwa czynniki mają zasadniczy wpływ na rozwój 

w branży MMP outsourcingu usług finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. 

Właściciele mikro i małych przedsiębiorstw często nie są zainteresowani utrzymy-

waniem w swoich firmach nie tylko działów, ale także pojedynczych stanowisk 

finansowo-księgowych ze względów ekonomicznych oraz w związku z chęcią prze-

rzucenia ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej na podmiot zewnętrzny. Jedno-

cześnie dbałość o niski poziom kosztów przesądza o zakupach przez MMP standa-

ryzowanego i modułowego oprogramowania finansowo-księgowego. 

Innym czynnikiem przesądzającym o tym, jaki model systemu informacji fi-

nansowej zaistnieje w przedsiębiorstwie jest poziom kompetencji, wiedzy, ale często 

także przyzwyczajeń pracowników w nim zatrudnionych. Ten właśnie czynnik jest 

zasadniczym utrudnieniem w przypadku dokonywania reengineeringu systemu 

informacji finansowej w małym przedsiębiorstwie na bardziej zaawansowanym 

etapie jego rozwoju. Pracownicy przyzwyczajeni do korzystania z określonego typu 

oprogramowania blokują wszelkie zmiany, mające na celu np. wewnętrzną integra-

cję systemu informacji finansowej, o ile zmiany te wiązałyby się z koniecznością 

dostosowania swojego modelu pracy do nowych warunków.  

Skutkiem opisanych wyżej zjawisk jest niska kompleksowość i niski stopień 

integracji systemów informacji finansowej mikro i małych przedsiębiorstw, który 

przekłada się następnie na niską jakość informacji jaką dysponują osoby zarządzają-

ce tymi firmami. W konsekwencji prowadzi to do błędnych decyzji. Modułowa 

budowa systemów informacyjnych, często stworzonych na oprogramowaniu róż-

nych producentów, będzie skutkowała wielokrotną koniecznością wprowadzania  

i przetwarzania tej samej informacji i danych, co przyniesie przedsiębiorstwu straty 

czasowe i ekonomiczne. Ponadto chęć przedsiębiorców do jak najszerszego zakresu 

outsourcingu przekłada się często na pomijanie w systemie informacyjnym modułu 
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analitycznego czy modułu służącego do analizy efektywności inwestycji w majątek 

trwały. Przedsiębiorca zakłada, że analiza informacji i danych będzie się odbywała 

wyłącznie outsourcingowo, co w praktyce nie może mieć miejsca, gdyż biuro ra-

chunkowe ze swej istoty nie zarządza przedsiębiorstwami swoich klientów i prowa-

dzi w efekcie do tego, że moduł taki nie funkcjonuje wcale. 

W kontekście przytoczonych obserwacji praktycznych, analizując który teore-

tyczny model systemu ewidencyjnego byłby najbardziej użyteczny do modelowania 

w mikro i małym przedsiębiorstwie systemu informacji finansowej, autorka opowia-

da się przy połączeniu modelu T. Szot-Gabryś z elementami modelu T. Martyniuk. 

Zaletą obu modeli jest zasada pojedynczego zapisu, która powoduje, że koszty ewi-

dencji finansowo-księgowej w firmie są niższe nie w przypadku rachunkowości 

podwójnej, a ewentualne zmiany są prostsze do zaakceptowania przez przyzwycza-

jonych do pojedynczego zapisu pracowników. Model T. Szot-Gabryś bazuje ponad-

to na urządzeniach ewidencyjnych, takich jak rejestry należności, zobowiązań, kre-

dytów, gotówki o pojedynczym zapisie, które i tak funkcjonują w przedsiębior-

stwach, nawet jeżeli nie są wymuszane przez prawo. Niedoskonałość modelu nato-

miast, jaką jest brak systematycznego ujęcia kosztów, mogłaby zostać wypełniona 

przez elementy systemu T. Martyniuk. Analizując współczesne możliwości standa-

ryzowanego oprogramowania finansowo-księgowego, nie ma zdaniem autorki ko-

nieczności formalnej rozbudowy podatkowej księgi przychodów i rozchodów, gdyż 

nowoczesne, ale ciągle standaryzowane oprogramowanie, umożliwia przypisywanie 

poszczególnym kosztom i wydatkom tzw. atrybutów i kategorii, które mogą być 

potem używane do agregacji danych, sortowana ich i sporządzania zestawień 

w dowolnych przekrojach systematyki kosztów.  

 

 

Podsumowanie  

 

Celem niniejszego artykułu była konfrontacja teoretycznych modeli systemów 

ewidencyjnych rachunkowości opisanych w literaturze z realiami praktyki gospo-

darczej w zakresie struktury i sposobów funkcjonowania systemów informacji fi-

nansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach.  

Analizowane modele teoretyczne stworzone przez T. Szot-Gabryś, Z. Fedaka  

i M. Osikowicza oraz T. Martyniuk zostały porównane z systemami funkcjonujący-

mi w 40 badanych mikro i małych przedsiębiorstwach.  

Wnioski jakie płyną z badań przemawiają za budowaniem systemów informacji 

finansowej w sektorze MMP na bazie złożenia modeli T. Szot-Gabryś i T. Marty-

niuk, jako tych, które zakładają możliwość ewidencji księgowej z metodą poje-

dynczego zapisu oraz bazowanie na istniejących w firmie urządzeniach ewidencyj-

nych. Rozwiązania te są postrzegane przez przedsiębiorców jako tańsze i niosące 

mniej zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, przez co łatwiejsze do zaakcep-

towania przez pracowników. 

Ponadto badania ujawniły, że czynnikami istotnymi dla mikro i małych przed-

siębiorców w modelowaniu systemu informacji finansowej jest koszt jego funkcjo-

nowania, możliwość przeniesienia ryzyka prawnego na podmioty zewnętrze,
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możliwość korzystania ze standaryzowanego oprogramowania finansowo-

księgowego oraz możliwość modułowej rozbudowy systemu informacyjnego.  

 

 
MODELING OF THE FINANCIAL INFORMATION SYSTEM AT MICRO AND 

SMALL ENTERPRISES - THEORETICAL ASSUMPTIONS OF SELECTED MOD-

ELS VERSUS PRACTICE IN SMEs 

Summary 

The purpose of this article was to confront theoretical models of accounting information 

systems described in the literature with the realities of business practices in terms of the struc-

ture and the functioning of financial information systems at the micro and small enterprises. 

The analyzed theoretical models developed by T. Gabryś-Szot, Z. Fedak, M. Osikowicz and 

T. Martyniuk were compared with systems working in 40 micro and small enterprises.  

The conclusions drawn from the studies advocate building of financial information sys-

tems in the SME sector on the basis of combining the models from T. Gabryś-Szot and  

T. Martyniuk; these models assume the possibility of simplified accounting and building on 

existing types of records. These solutions are viewed by businesses as cheaper and requiring 

fewer changes in the functioning of the company and thus more acceptable to the workers. 

In addition, this study has revealed that the factors that are important for micro and 

small enterprises in the financial information system modeling are the cost of its operation, 

the possibility of transferring the legal risk to external entities, the possibility to use standar-

dized financial and accounting software, and the ability to extend the information system with 

new modules. 

Translated by Magdalena Baliś 
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UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW 

INFORMATYCZNYCH (ERP) W RAMACH SEKTORA MŚP W POLSCE 

 

 

Wprowadzenie do problematyki informatyzacji zarządzania w sektorze MŚP 

 

Procesy informatyzacyjne polskich przedsiębiorstw, w nowej rzeczywistości 

społeczno-gospodarczej, są realizowane w Polsce, z różnym efektem, od ponad 

dwudziestu lat. Informatyzacja polskiego biznesu przebiega w różnych obszarach,  

w różnych branżach oraz w różnych sektorach w tym także w tzw. małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP)
1
.  Typowymi działaniami realizacji projektów informatycz-

nych w MŚP są: dziedzinowe oprogramowanie biznesowe, głównie finansowo-

księgowe i obsługi magazynu, aplikacje umożliwiające cykliczne rozliczenia z urzę-

dami typu on-line, strony www/portale informacyjne, sklepy internetowe  

(e-business) oraz poczta elektroniczna.  Szczególnym jednak narzędziem zmian  

w zakresie unowocześnienia procesów pracy, biznesowych, zarządzania oraz ponad 

przeciętnego wzrostu wartości firmy, są projekty oparte o zintegrowane systemy 

informatyczne klasy ERP.  

Biorąc pod uwagę analizę literatury przedmiotu, zdobytego już doświadczenia, 

zarówno w zakresie realizacji projektów wdrożenia zintegrowanych systemów za-

rządzania, jak i samej praktyki menedżerskiej, możemy podjąć próbę oceny uży-

teczności owych działań w kontekście wzrostu konkurencyjności sektora MŚP  

w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem małych i bardzo małych firm, tzw. mi-

kroprzedsiębiorstw. Pojawiają się również pytania o charakterze komplementarnym: 

1) jakie są a jakie być powinny oczekiwania przedsiębiorców dotyczące zintegrowa-

nych systemów informatycznych; 2) jak wygląda rynek oprogramowania bizneso-

wego klasy ERP w Polsce dedykowanego dla sektora MŚP; 3) jakie istnieją bariery 

w zakresie realizacji projektów ERP w MŚP; 4) na ile program cyfryzacji państwa 

wspiera lub też przeszkadza w realizacji projektów wdrożenia systemów zintegro-

wanych w sektorze MŚP w Polsce? 

W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytania, jak też 

próbę przedstawienia zaleceń w formie rekomendacji.  

 

 

 

 

                                                 
1 M. Krupa, Zarządzanie w cywilizacji informatycznej, w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. 

Wybrane zagadnienia, red. W. Kieżun, Wolter Kluwer Polska i ALK, Warszawa 2011. 
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1.  Specyfika sektora MŚP a uwarunkowania kulturowe zmiany organizacyj-

nej 

 

Przedsiębiorstwa działające w ramach MŚP
2
, w tym mikroprzedsiębiorstwa

3
, 

od lat tworzą specyficzny obszar prac projektowych w zakresie realizacji wdrożeń 

informatycznych, w tym w sposób szczególny, systemów zintegrowanych klasy 

ERP. Wpływa na to m.in. stosunkowo niewielki zakres prac, ograniczone budżety, 

krótkie terminy oraz niewielki margines ryzyka, który mogą tego typu firmy podjąć 

decydując się na nowoczesne systemy zarządzania oparte na platformach informa-

tycznych ERP, a które to, do tej pory były „zarezerwowane” dla dużych  

i bardzo dużych przedsiębiorstw
4
. 

Oprogramowanie biznesowe klasy ERP (Enterprise Resource Planning) doty-

czy „zbioru powiązanych ze sobą rozwiązań informatycznych wspierających funk-

cjonowanie całego przedsiębiorstwa”
5
. Tak „niewinnie” zdefiniowane pojęcie sys-

temu klasy ERP oznacza praktycznie dla firmy działającej w sektorze MŚP (i nie 

tylko) totalną informatyzację przedsiębiorstwa, uwzględniającą wszystkie kluczowe 

obszary funkcjonowania i wszystkie kluczowy procesy biznesowe. Oznacza również 

całkowite przedefiniowanie sposobu pracy, czy też w ogóle modelu biznesowego. 

Specyfika projektu informatycznego opartego na systemie ERP zakłada brak możli-

wości wdrażania tego systemu „na raty”, pomimo istnienia praktycznych możliwo-

ści działań implementacyjnych o charakterze modułowym. Nie da się jednak uzy-

skać ponadprzeciętnych efektów stosując to, co definiujemy w literaturze branżowej 

jako silosowość, czyli taką praktykę implementacyjną, która używając barwnej 

metafory polega na „zmianie w ruchu lewostronnym (…) tak na początek tylko 

trochę, na próbę, na przykład dla ciężarówek”
6
.  

Planowanie i realizacja projektu informatycznego opartego na systemie klasy 

ERP jest zatem zadaniem wymagającym całkowitego zaangażowania kadry i do-

stępnych zasobów w celu wypracowania nowego, sprawniejszego modelu bizneso-

wego. Zmiana nie będzie bowiem dotyczyć tylko jednego obszaru, jednego procesu, 

jednego problemu biznesowego, ale całej firmy. Ponadto, zmiana staje się trwałym  

i kluczowym elementem funkcjonowania na poziomie operacyjnym oraz w ogóle 

procesu rozwoju firmy. Permanentna zmiana staje się do pewnego stopnia de facto 

                                                 
2 Definicja MŚP na podstawie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 

2004 roku (DzU 2010, nr 220, poz. 1447): przedsiębiorstwa, które co najmniej w jednym  

z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 250 pracowników i których roczny 

obrót nie przekraczał 50 mln euro, oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekraczał 43 mln 

euro; http://www.prawo.egospodarka.pl (12.12.2012). 
3 Definicja mikroprzedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowni-

ków, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro; 

http://www.prawo.egospodarka.pl (12.12.2012). 
4 Kompleksowa charakterystyka przedsiębiorstw sektora MŚP została opisana w: Ekonomika  

i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 1998;  

J. Śniadecki, Moja firma, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998; L.H. 

Haber, Management. Zarys zarządzania małą firmą, WPSB, Kraków 1995. 
5 J. Auksztol, P. Balwierz, M. Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2012, s. 13. 
6 J. Ubysz, Tożsamość BI, „CIO. Magazyn Dyrektorów IT”, styczeń 2006.  
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nowym modelem biznesowym, często trudnym do zaakceptowania przez sponsora 

projektu. Dlatego też „krytycznym czynnikiem sukcesu na elektronicznym rynku  

(w tym rynku aplikacji ERP – przyp. MK) jest umiejętność funkcjonowania w stanie 

ciągłych innowacji i zmian”
7
. To wymaga po stronie kadry zarządzającej oraz pra-

cowników refleksji o charakterze bardziej strategicznym, długofalowym.  

Badania
8
 „Drobny przedsiębiorca i horyzonty kultury organizacyjnej” prze-

prowadzone na grupie przedsiębiorców z sektora MŚP wskazują niestety na braki  

w tym zakresie. Zaledwie 20% respondentów z wyższym wykształceniem deklaro-

wało formułowanie planów w dłuższym niż jeden rok horyzoncie czasowym
9
  

(tab. 1).  

 
Tabela 1 

Czasowe horyzonty planów i wykształcenie respondentów 

 

Horyzont planów 
Respondenci z wykształce-

niem wyższym (N’ = 63) 

Pozostali respondenci  

(N’ = 54) 

Do jednego roku 28,9 25,0 

Od roku do kilku lat 20,2 6,2 

Trudno określić 36,2 37,5 

Nie mam planów 14,4 31,2 

Źródło: A. Marcinkowski, Drobny przedsiębiorca i horyzonty kultury organizacyjnej,  

w: Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca, organizacja, kultura, red. A. Marcinkowski, Księ-

garnia Akademicka, Kraków 1996, s. 122. 

 

 

Nie wszystkie przedsiębiorstwa, co jest jak najbardziej zrozumiałe, są gotowe 

na tak daleko idące zmiany w funkcjonowaniu firmy, które należy zrealizować  

w stosunkowo krótkim czasie – szczególnie w pierwszym okresie realizacji projek-

tu. Mówimy tutaj raczej o rewolucji niż ewolucji. Brak jednak gotowości do 

                                                 
7 J. Jakieła, e-Biznes dla MSP. Korzystanie z innowacji w biznesie, WSIiZ, Rzeszów 2008,  

s. 15. 
8 Kluczowym pytaniem badawczym było: „Jakie są cechy kultury organizacyjnej, współtwo-

rzonej przez prywatnych właścicieli w ich przedsiębiorstwach?”.  Badania, które rozpoczęto 

w czerwcu 1992 r., obejmowały następującą problematykę: biografię przedsiębiorcy, definicje 

przedsiębiorczości, cele gospodarowania, stosunek do przestępstw gospodarczych, wzory 

osobowe pracownika, definicje zarządzania, zasada odrębności firmy i metoda jej kształtowa-

nia, dane metrykalne. Badania objęły 117 przedsiębiorstw; A. Marcinkowski, Drobny przed-

siębiorca i horyzonty kultury organizacyjnej, w: Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca, orga-

nizacja, kultura, red. A. Marcinkowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 1996, s. 91. 
9 Interesująca jest opinia autora badań, który stwierdza, że „Dłuższe doświadczenie w prowa-

dzeniu przedsiębiorstwa, możliwość uzyskania wsparcia rodziny w trakcie wystąpienia trud-

ności oraz lepsza znajomość warunków lokalnych wpływały na inny stosunek tych badanych 

do przyszłości. Wykształcenie respondentów określało również, choć w specyficzny sposób, 

ich wyobrażenia o przyszłości firmy”; Ibidem, s. 122. Problem podejmowania decyzji strate-

gicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach został również przedstawiony w: J. Surma, 

Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu strategicznym małymi i średnimi przed-

siębiorstwami, SGH, Warszawa 2010, s. 51–76. 
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zmian, jak też swoistej dojrzałości menedżerskiej w zakresie znajomości technologii 

IT/ERP najlepiej obrazują typowe wymagania dotyczące nowego oprogramowania 

zgłaszane przez statystycznego polskiego przedsiębiorcę. W opracowaniu branżo-

wym, prezentacji jednej z renomowanych firm informatycznych działających  

w Polsce w sektorze MŚP wskazano na następujące priorytety: 

 cena, 

 łatwość wdrożenia, 

 elastyczność funkcjonalna bez kastomizacji, 

 parametryzacja bez zewnętrznych konsultantów, 

 dostosowanie systemu do firmy a nie odwrotnie, 

 rozwój systemu razem z firmą, 

 zgodność funkcjonalna z oczekiwaniami – nie ma „nadmiarowej funkcjonalno-

ści”, 

 przewidywalność kosztów wdrożenia, 

 możliwość zaplanowania realnego harmonogramu wdrożenia, 

 kompletny i przejrzysty obraz kosztów, 

 zdolność zrozumienia i przewidzenia łącznego kosztu posiadania (tco
10

), 

 trafna ocena budżetu obniża ryzyko wdrożenia
11

. 

Zazwyczaj, lista tzw. życzeń jest jeszcze dłuższa. Wskazuje ona niestety na 

brak pogłębionej autorefleksji nad sposobem prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz tego w jakim stopniu projekt informatyzacji ma pomóc w uzyskaniu ponad-

przeciętnej wartości dodanej, zapisanej, zdefiniowanej w celach strategicznych fir-

my – pod warunkiem, że takie działania są w ogóle podejmowane. Przyjęcie para-

dygmatu, że to system ma się w pełni dostosować do potrzeb klienta już na samym 

początku skazuje projekt na porażkę z biznesowego punktu widzenia. 

W wielu przypadkach decyzja o wdrożeniu systemu informatycznego klasy 

ERP dlatego nie zakłada rozpoczęcia procesu koniecznych zmian w zakresie wypra-

cowania nowego modelu biznesowego. Nie zawsze też, biorąc pod uwagę ograni-

czone budżety, jest opracowana analiza przedwdrożeniowa, czy też tzw. koncepcja 

biznesowa, w której powinny być zapisane kluczowe czynniki sukcesu (cele bizne-

sowe) dla realizowanego projektu informatycznego. Dlatego też, nie wszystkie 

oczekiwania, postulaty, wyobrażenia o systemie zintegrowanym czy też prosta intu-

icja przedsiębiorcy w pełni wpisują się w projekt „totalnej” informatyzacji w ramach 

ERP. Nie wystarczy bowiem tylko „chcieć dobrze”, ale należy także przygotować  

i dostosować organizację do zmiany i to zmiany totalnej prowadzonej w sposób 

permanentny.  

Przygotowanie przedsiębiorcy i firmy do zmian nie jest rzeczą łatwą. Jeszcze 

trudniejszy jest formalny aspekt przygotowania firmy do projektu informatycznego. 

W trakcie podpisywania umowy należy zawsze pamiętać, że jest ona potrzebna 

tylko na „złe czasy”, w momencie w którym to przyjazne relacje biznesowe oparte 

na lojalności i zaufaniu są zastępowane partykularnymi interesami poszczególnych 

                                                 
10 TCO – Total Cost of Ownership. 
11 R. Krawczyński, JD Edwards – rozwiązanie dla organizacji sektora MŚP. Dlaczego orga-

nizacje sektora MŚP powinny inwestować w najlepszej klasy system ERP?, materiały branżo-

we firmy Oracle 2011. 
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stron. Obiektywnie rzecz ujmując, z prawnego punktu widzenia każda umowa 

wdrożenia systemu ERP jest oparta na dużym ryzyku, nie tylko dla zamawiającego. 

Do typowych błędów przygotowywania i podpisywania umów wdrożeniowych 

zaliczyć można: brak precyzyjnie zdefiniowanego zakresu prac, brak zdefiniowa-

nych celów biznesowych, które nowy system ma wspierać, brak w pełni zdefinio-

wanych zobowiązań stron, brak precyzyjnych zapisów dotyczących zmian, rozwoju 

i utrzymania systemu po starcie produktywnym, brak ustaleń w zakresie skalowal-

ności licencji czy też brak polubownych metod rozwiązywania sporów
12

. 

Po podpisaniu umowy pozostaje już „tylko” kwestia samego wdrożenia. Rów-

nież i tutaj możemy wskazać na wiele typowych błędów o charakterze organizacyj-

nym w zakresie planowania projektu i potem jego realizacji: 

 brak rzetelnego przygotowania organizacji do zmian w zakresie kultury infor-

matycznej, kultury zmian i innowacji, 

 wybór oprogramowania bez sprecyzowania wymagań i potrzeb (brak strategii, 

brak wizji nowego modelu biznesowego) – w efekcie, nabycie licencji „ponad 

miarę”, 

 wiara we własne siły i szukanie „tanich” rozwiązań wdrożenia nowego syste-

mu, 

 planowanie przez obie strony nierealnych harmonogramów, w myśl zasady 

„jakoś to będzie”, 

 założenie, że kupujemy system a nie „standard”, 

 oczekiwanie, że to dostawca wdraża nam system i to on, i tylko on odpowiada 

za efekty, 

 niska jakość szkoleń lub zbyt wąski ich zakres – w tym, nieadekwatny zakres 

konsultacji głównie użytkowników końcowych – pracowników firmy, 

 założenie, że nowy system będzie „automatycznie” lepszym  rozwiązaniem niż 

to co mamy do tej pory (pozostaje kwestia otwarta co rozumiemy przez lepszy 

w sytuacji braku refleksji strategicznej?), 

 przeświadczenie, że umowa zabezpiecza wszelkie możliwie spory z wykonaw-

cą, 

 brak zrozumienia faktu, że każdy projekt wdrożenia ma swój koniec, z per-

spektywy wykonawcy jest to decyzja o starcie produktywnym, 

 brak zabezpieczenia wsparcia po wdrożeniu – etap utrzymania systemu, 

 braki w zakresie definiowania kierunków rozwoju z chwilą zakończenia prac 

implementacyjnych. 

Reasumując, realizacja projektów ERP w MŚP musi uwzględniać totalną in-

formatyzację firmy z uwzględnieniem całkowitego przebudowania modelu bizne-

sowego, permanentną zmianę w zakresie dostosowania nowych technologii do no-

wych wizji organizacyjnych, dużą dojrzałość kadry w rozumieniu technologii in-

formatycznych oraz umiejętność wypracowania partnerskiej relacji z dostawcą 

oprogramowania i różnych usług informatycznych w dłuższym okresie. W zarzą-

dzaniu, zgodnie z zasadą wypracowaną w prakseologii, bez względu na to czy 

                                                 
12 Oprac. na podst.: B. Wachta, Legendy i mity świata umów wdrożeniowych, „Computer-

world”, luty 2008. 
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mówimy o dużych przedsiębiorstwach, czy też bardzo małych, w każdym przypadku 

obowiązują te same uniwersalne zasady sprawnego zarządzania, te same zasady tzw. 

dobrej roboty
13

. 

 

 

2.  Charakterystyka rynku zintegrowanych systemów informatycznych za-

rządzania klasy ERP dla sektora MŚP – dylematy wyboru dostawcy 

 

Jak wskazano, przygotowanie właścicieli firm, zarządów, personelu, partnerów 

biznesowych do wdrożenia systemu ERP, to pierwsza niezwykle istotna faza  

w długiej drodze do sukcesu. Innym aspektem decyzyjnym jest wybór odpowied-

niego oprogramowania, zaplanowanie projektu, ustalenie warunków utrzymania  

i rozwoju. Także w tych działaniach kryje się jeszcze więcej potencjalnych błędów  

i pułapek, które czyhają na niedoświadczonych przedsiębiorców. Podstawową 

prawdą w wyborze systemu biznesowego kasy ERP jest to, że nie każde oprogra-

mowanie jest odpowiednie dla każdej branży i każdej firmy, uwzględniając zarówno 

wymagania funkcjonalne (patrz planowany model biznesowy), jak i dojrzałość  

i stopień przygotowani firmy do totalnej zmiany, w przypadku decyzji o wdrożeniu 

systemu klasy ERP. 

Należy również pamiętać, że współczesny rynek oprogramowania biznesowe-

go ERP w Polsce jest niezwykle różnorodny w zakresie oferty branżowej, jak też 

technologicznej. Na podstawie opublikowanego przez DiS (Biuro badawczo-

analityczne DiS) raportu
14

, dla sektora MŚP działa aż 130 producentów, zarówno 

lokalnych/krajowych, jak i globalnych. W przypadku małych firm, w tym mikro-

przedsiębiorstw, wyróżniamy 74 dostawców oprogramowania do zarządzania firmą. 

Do najbardziej znanych aplikacji klasy ERP dedykowanych dla sektora MŚP można 

zaliczyć: Oracle E-Business Suite Special Edition, JD Edwards, SAP Business One 

(tzw. mały SAP), Comarch OPTIMA, Simple ERP, Microsoft Dynamics, Microsoft 

Axapta, IFS Applications
15

. Należy dodać jeszcze kilkadziesiąt lokalnych dostaw-

ców oprogramowania, którzy nie tyle prowadzą sprzedaż i wdrożenia takich syste-

mów (tzw. systemy prekonfigurowane), ile raczej opracowują dla klienta całkowicie 

nowy system. 

Tradycyjnie, typowe oprogramowanie klasy ERP jest dedykowane dla dużych  

i bardzo dużych przedsiębiorstw oraz dla organizacji sektora publicznego. Pojawia 

się podstawowa i oczywista wątpliwość na ile tak duże, niezwykle złożone, drogie, 

wymagające zabezpieczenia dużych zespołów użytkowników kluczowych, jak też 

konsultantów systemy mogą stanowić w ogóle rozsądną ofertę biznesową dla sekto-

ra MŚP? Analizując cykl życia oprogramowania ERP, jak też samą postawę produ-

centów, można zauważyć, że ostatecznie wypracowano całkowicie nową strategię, 

polegającej na dedykowanej dla MŚP ofercie oprogramowania – prostszego i tań-

szego we wdrożeniu, utrzymaniu i rozwoju, ale nadal opartego na logice ERP. Osta-

tecznie powstało wiele rozwiązań informatycznych wypracowanych zarówno przez 

                                                 
13 Por. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1965. 
14 http://dis2.waw.pl/dis/monitor-it/raporty-2011. 
15 Oprac. na podst.: Ranking Firm IT. TOP 200, wydanie specjalne, „Computerworld” 2011. 
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dostawców lokalnych, krajowych, jak i wielkich „graczy” globalnych jak Oracle czy 

też SAP
16

. Bez względu jednak na daleko idące uproszczenia, systemy klasy ERP 

dla MŚP nadal stanowią duże wyzwanie. Zestawienie funkcjonalne oprogramowania 

w postaci tabelarycznej dwóch liderów w zakresie oprogramowania ERP dla MŚP  

w Polsce zawiera typowy zakres możliwości współczesnych rozwiązań (tab. 2). 

 
Tabela 2  

Charakterystyka kluczowych funkcji oprogramowania biznesowego klasy ERP dla sektora 

MŚP dwóch liderów na liście sprzedaży TOP 200/Computerworld 

 

JD Ewdards/Oracle SAP Business One/SAP 

Finanse: księga główna, zarządzanie wydat-

kami, zarządzanie środkami pieniężnymi, 

zobowiązania, środki trwałe  

należności, zaawansowana księgowość kosz-

tów, raportowanie finansowe, planowanie i 

budżetowanie finansowe 

Kadry i place: kadry, czas i zasoby, płace, 

samoobsługa pracownika i kierownika,  

e-rekrutacja 

Zarządzanie sprzedażą: sprzedaż mobilna, 

zarządzanie zamówieniami sprzedaży, popyt, 

automatyzacja sprzedaży, zaawansowana 

wycena, zarządzanie kontraktami, warianty 

produktów, obsługa wielokanałowa 

Zarządzanie majątkiem: zarządzanie zlece-

niami, przydział zasobów, analityka kosztów 

wyposażenia, remonty warunkowe 

Produkcja: produkcja potokowa, kokpit 

szefa produkcji, zarządzanie produkcją, 

planowanie potrzeb, zarządzanie jakością, 

produkcja procesowa 

Zarządzanie finansami — zarządzanie 

wszystkimi procesami dotyczącymi finansów 

i księgowości oraz ich integracja i automaty-

zacja. 

Zarządzanie magazynami i produkcją — 

zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach, 

śledzenie ruchów magazynowych oraz za-

rządzanie zleceniami produkcji na podstawie 

planowania zapotrzebowań materiałowych. 

Zarządzanie relacjami z klientami — 

zwiększenie rentowności klientów i ich 

satysfakcji dzięki efektywnemu zarządzaniu 

sprzedażą i szansami oraz usługami wsparcia 

po sprzedaży. 

Zaopatrzenie — automatyzacja całego 

procesu zaopatrzenia od złożenia zamówie-

nia zakupu do płatności faktury dostawcy. 

 Raportowanie — tworzenie komplekso-

wych raportów w czasie rzeczywistym na 

podstawie kompletnych, i aktualnych da-

nych.  

Źródło: oprac. na podst. R. Krawczyński, JD Edwards – rozwiązanie dla organizacji sektora 

MŚP. Dlaczego organizacje sektora MŚP powinny inwestować w najlepszej klasy system 

ERP?, materiały branżowe firmy Oracle 2011; www.sap.com/poland/sme/ solutions/ busi-

nessmanagement/businessone/index.epx. 

 

 

Wybór odpowiedniego oprogramowani nie jest łatwy. Służą temu wyspe-

cjalizowane firmy konsultingowe, które wykonują usługi optymalnego dopasowania 

oprogramowania do wymagań klienta. Należy jednak pamiętać o tym, że podstawo-

wym czynnikiem, powodem uruchamiającym proces wyboru, zakupu i wdrożenia

                                                 
16 Przykładem oferty kierowanej dla małych firm sektora MŚP jest program „Starter Package 

for SAP BUSINESS ONE”, który umożliwia, na bardzo atrakcyjnych warunkach licencyj-

nych, instalację oprogramowania klasy ERP już dla pięciu użytkowników, zaś czas realizacji 

wdrożenia jest zaplanowany na 3–10 dni; http://www .sap.com/poland/sme/howtobuy/ busi-

nessone/starter-package/index.epx, www.najlepszystart.pl oraz http://www. sap. com/sme/ 

howtobuy/businessone/starter-package/index.epx. 
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sytemu ERP powinna być nowa wizja biznesu, lub przynajmniej potrzeba jej wypra-

cowania. Nie jest to bynajmniej jedyna bariera rozwoju nowoczesnych systemów 

ERP w MŚP w Polsce. 

 

 

3.  Bariery w zakresie informatyzacji sektora MŚP w Polsce 

 

Zgodnie z raportem GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce”
17

, w sekto-

rze MŚP tkwi olbrzymi potencjał jeżeli chodzi o oprogramowanie biznesowe klasy 

ERP. Tylko 10% polskich przedsiębiorstw korzysta z tego typu rozwiązań. Biorąc 

pod uwagę fakt wykonania zaledwie 12 tys. tego typu instalacji (do 2010 r.), na 18 

tys. firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników oraz 110 tys., zatrudniających 

do 50 pracowników, to nadal istnieje olbrzymi obszar do zagospodarowania
18

. Sytu-

acja ta stwarza zarówno duże szanse rozwoju dla dostawców oprogramowania ERP, 

jak i dla samych przedsiębiorców, mogących wykorzystać to narzędzie informatycz-

ne do poprawy konkurencyjności i trwałego rozwoju własnych firm. 

Bez względu jednak na dostępność i przyjazność technologiczną nowocze-

snych systemów klasy ERP, pozostaje nadal kwestia otwarta na ile przedsiębiorcy 

mogą i potrafią wykorzystać nadarzającą się okazję? 

Niestety, zmienne uwarunkowania ekonomiczne, różna dojrzałość polskich 

przedsiębiorców w ramach szerszego kontekstu procesu kształtowania społeczeń-

stwa informacyjnego, ograniczenia o charakterze finansowym i strukturalnym,  

w wielu wypadkach stanowi podstawowy hamulec zmian. Na podstawie doświad-

czeń autora, jak też analizy literatury naukowej i branżowej z zakresie informatyza-

cji sektora MŚP w Polsce można wskazać na następujący bariery: 

 niedostatki podstawowej, praktycznej wiedzy, obejmującej zaawansowane 

technologicznie systemy informatyczne klasy ERP
19

, 

 brak doświadczenia czy też umiejętności pełnego wykorzystania nowoczesne-

go systemu informatycznego w działalności przedsiębiorstwa
20

, 

 brak wypracowanej długoterminowej strategii zmian, prowadzących do budo-

wania nowego, bardziej sprawnego modelu biznesowego
21

, 

 brak rozumienia zagadnień integracyjnych, procesowych w kontekście realiza-

cji projektu systemu informatycznego  klasy ERP
22

, 

 podejście minimalistyczne (syndrom warsztatu rzemieślniczego), tj. brak po-

trzeby rozwoju firmy opartej na nowoczesnych technologiach, w tym głównie 

                                                 
17 http://stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm; B. Mejssner, Jak zarządzać małą 

firmą przy komputerze, „Rzeczpospolita”, www.ekonomia24.pl z dnia 12.12.2012. 
18 Ibidem. 
19 Por. M. Krupa, Nowoczesny model kształcenia menedżerów. W kierunku cywilizacji infor-

matycznej, w: Kształcenie i rozwój specjalistów i menedżerów, red. P. Górski, Akademia 

Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Kraków 2011, s. 47–58. 
20 Por. L. Warno, Biznesowa indolencja – czy sposób na inteligentne zarządzanie?, „CIO. 

Magazyn Dyrektorów IT”, grudzień 2005. 
21 Por. J. Jakieła, op.cit., s. 15. 
22 Por. J. Ubysz, Tożsamość BI, „CIO. Magazyn Dyrektorów IT”, styczeń 2006. 
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na technologiach informatycznych
23

, 

 brak woli budowania relacji biznesowych opartych na zaufaniu i lojalności
24

, 

 brak odpowiedniej infrastruktury, prawa czy też rozwiązań po stronie sektora 

publicznego
25

. 

Istotnie, proces zmian w zakresie likwidacji lub przynajmniej ograniczania ba-

rier należy zacząć od samych fundamentów zarówno w zakresie mikro, jak i makro. 

Oznacza to inwestowanie przede wszystkim w większą kulturę informatyczną (tzw. 

kapitał ludzki), infrastrukturę (w tym przede wszystkim łącza szerokopasmowe) 

oraz w bardziej cyfrowy a zarazem efektywny model państwa. Są to jednak zadania, 

które podlegają raczej bezpośredniej kompetencji instytucji państwa. 

 

 

4.  Projekt cyfryzacji państwa a oczekiwania sektora MŚP  

 

Proces zmian w zakresie kultury informatycznej, skłonności przedsiębiorców 

do inwestowania w nowoczesne technologie informatyczne w dużej mierze jest 

uzależniony od otoczenia w jakim polskie przedsiębiorstwa funkcjonują. Archaiczny 

model edukacji, brak nowoczesnej infrastruktury, papierowy obieg dokumentów  

w sektorze administracji publicznej, brak spójnej strategii i przyjaznego w zakresie 

cyfryzacji gospodarki prawa, nie pomagają w wypracowaniu bardziej dynamicznych 

strategii zmian w sektorze MŚP dotyczących informatyzacji.  

W ramach debaty przeprowadzonej w maju 2010 roku – „Elektroniczna admi-

nistracja dostępna dla każdego”, zorganizowanej przez Departament Informatyzacji 

MSWIA oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne zauważono, że: 

 dotychczasowy proces informatyzacji usług administracji publicznej nie został 

oparty na żadnym dokumencie strategicznym wytyczającym wizję stanu doce-

lowego i generalny kierunek zmian, 

 projekty informatyczne realizowane w sektorze publicznym cechuje doraźność, 

przyczynkarstwo i brak spójności pomiędzy różnymi regulacjami, 

 brakuje logicznej dyscypliny zapisów prawnych i jednoznacznych zapisów  

o charakterze słownikowym, 

 brakuje jednoznacznej wizji funkcjonowania administracji publicznej opartej 

na nowych technologiach – tzw. cyfryzacja urzędu, 

 brak rynku dedykowanych rozwiązań w zakresie obsługi zadań publicznych
26

. 

Działające od 2011 roku Ministerstwo ds. cyfryzacji stwarza umiarkowane na-

dzieje na poprawę klimatu w Polsce dla przedsiębiorstw MŚP zdeterminowanych do 

inwestowania w technologie informatyczne, w tym systemy klasy ERP. 

 

                                                 
23 Por. M. Krupa, Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą, Antykwa, Kluczbork 2000/2001, 

s. 79–81. 
24 Por. M. Krupa, Gry aksjologiczne a zarządzanie projektem informatycznym, „Annales. 

Etyka w życiu gospodarczym”, t. 14, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 

Łódź 2009, s. 117–124. 
25 Por. W. Paluszyński, Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Od redakcji, „Czas Informatyzacji” 

2010, nr 2. 
26 Oprac. na podst.: W. Paluszyński, op.cit. 
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Podsumowanie 

 

Problem informatyzacji sektora MŚP opartego na nowoczesnych rozwiąza-

niach informatycznych klasy ERP w Polsce jest nie tylko tematem niezwykle aktu-

alnym z naukowego punktu widzenia, ale jest to również obszar olbrzymich możli-

wości dla biznesu w zakresie realizacji nowych projektów informatycznych. Na 

podstawie przeprowadzonej w niniejszym artykule analizie można wskazać na na-

stępujące postulaty w zakresie wypracowania przez producentów atrakcyjnej oferty 

ERP, zakładając, jako podstawową przesłankę konieczność zdefiniowania nowego, 

bardziej efektywnego modelu biznesowego: 

 jakość (dopasowanie funkcjonalno-procesowe) za rozsądną cenę, 

 przyjazność, ergonomiczność oprogramowania (interfejsu użytkownika), 

 elastyczność kastomizacyjna w zakresie dostosowania oprogramowania do 

nowego modelu biznesowego, 

 możliwość wypracowania własnego modelu utrzymania i rozwoju sytemu na 

zasadzie „Make or Buy”, czyli oszacowania zalet i wad rozwiązania opartego 

na własnym zespole czy też na usługach zewnętrznych, 

 konieczność wymuszania przez oprogramowanie, projekt ERP decyzji proro-

zwojowych o charakterze strategicznym, 

 zbilansowanie, w tym również w zakresie finansowym,  możliwości systemu  

z potrzebami firmy w wymiarze teraźniejszym jak też przyszłym, 

 elastyczność w zakresie wypracowania zrównoważonego harmonogramu 

wdrożenia, tj. relacja złożoności zadania do zaplanowanego czasu realizacji, 

 przewidywalność kosztowa wpisana w zakres i jakość realizowanych działań 

wdrożeniowych i administracyjnych osiągana na zasadzie partnerskiej, 

 zasadność biznesowa (cele strategiczne) w wymiarze samej decyzji o wdroże-

niu systemu ERP, wyboru oprogramowywania i dostawcy usług. 

Reasumując, sukces czy też porażka projektu wdrożenia zintegrowanego sys-

temu zarządzania klasy ERP w MŚP, w dużej mierze zależy od samego przedsię-

biorcy i umiejętności przełamywania typowych barier jakimi są: brak wiedzy, do-

świadczenia, strategii w zakresie wypracowania nowego modelu biznesowego, brak 

rozumienia złożoności procesowej, integracyjnej, brak potrzeby rozwoju i stałego 

doskonalenia swojego biznesu, jak też unikania budowania trwałych relacji bizne-

sowych opartych na takich wartościach jak lojalność i zaufanie.  

Ostatecznie możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii w sektorze 

MŚP w Polsce w duże mierze zależeć będzie również od jakości systemu edukacji 

menedżerskiej, rzetelności informacyjnej firm oferujących dedykowane oprogra-

mowanie klasy ERP, od konkurencji w poszczególnych branżach, klientów wymu-

szających zmianę modelu biznesowego opartego na nowoczesnych systemach in-

formatycznych, od zmiany postaw w wymiarze aksjologicznym oraz od jakości  

i poziomu cyfryzacji instytucji państwa. 
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CONDITIONINGS IN THE FIELD OF INFORMATION PROJECTS (ERP) IMPLE-

MENTETATION IN SMALL BUSINESS SECTOR IN POLAND 

Sumary 

The information change in business, economy and society requires an extraordinary ef-

fort to build sound and permanent model of growth both for big corporations and small entre-

preneurs.  There are many obstacles that slows down the process of adapting small businesses 

in Poland to state-of-the-art information technology, especially ERP platforms. First of all, it 

is a matter of changing habits and attitude by polish businessmen and businesswoman towards 

totally new business model that IT is build on. Another key factor is related to the lack of 

knowledge and experience in managing sophisticated ERP projects in Small Business sector 

both by entrepreneurs and software providers. And finally, it is necessary to develop an entire 

new model for state programs in area of providing modern IT infrastructure, e-government 

procedures and information society education. 

Translated by Marian Krupa 
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JEDNOSTKOWY KOSZT PRODUKTU W MIKRO, MAŁYCH  

I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH.  

WYBRANE ASPEKTY 
 

 

Wprowadzenie  
 

Koszty w przedsiębiorstwach są przedmiotem zainteresowań zarówno środo-

wiska naukowego, jak i praktyki gospodarczej. W przestrzeni informacyjnej często 

pojawiają się informacje o wysokich kosztach, cięciu kosztów, minimalizacji kosz-

tów i te terminy determinują w znacznej mierze dyskurs o efektywności ekonomicz-

nej działalności przedsiębiorstw. 

W wielu definicjach przyjmuje się, że koszty informują o nakładach pienięż-

nych ponoszonych przez przedsiębiorstwa w trakcie ich działalności gospodarczej, 

umniejszających osiągany zysk z tej działalności. Stanowią one dlatego podstawowy 

obszar rozważań naukowych o rentowności działań biznesowych. 

W literaturze przedmiotu i wszelkich wydawnictwach poradnikowych z wielką 

szczegółowością prezentowane są możliwości wykorzystania w praktyce, wiedzy  

o rachunku efektywności ekonomicznej i rachunku kosztów. Różnorodność i po-

wszechność dostępu do tej wiedzy powinna skutkować tym, że w przedsiębior-

stwach każdej wielkości mają zastosowanie różnorakie metody kalkulacji kosztów 

wraz z metodami szczegółowych analiz kosztowych. Można także przyjąć, że przed-

siębiorstwa sprawnie zarządzają swoimi działaniami przez koszty, a tymczasem 

głównym problemem trapiącym przedsiębiorców są nakłady, jakie muszą ponosić na 

pokrycie kosztów niezależnych od samego przedsiębiorstwa. 

Dokonując przeglądu wypowiedzi medialnych
1
 można sformułować wiele źró-

deł negatywnego wpływu na „wysokie” lub „rosnące” koszty funkcjonowania 

przedsiębiorstw, takich jak: 

 koszty pracy (uwarunkowanie prawne), 

 koszty surowców i materiałów (wzrost cen rynkowych), 

 koszty kapitału (wysokie marże i stopy procentowe). 

Z analizowanych wypowiedzi wynika, że wymienione czynniki mają przyczy-

niać się do obniżenia konkurencyjności produktów i przedsiębiorstw na rynku kra-

jowym i międzynarodowym. Należy jednak zauważyć, że są to czynniki makroeko-

                                                 
1Autor dokonał przeglądu czasopism fachowych, dodatków prawno-biznesowch w gazetach 

ogólnopolskich oraz materiałów z wypowiedzi 37 prezesów firm w okresie od 01.09.2011  

r. do 15.11.2011 r. zamieszczonych na stronie www.tvncnbc.pl. W wyniku czego wyszcze-

gólnił powyższe grupy kosztów wpływające na wzrost cen i spadek konkurencyjności przed-

siębiorstw.  
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nomiczne, które dotyczą wszystkich uczestników rynku w zbliżonym zakresie dzia-

łania biznesowego, a więc w tym obszarze nie można stwierdzić o ich charakterze 

konkurencyjno-twórczym.  

Potwierdzeniem tego wniosku jest definicja przewagi konkurencyjnej propo-

nowana przez M.E. Portera, zgodnie z którą: „Przewaga konkurencyjna powstaje 

wtedy, gdy firma ma zdolność do wykonywania potrzebnych czynności po niższym 

łącznym koszcie od ponoszonego przez rywali, albo do wykonywania niektórych 

czynności w wyjątkowy sposób, który tworzy nadwyżkę wartości dla nabywcy  

i uzasadnia wyższą cenę”
2
. W definicji tej akcentuje się wartość ceny jako czynnika 

przewagi konkurencyjnej, a ona jest zawsze determinowana kosztami przypisywa-

nymi oferowanym produktom na rynku. Również w wielu badaniach prowadzonych 

w zakresie czynników konkurencyjności przedsiębiorstw, cena produktów zawsze 

zajmuje jedną z kluczowych pozycji. Jako przykład można przytoczyć badania wy-

konane na zlecenie PARP w 2010 roku, w których cena produktów zajęła czwarte 

miejsce (za 1. – Doświadczenie w branży, 2. – Jakość obsługi klientów, 3. – Odpo-

wiednia jakość produktów i usług) w kategorii „Elementy potencjału konkurencyj-

ności najbardziej wpływające na innowacyjność i konkurencyjność badanych firm”
3
. 

Także Ph. Kotler określił cenę (koszt produktu) jako jeden z czterech elementów 

przewagi konkurencyjnej
4
. Przyjął, że skoro przedsiębiorstwa osiągają przewagę 

konkurencyjną miedzy innymi poprzez takie czynniki wewnętrzne jak: 1) cena  

i jakość produktów; 2) sprawność zarządzania; 3) aktywność marketingowa i posia-

dane zasoby, to siły przewagi konkurencyjnej należy poszukiwać w samym przed-

siębiorstwie – w zakresie potencjału kadry i ich wiedzy o zarządzaniu – a wspólnym 

mianownikiem efektywności działań w przedsiębiorstwie będzie udział kosztów 

wkalkulowanych w cenę produktów sprzedawanych na rynku. 
 

 

1. Recepcja rachunkowości zarządczej w mikro, małych i średnich przedsię-

biorstwach 
 

W światowej literaturze przedmiotu z zakresu rachunkowości zarządczej ob-

szernie i szczegółowo opisuje się problematykę zarządzania efektywnością ekono-

miczną poprzez metody rachunku kosztów i kalkulacji cen produktów. W związku  

z tym, wiedza na ten temat w przedsiębiorstwach powinna kształtować się na wyso-

kim poziomie. Warto jednak uwzględnić fakt poziomu wykształcenia właścicieli 

oraz pracowników w zależności od wielkości przedsiębiorstw.  Na podstawie wielu 

badań przeprowadzanych w Polsce i zagranicą wiadomo, że im mniejsze przedsię-

biorstwo, tym ogólny poziom wykształcenia obniża się. Ma to również odzwiercie-

dlenie w wynikach badań przeprowadzonych przez autora odnośnie do poziomu 

wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej. Badanie miedzy innymi objęło poziom 

rozpoznawalności terminologii z zakresu rachunku kosztów i metod zarządzania 

poprzez rachunek kosztów. Wyniki badań własnych potwierdzają ogólne przekona-

                                                 
2 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 392. 
3 http://www.parp.gov.pl/index/more/18781. 
4 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, War-

szawa 1994, s. 287. 
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nie, że im większe przedsiębiorstwo, tym wyższy poziom wiedzy w przedsiębior-

stwie o metodach i narzędziach rachunkowości zarządczej (rys. 1)
5
. 

 
 

Rysunek 1. Poziom wiedzy przedsiębiorstw o rachunkowości zarządczej  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w latach 2009–2011. 
 

 

Wyniki badań zaprezentowane na wykresie przedstawiają również poziom 

wiedzy właścicieli przedsiębiorstw z zakresu terminologii używanej w nauce ra-

chunkowości zarządczej. Należy podkreślić, że dla tej kategorii wyniki są na pozio-

mie dobrym, aczkolwiek  najniższy poziom i znaczne zróżnicowania prezentują 

firmy mikro i małe. W sześciu firmach wynik kształtował się na poziomie przekra-

czającym 80% udzielonych prawidłowych odpowiedzi, a w pięciu firmach (wszyst-

kie mikro) wynik był na poziomie ok. 10%. Rozrzut wyników w tej kategorii może 

wyjaśniać poziom wykształcenia właścicieli i okres prowadzenia działalności. Słabe 

wyniki osiągnęły firmy, w których właściciele mieli wykształcenie zawodowe  

i średnie techniczne, z wyjątkiem jednego przedsiębiorstwa, w którym właściciel 

legitymował się wyższym wykształceniem humanistycznym i firma działała zaled-

wie osiem miesięcy.  

Kolejna kwestią jest znajomość metod kalkulacji kosztów, w której we wszyst-

kich grupach przedsiębiorstw wyniki były na stosunkowo niskim poziomie. Cieka-

wostką jest wynik uzyskany w mikro i małych firmach, gdzie wiedza na temat me-

tod kalkulacji kosztów była na zbliżonym poziomie do znajomości terminologii 

wykorzystywanej w tych metodach. Stosunkowo niski poziom znajomości metod 

kalkulacji w grupach średnich i dużych przedsiębiorstw spowodowany był natomiast 

                                                 
5 Na wykresie przedstawiono udział procentowy przedsiębiorstw, które uzyskały pozytywny 

wynik w ocenie autora ze znajomości zagadnień przedmiotu badania. 
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tym, że w tych firmach przyjęto pewne schematy kalkulacji kosztów (wykorzysty-

wane oprogramowanie komputerowe) i według nich prowadzona jest kalkulacja 

kosztów – sygnalizowany brak potrzeby (chęci) zmian w zakresie metodologii kal-

kulacji kosztów.  

W ostatniej kategorii badanego poziomu wiedzy – zarządzania przez koszty – można 

zauważyć znikomy poziom wiedzy w przedmiotowym temacie w mikro przedsię-

biorstwach. Wnioskowaną przyczyną tego stanu jest brak zauważalnej potrzeby  

u właścicieli formalizowania procedur kalkulacji i ich oddziaływania na działalność 

firmy. W średnich i dużych przedsiębiorstwach wiedza i świadomość znaczenia 

wpływu kosztów i sposobów ich kalkulacji na zarządzanie kształtuje się natomiast 

na dość wysokim poziomie, wynikającym z potrzeby wiedzy o czynnikach koszto-

twórczych wpływających na koszt produktów i ich ceny. 

Odrębnym zagadnieniem było badanie wiedzy teoretycznej w zakresie znajo-

mości metod kalkulacji jednostkowego kosztu produktu, z którego wynikło, że ten-

dencja poziomu wiedzy w tym obszarze pokrywa się z wartościami uśrednionymi 

dla całkowitej wiedzy teoretycznej o rachunkowości zarządczej. W tej kategorii 

jednak pojawił się problem jednoznacznego opisu statystycznego, gdyż w grupie 

mikro i małych oraz grupie średnich firm doskonale przedstawiała się wiedza  

z kalkulacji kosztów związanych z działalnością produkcyjną (techniczny koszt 

wytwarzania). W obszarze kalkulacji kosztów ogólnych (pośrednich) natomiast 

poziom wiedzy w większości badanych firm sprowadzał się do kalkulacji kosztów  

w ujęciu księgowym i doliczaniu ich na podstawie wskaźników procentowych lub 

wartościach umownych
6
. 

 

 

2. Wykorzystanie wiedzy w praktyce gospodarczej mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw 
 

W badaniach własnych przeprowadzono analizę stosowanej metodologii kalku-

lacji kosztów na podstawie produktów kluczowych przedsiębiorstw, w liczbie do 

trzech produktów na firmę. Dokonując analizy autor zauważył, że w niektórych 

przedsiębiorstwach stosowano zróżnicowane podejście do wykorzystywanych spo-

sobów kalkulacji kosztów produktów. Szczególnie widoczne było to w przedsiębior-

stwach niemających uregulowanego systemu informacyjnego (m.in. dot. informacji 

kosztowych) i wykorzystujących proste narzędzia informatyczne. Różnice te rów-

nież uwidaczniały się w odmiennym charakterze produkcji (produkcja ciągła, seryj-

na, jednostkowa) oraz klasyfikacji odbiorców (stały, okresowy, jednorazowy).  

Bardzo istotnym spostrzeżeniem jest to, że ważnym czynnikiem mającym 

wpływ na stosowany sposób kalkulacji kosztu produktu w wielu badanych przedsię-

biorstwach jest  określony poziom ceny sprzedaży produktu danemu klientowi.  

Dokonując w tym zakresie próby przyporządkowania metody teoretycznej kalkulacji 

kosztów do badanych sposobów kalkulacji można wysunąć wniosek, że te przedsię-

biorstwa stosują metodę kosztu docelowego (target cost). Jednak szczegółowa 

                                                 
6 Autor nie uzyskał żadnej informacji mogącej pomóc w określeniu właściwej metody kalku-

lacji kosztów opisywanej w literaturze. Określanie udziału procentowego kosztów ogólnych 

(pośrednich) lub udziału wartościowego kosztów przebiegało w sposób uznaniowy.  
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analiza pokazała, że w przedsiębiorstwach tylko rachunkowo dostosowuje się koszty 

produktów do poziomu kosztu wykazującego opłacalność produkcji i sprzedaży. 

Takie ręczne sterowanie odbywa się w zakresie kalkulacji kosztów ogólnych (po-

średnich) widoczne w zmiennym przypisywaniu udziału procentowego i wartościo-

wego poszczególnych grup kosztów. 

Na podstawie wyników badań opracowano modele typowych zachowań przedsię-

biorstw w zakresie praktycznego wykorzystywania wiedzy teoretycznej, które 

przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tabela 1 

Modele przedsiębiorstw praktycznie wykorzystujących  

wiedzę teoretyczną 

 

Przedsię-

biorstwo 

 

Terminologia Metody kalkulacji 
Zarządzanie przez 

koszty 

Wiedza 
Zastoso-

wanie 
Wiedza 

Zastosowa-

nie 
Wiedza 

Zasto-

sowa-

nie 

mikro A – + – + – – 

B + – – + – – 

małe C + + – + – – 

D + + + + – – 

średnie E + + + + – + 

duże F + + + + – + 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w latach 2009–2011. 

 

 

Jak widać, wykorzystanie wiedzy teoretycznej przedsiębiorstw z rachunkowo-

ści zarządczej ma pełne zastosowanie w firmach średnich i dużych. Podobna sytu-

acja występuje w modelu D, gdzie nie wykorzystuje się wiedzy z zastosowania 

systemów rachunku kosztów w zarządzaniu. Spowodowane jest to brakiem potrzeby 

organizowania złożonego systemu zarządzania informacją i brakiem rozbudowanej 

struktury kadrowej. Wszelkie informacje kosztowe i decyzje zarządcze skupione są 

w osobie właściciela, a zatem procesy przetwarzania danych zarządczych oraz pro-

cesy decyzyjne realizowane są na jednym stanowisku. To skutecznie wyklucza po-

trzebę formalizowania procedur określonych w rozpowszechnianych metodologiach 

zarządzania przez koszty
7
. W modelu C można zauważyć, że przedsiębiorstwa nie 

wykazują się wiedzą teoretyczną w zakresie metod kalkulacji kosztów, lecz prak-

tycznie stosują uproszczone metody kalkulacji kosztów (metody doliczeniowe). 

Stosowane sposoby (metody) w tym modelu przedsiębiorstw wykazują się dużą 

logiką i tzw. podejściem zdroworozsądkowym, osiągając akceptowany przez wła-

ścicieli poziom informacji kosztowej. W tym modelu przeważają przedsiębiorstwa 

zarządzane przez osoby z wykształceniem zawodowym i średnim technicznym,  

z przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodar-

czej. 

                                                 
7 ABC/ABM, target costing, kaizen costing, lifecycle costing. 
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Model B prezentuje przedsiębiorstwa, w których osoby zarządzające wykazują 

się określonym poziomem wiedzy teoretycznej w zakresie terminologicznym, ale 

już w praktyce nie wykorzystują jej, a występujące zjawiska ekonomiczne opisują 

językiem potocznym. W zakresie metod kalkulacji kosztów natomiast nie wykazują 

się wiedzą teoretyczną, ale tak jak w modelu C prowadzą kalkulacje kosztów na 

własny sposób. 

Ciekawym zjawiskiem są przedsiębiorstwa zaliczone do modelu A, w których 

właściciele nie wykazali się znajomością teoretyczną przedmiotu badania, a w trak-

cie analiz sposobów kalkulacji kosztów operowali ze zrozumieniem pojęciami 

przedmiotowymi.  

Oddzielnym i jednostkowym przypadkiem było mikro przedsiębiorstwo,  

w którym właściciel legitymował się wykształceniem wyższym ekonomicznym, 

wykazując wysoki poziom wiedzy z rachunkowości zarządczej i w swoim przedsię-

biorstwie (7 zatrudnionych) stosował w zakresie kalkulacji kosztów Czasowy ra-

chunek kosztów działań
8
 w powiązaniu z Kosztami docelowymi

9
. 

 

 

Podsumowanie  

 

W wyniku przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwach produkcyjnych 

różnych wielkości, potwierdzono ogólnie rozpowszechnianą wiedzę, że im większe 

przedsiębiorstwo, tym  wyższy poziom wiedzy w zakresie zarządzania, a w szcze-

gólności w obszarze rachunkowości zarządczej. Badania potwierdziły również fakt 

zatrudniania lepszych specjalistów z danych dziedzin zarządzania w większych 

przedsiębiorstwach, którzy potrafią z większą dokładnością analizować problemy 

powstawania kosztów i we właściwy sposób alokować je w kosztach produktów. 

Stwierdzono jednak także znaczący opór w poszukiwaniu nowych rozwiązań kalku-

lacji kosztów i sprawniejszego wykorzystywania ich w systemach zarządzania 

przedsiębiorstwem. To przywiązanie do przyjętych już metod kalkulacji i uznawanie 

ich za wysoko wartościowe doprowadza w większości firm do stałej rozbieżności 

pomiędzy sumaryczną wartością marży zysku a poziomem rentowności przedsię-

biorstwa. Ponadto stwierdzono rozbieżność pomiędzy rozumieniem pojęć: marża 

pokrycia a marża zysku. W większości przedsiębiorstw rozumiano marżę pokrycia 

jako marżę zysku, co wpływało na osiąganą w ostateczności wartość rentowności 

przedsiębiorstwa.  

W badanych firmach zakładany poziom marży zysku stanowił swoistą podusz-

kę bezpieczeństwa opłacalności sprzedaży, która pochłaniała część kosztów nie-

przypisanych bezpośrednio, w wyniku kalkulacji, do sprzedawanych produktów.  

W żadnej z firm nie uzyskano również satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie  

o poziom opłacalności sprzedaży poszczególnych produktów. Padały jedynie odpo-

wiedzi sprowadzające się do wniosku, że opłacalność poszczególnych produktów 

jest taka, jak wartość marży zysku doliczana do danego produktu. Badania dowiodły 

również, jak mała jest wiedza na temat rozliczania kosztów ogólnych (pośrednich) 

                                                 
8 Ang. time-driven activity based costing. 
9 Ang. target costing. 
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na produkty, ponieważ firmy w większości stosowały uproszczoną wersję metody 

doliczeniowej, w której dla kosztów ogólnych (pośrednich) stosowały narzuty pro-

centowe, a w niektórych przypadkach wręcz wartościowe (decyzją właściciela – 

uznaniowo). Dowodzi to niewielkiej chęci poprawy jakości informacji zarządczej  

i niezrozumienia znaczenia wiedzy na temat rzeczywistego kosztu sprzedawanych 

produktów. Należy również pamiętać, że poziom kosztów produktu jest jednym  

z podstawowych czynników wpływających na osiąganie przewagi konkurencyjnej,  

a niedostateczna wiedza o strukturze kosztów produktów nie pozwala na sprawne 

zarządzanie nimi. Dlatego autor sądzi, że – kolokwialnie rzecz ujmując – przedsię-

biorcom łatwiej jest narzekać na rosnące koszty pracy, materiałów i surowców oraz 

koszty kapitału, zamiast podjąć działania reorganizacji systemu zarządzania infor-

macją kosztową i na podstawie właściwie określonych kosztów przeprowadzić dzia-

łania poprawiające efektywność wykorzystania zużywanych zasobów firmy. 

 

 
UNIT COSTS IN MIKRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. SOME 

ASPECTS 

Summary 

Paper presents managerial accounting and its use in micro and small and medium-sized enter-

prises. It presents analysis of knowledge about cost analysis, accounting terms, methodology 

among economic agents and applying these tools to running business. Moreover analyzed 

companies were used to develop models describing use of theoretical knowledge.  
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KOSZTOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI  

MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH W POLSCE
1
 

 

 

Wprowadzenie 

 

Ocena kosztów przedsiębiorstwa rolniczego stanowi podstawę podejmowania 

decyzji finansowych i inwestycyjnych, nakierowanych na racjonalne wykorzystanie 

czynników produkcji
2
. Na wysokość kosztów wytworzenia określonego produktu 

rolniczego lub wykonania usługi produkcyjnej wpływają, poza czynnikami ekono-

micznymi (o charakterze zarówno egzo- jak i endogenicznym), także czynniki przy-

rodnicze. Ze względu na wysokie ryzyko operacyjne, przedsiębiorstwa rolnicze, 

dążąc do poprawy efektywności działalności, mogą różnicować poziom koncentracji 

struktury produkcji (specjalizacji). Ma to wpływ na wielkość ponoszonych kosztów. 

Specjalizacja, w ujęciu mikroekonomicznym, oznacza ograniczenie różnorodności 

asortymentowej i ukierunkowanie przedsiębiorstwa/gospodarstwa rolniczego na 

wytwarzanie jednego, bądź niewielu produktów. Oceny specjalizacji dokonuje się 

na podstawie struktury produkcji końcowej. Gospodarstwo specjalistyczne to takie, 

w którym udział wiodącej gałęzi w produkcji końcowej wynosi ponad 40%
3
. We-

dług metodologii GUS, gospodarstwo specjalistyczne to takie, które w okresie ostat-

nich trzech lat uzyskało co najmniej 2/3 standardowej nadwyżki bezpośredniej ze 

sprzedaży jednego produktu. W zakresie kosztochłonności podkreśla się, iż specjali-

zacja, między innymi z uwagi na korzyści efektu skali
4
, umożliwia obniżenie kosz-

tów jednostkowych. Wyższa specjalizacja przyczynia się do poprawy relacji między 

produkcją a nakładami czynników stałych, czyli spadku pracochłonności, kapitało-

                                                 
1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Projekt Wzrost  

i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospo-

darstw domowych) Pomorza Środkowego. Umowa Nr 3577/B/H03/2011/40. 
2 Jest to szczególnie istotne w warunkach stale rosnących cen środków produkcji rolnej, 

zwłaszcza cen pasz, energii, paliwa i nawozów. 
3 R. Klepacki, Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rol-

nictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997, s. 12–13. 
4 Korzyści skali występują tylko do pewnego poziomu produkcji. Po przekroczeniu określo-

nego jej progu następuje wzrost kosztów jednostkowych i tzw. antyefekt skali. A. Skarżyńska, 

Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność, „Roczniki Nauko-

we” 2011/1, SERiA, s. 8 i dalsze. 
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chłonności i wykorzystania ziemi
5
. Prowadzi to do podniesienia wartości dodanej  

z działalności produkcyjnej
6
. Według niektórych badaczy, specjalizacja gospodarstw 

rolnych i związany z nią wzrost skali produkcji stanowią jeden z najważniejszych 

czynników rozwoju sektora rolnego, szczególnie w warunkach rozdrobnionej struk-

tury agrarnej i niskiej efektywności ekonomicznej indywidualnych gospodarstw 

rolnych
7
. Z drugiej jednak strony prowadzi ona do polaryzacji gospodarstw rolnych 

w Polsce (wysoko wyspecjalizowane gospodarstwa rolne vs. drobne gospodarstwa 

osiągające relatywnie niskie wyniki finansowe)
8
. Pojęcie kosztochłonności nieod-

łącznie analizowane jest wraz z efektywnością
9
. Istnieje wiele badań wskazujących, 

że gospodarstwa większe są bardziej efektywne. Głównym źródłem nieefektywności 

małych gospodarstw jest mała skala produkcji, która z przyczyn obiektywnych (brak 

dostępnej ziemi, wysoka asymetria informacji, brak kapitału) jest trudna do rozsze-

rzenia
10

.  

W efekcie przeprowadzonych badań literaturowych sformułowano następujące 

tezy badawcze: 1) mniejsze przedsiębiorstwa rolnicze odznaczają się większą kosz-

tochłonnością produkcji niż większe; 2) przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w da-

nym kierunku produkcji rolnej cechuje niższa relacja wartości kosztów ogółem do 

wartości produkcji niż te, które nie są wyspecjalizowane. 

 

 

1.  Źródła danych i metodyka badań 

 

Na potrzeby prowadzonego badania przyjęto definicję przedsiębiorstwa rolni-

czego zaproponowaną przez W. Ziętarę, zgodnie z którą, stanowi ono jednostkę 

gospodarczą wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, ekonomicznym oraz 

                                                 
5 S. Stępień, Znaczenie specjalizacji w kształtowaniu dochodów rolniczych, w: Uniwersalia 

polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, red. A. Czyżew-

ski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 213. 
6 S. Juszczyk, Głębokość specjalizacji. Propozycja ekonomiczno-organizacyjna na przykła-

dzie gospodarstw mlecznych makroregionu środkowego, „Roczniki Naukowe” 2004/4, SE-

RiA, s. 101. Por. M. Dziwulski, Poziom specjalizacji produkcji żywca wieprzowego a efek-

tywność gospodarstw rolniczych, „Journal of Agribusiness and Rural Development”  

nr 1/2012, s. 37–47. 
7 K. Smędzik, Skala produkcji a efektywność różnych typów indywidualnych gospodarstw 

rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-

Pomorskiej Szkoły Wyższej” 2010/1, s. 261–273; R.F. Townsend, J. Kirsten, N. Vink, Farm 

Size, Productivity and Returns to Scale in Agriculture Revisited: a Case Study of Wine Produ-

cers in South Africa, „Agricultural Economics”, nr 19/1998, s. 175–180. 
8 K. Kokoszka, Renacjonalizacja polskiej polityki rolnej – możliwość czy konieczność,  

w: Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe UE we Wro-

cławiu nr 166, Wrocław 2011, s. 293. 
9 A. Sadowski, Economic Efficiency of Inputs of Production Factors in Cost Management 

Context, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 4/2008, s. 123–133. 
10 P. Sulewski, Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych, 

„Roczniki Naukowe” 2008/2, SERiA, s. 134. Por. A. Czyżewski, K. Smędzik, Efektywność 

techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości 

w latach 2006–2008, „Roczniki Naukowe” 2010/3, SERiA, s. 61–71. 
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prawnym, która wytwarza produkty i usługi rolnicze w celu ich sprzedaży
11

. Przyj-

mując założenia zaprezentowanej definicji można uznać, że towarowe gospodarstwa 

rolne, prowadzące produkcję z przeznaczeniem na sprzedaż, to przedsiębiorstwa 

rolnicze
12

. Ponadto specyfika funkcjonowania indywidualnych gospodarstw rolnych 

pozwala zakwalifikować je do grupy mikroprzedsiębiorstw, gdyż charakterystyczne 

dla tej grupy podmiotów jest średnioroczne zatrudnienie niższe niż 10 osób oraz 

przewaga członków rodziny wśród osób wykonujących pracę na rzecz gospodarstwa 

rolnego (za wyjątkiem gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest równa bądź 

wyższa niż 100 ESU)
13

. Przyjmując za M. Mądrą
14

, w niniejszym artykule mikro-

przedsiębiorstwo rolnicze zostało zdefiniowane jako towarowe gospodarstwo rolne, 

w którym zatrudnienie znajduje rolnik oraz członkowie jego rodziny.  

Celem badań zaprezentowanych w artykule jest analiza i ocena kosztochłonno-

ści produkcji mikroprzedsiębiorstw rolniczych o zróżnicowanym profilu działalno-

ści oraz wielkości ekonomicznej. Populację celu stanowiły mikroprzedsiębiorstwa 

rolnicze w Polsce, które w latach 2004–2010 prowadziły rachunkowość rolną  

w ramach Farm Accountancy Data Network (FADN)
15

. Poprzez analogię do funk-

cjonowania przedsiębiorstw nierolniczych, punktem wyjścia w analizie koszto-

chłonności jest wskazanie udziału kosztów ogółem w wartości produkcji wytworzo-

nej przez mikroprzedsiębiorstwa rolnicze. Dokonując grupowania badanych mikro-

przedsiębiorstw, jako kryterium klasyfikacyjne przyjęto typ rolniczy oraz wielkość 

ekonomiczną gospodarstwa rolnego. Na podstawie pierwszego z wymienionych 

                                                 
11 W. Ziętara, Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk 

Rolniczych 2009, seria G, t. 96, z. 4, s. 269. 
12 Por. S.T. Richards, S.L. Bulkley, Agricultural Entrepreneurs: The First and the Forgotten? 

Hudson Institute Center for Employment Policy, Entrepreneurship Seminar Series, April 

2007, s. 2–9. 
13 A. Strzelecka, Struktura finansowania majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce, 

w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. J. Buko, ZN US nr 

695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Szczecin 2012, s. 235–236. 
14 M. Mądra, Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania  

w strukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych, w: Kierunki zmian w finansach przed-

siębiorstwa, red. J. Sobiech, ZN UE w Poznaniu nr 142, Poznań 2010, s. 436. 
15 FADN gromadzi dane dotyczące gospodarstw towarowych, które mają zasadniczy udział  

w tworzeniu wartości dodanej rolnictwa. Do 2009 r. za takie uznawane były gospodarstwa 

rolne, mieszczące się w grupie gospodarstw wytwarzających w danym regionie FADN lub 

kraju członkowskiego co najmniej 90% wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej 

(SGM). Standardowa nadwyżka bezpośrednia jest nadwyżką wartości produkcji danej dzia-

łalności rolniczej nad wartością kosztów bezpośrednich w przeciętnych dla danego regionu 

warunkach produkcji. Z kolei od 2010 r. minimalna wielkość ekonomiczna gospodarstwa 

rolnego, po przekroczeniu której dany podmiot zostaje włączony do pola obserwacji FADN, 

ustalana jest na podstawie analizy sum standardowej produkcji (SO – Standard Output)  

z danych Głównego Urzędu Statystycznego w poszczególnych klasach wielkości ekonomicz-

nej. L. Goraj, S. Mańko, D. Osuch, R. Płonka, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodar-

stwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Wyniki standardowe, IE-

RiGŻ–PIB, Warszawa 2011, s. 12–14. 



 Kosztochłonność produkcji mikroprzedsiębiorstw... 553 

 

kryteriów wyodrębniono następujące grupy podmiotów
16

: uprawy polowe, uprawy 

ogrodnicze, uprawy trwałe, krowy mleczne, zwierzęta żywione w systemie wypa-

sowym (od 2010 r. – zwierzęta trawożerne), zwierzęta ziarnożerne, mieszane. Dru-

gie kryterium klasyfikacyjne uwzględnia natomiast wielkość ekonomiczną gospo-

darstwa rolnego, która do 2009 roku określana była za pomocą Europejskiej Jed-

nostki Wielkości (ESU – European Size Union). Jedno ESU odpowiadało równo-

wartości 1200 euro. Do obliczeń przyjmowane były średnie z trzech lat odpowied-

niego okresu, na podstawie uśrednionych danych rocznych z danego regionu, tak by 

wyeliminować wpływ zmian produkcji lub cen produktów i środków produkcji. Do 

2009 roku wyodrębniano następujące klasy wielkości ekonomicznej gospodarstw 

rolnych: ESU < 4, 4 ≤ ESU < 8, 8 ≤ ESU < 16, 16 ≤ ESU < 40, 40 ≤ ESU < 100, 

ESU ≥ 100. Od 2010 roku w klasyfikacji stosowany jest natomiast nowy parametr 

ekonomiczny – Standardowa Produkcja, która stanowi średnią z pięciu lat wartość 

produkcji określonej działalności rolniczej (roślinnej lub zwierzęcej), która została 

uzyskana z jednego hektara, lub jednego zwierzęcia w ciągu jednego roku, w prze-

ciętnych dla danego regionu warunkach gospodarowania
17

. Na tej podstawie, od 

2010 roku, wyróżnia się następujące klasy wielkości ekonomicznej gospodarstw 

rolnych: 2000 ≤ euro < 8000, 8000 ≤ euro < 25 000, 25 000 ≤ euro < 50 000,  

50 000 ≤ euro < 100 000, 100 000 ≤ euro < 500 000, euro ≥ 500 000. Dokonane 

zmiany w typologii gospodarstw rolnych spowodowały istotne ograniczenia w prze-

prowadzonym badaniu, ponieważ wyniki z 2010 roku nie są wprost porównywalne  

z wynikami za lata 2004–2009. Wszystkie dane przedstawione w artykule są warto-

ściami przeciętnymi dla rozpatrywanych grup gospodarstw rolnych.  

Na wartość produkcji rolnej mikroprzedsiębiorstw rolniczych składa się suma 

efektów ich działalności w następujących trzech sferach produkcji: roślinnej, zwie-

rzęcej oraz pozostałej produkcji rolnej
18

. Analizowana w niniejszym artykule „pro-

dukcja ogółem”, zgodnie z metodologią FADN, obejmuje zarówno sprzedaż, jak  

i przekazania do gospodarstwa domowego i zużycie na potrzeby gospodarstwa rol-

nego. Do produkcji ogółem zalicza się także różnicę stanu zapasów oraz różnicę 

wartości zwierząt w wyniku zmiany cen (pomniejszoną o zakup zwierząt). Z kolei 

rozpatrywana kategoria „koszty ogółem” dotyczy wszystkich kosztów, które zwią-

zane są z działalnością operacyjną danego mikroprzedsiębiorstwa rolniczego i które 

zostały poniesione w związku z produkcją uzyskaną w danym roku obrachunko-

wym. W rachunku tym uwzględnia się nakłady produktów, które zostały wytworzo-

                                                 
16 Szerzej na temat zasad klasyfikacji gospodarstw rolnych do poszczególnych typów rolni-

czych oraz zmian wprowadzonych w tym zakresie w 2010 roku: L. Goraj, D. Osuch, I. Cho-

lewa, R. Płonka, Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, 

IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010, s. 26–44. 
17 L. Goraj, S. Mańko, D. Osuch, R Płonka, Wyniki standardowe..., s. 13. 
18 Produkcja roślinna obejmuje: sprzedaż, zużycie wewnętrzne, przekazania do gospodarstwa 

domowego oraz różnicę stanu zapasów produktów roślinnych. Produkcja zwierzęca obejmuje: 

wartość produkcji żywca oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozostała produkcja 

rolna obejmuje: czynsz za wydzierżawioną ziemię w stanie gotowym do siewu, przychody  

z okazjonalnego przekazania powierzchni paszowej, świadczenia usług oraz za wynajem 

sprzętu, odsetki od aktywów obrotowych, przychody z agroturystyki. L. Goraj, S. Mańko,  

D. Osuch, R. Płonka, Wyniki standardowe…, s. 24–28. 
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ne w mikroprzedsiębiorstwie rolniczym i wykorzystane do celów produkcyjnych  

w ramach działalności operacyjnej. Do kosztów ogółem nie wlicza się natomiast 

podatków oraz opłat ponoszonych przez gospodarstwo rolne w danym okresie. 

 

 

2.  Charakterystyka badanej populacji 

 

Populacja badanych mikroprzedsiębiorstw rolniczych o wielkości ekonomicz-

nej równej lub większej 2 ESU w Polsce w okresie 2004–2009 wyniosła średnio  

749 046 podmiotów. W 2010 roku natomiast w polu obserwacji FADN znajdowało 

się 738 035 analizowanych mikroprzedsiębiorstw, których suma wartości standar-

dowych produkcji przekroczyła 4000 euro. Próba reprezentacyjna objęła średnio  

12 143 jednostki w latach 2004–2009 oraz 11 191 w 2010 roku. Liczbę mikroprzed-

siębiorstw rolniczych w próbie, w podziale na specjalizację produkcji oraz wielkość 

ekonomiczną przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tabela 1  

Liczba mikroprzedsiębiorstw rolniczych w badanej próbie w Polsce w latach 2004–2010 

według typów rolniczych oraz wielkości ekonomicznej 

 
Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Typ rolniczy 

Uprawy polowe 2573 2650 2622 2800 3241 3287 2047 

Uprawy ogrodnicze 335 350 424 438 446 416 416 

Uprawy trwałe 410 418 439 471 494 514 431 

Krowy mleczne 785 895 877 817 891 952 2319 

Zwierzęta żywione w systemie wypasowym 1348 1332 1386 1501 1661 1807 487 

Zwierzęta ziarnożerne 1574 1611 1761 1681 1456 1488 1629 

Mieszane 4937 4614 4430 4470 4288 3967 3862 

Wielkość ekonomiczna 

ESU < 4 1050 1130 1067 1034 1088 983 1092 

4 ≤ ESU < 8 2502 2424 2434 2455 2462 2352 4281 

8 ≤ ESU < 16 3673 3563 3486 3426 3511 3519 3107 

16 ≤ ESU < 40 3545 3506 3608 3742 3814 3916 1767 

40 ≤ ESU < 100 927 1012 1085 1216 1247 1310 853 

ESU ≥ 100 265 235 259 305 355 351 91 

* W 2010 roku ustalono następujące klasy wielkości ekonomicznej: 2000 ≤ euro < 8000, 

8000 ≤ euro < 25 000, 25 000 ≤ euro < 50 000, 50 000 ≤ euro < 100 000, 100 000 ≤ euro 

 < 500 000, euro ≥ 500 000. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN19. 

 

                                                 
19 L. Goraj, S. Mańko, D. Osuch, R. Płonka, Wyniki standardowe...; L. Goraj, D. Osuch,  

R. Płonka, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim 

FADN w 2006 (2007) roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007 

(2008); Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim 

FADN w 2004 (2005) roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006. 
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W badanej populacji najwyższą średnią powierzchnią użytków rolnych charak-

teryzowały się mikroprzedsiębiorstwa specjalizujące się w uprawach polowych, co 

wynika z faktu, że ziemia jest niezbędnym czynnikiem produkcji dla podmiotów  

o takim profilu działalności. W latach 2004–2009 przeciętne zasoby ziemi wahały 

się w granicach od 22,9 do 25,1 ha na mikroprzedsiębiorstwo rolnicze, natomiast  

w 2010 roku było to średnio 49,9 ha.  W całym badanym okresie średnia powierzch-

nia mikroprzedsiębiorstw była tym większa, im wyższa była jego wielkość ekono-

miczna. Do 2005 roku najwyższym poziomem przeciętnego majątku ogółem charak-

teryzowały się mikroprzedsiębiorstwa rolnicze wyspecjalizowane w uprawach 

ogrodniczych, natomiast w latach 2006–2009 były to podmioty, których dominują-

cym profilem działalności był chów zwierząt ziarnożernych. W ostatnim z badanych 

lat, najwyższą przeciętną wartość majątku ogółem miały mikroprzedsiębiorstwa 

wyspecjalizowane w uprawach polowych. W latach 2004–2009 najwyższe wartości 

majątku odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych, których wielkość eko-

nomiczna była równa, bądź przekraczała 100 ESU. W 2010 roku były to gospodar-

stwa o wielkości ekonomicznej równej bądź przekraczającej 500 000 euro. Nieza-

leżnie od specjalizacji produkcji oraz wielkości ekonomicznej, w strukturze majątku 

badanych mikroprzedsiębiorstw rolniczych przeważały trwałe składniki aktywów 

(ponad 85%). W całym badanym okresie podstawowym źródłem finansowania ba-

danej grupy podmiotów był kapitał własny (ponad 89%). Taka struktura źródeł fi-

nansowania jest cechą charakterystyczną przedsiębiorstw z sektora rolnego
20

.  

W literaturze podkreśla się, że z jednej strony może to być skutkiem obawy rolni-

ków przed wysokim zadłużeniem
21

, zaś z drugiej strony, efektem utrudnionego 

dostępu tej grupy podmiotów do zewnętrznych źródeł kapitału, takich jak kredyty  

i pożyczki
22

. W strukturze zewnętrznych źródeł finansowania mikroprzedsiębiorstw 

rolniczych przeważał natomiast kapitał długoterminowy. 

 
 

 

 

                                                 
20 M.in.: E. Szymańska, Struktura kapitału w gospodarstwach trzodowych o różnej wielkości 

ekonomicznej, ZN SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościo-

wej, nr 76, Warszawa 2008, s. 45–47; D. Zawadzka, Ocena wykorzystania kredytu handlowe-

go przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy 

i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, red. H. Zadora, G. Łukasik, Studia Ekonomiczne, ZN 

WUE w Katowicach, nr 107, Katowice 2012, s. 336.  
21 L. Goraj, S. Mańko, Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie 

rolnym, Difin, Warszawa 2009, s. 126. 
22 Szerzej na ten temat: V.K. Pailwar, J. Kaur, K. Saxena, M. Nijhara, Impact of Membership 

of Financial Institutions on Rural Saving: a Micro-level Study, „International Business  

& Economics Research Journal”, October 2010, nr 9 (10), s. 612; J. Ma, G. Tian, Risks, Fi-

nancing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: A Model In-

corporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints, „Frontiers of Economics in 

China”, January 2006, nr 1(1), s. 114; R. Bierlen, P.J. Barry, B.L. Dixon, B.L. Ahrendsen, 

Credit Constraints, Farm Characteristics and the arm Economy: Differential Impacts on 

Feeder Cattle and Beef Cow Inventories, „The American Journal of Agricultural Economics” 

1998, nr 80, s. 708–709. 
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3.  Wyniki badań 

 

Na rysunku 1 przedstawiono wartość produkcji oraz wysokość kosztów w mi-

kroprzedsiębiorstwach rolniczych w Polsce w latach 2004–2010.  

 

 
Rysunek 1. Wartość produkcji oraz wysokość kosztów w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych 

w Polsce w latach 2004–2010 (w zł) 

 

Źródło: jak w tabeli 1. 

 

 

We wszystkich badanych latach wartość produkcji przeciętnego mikroprzed-

siębiorstwa rolniczego w Polsce przekraczała koszty jej osiągnięcia. Średnia wartość 

produkcji w latach 2004–2009 wyniosła 88 142 zł, natomiast kosztów 73 803 zł, zaś 

w 2010 roku było to odpowiednio 100 969 zł oraz 85 242 zł. Różnica pomiędzy 

analizowanymi zmiennymi była najwyższa w 2007 roku (20 592 zł), a zatem 

wskaźnik kosztochłonności mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w danym 

roku osiągnął najniższą wartość (rys. 2).  

 

 
Rysunek 2. Kosztochłonność produkcji mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 

2004–2010 (w %) 

 

Źródło: jak w tabeli 1. 

 

 

Relacja kosztów ogółem do wartości produkcji osiągniętej w danym okresie 

umożliwia dokonanie oceny kosztochłonności prowadzonej produkcji. Mikroprzed-

siębiorstwa rolnicze charakteryzują się wysoką kosztochłonnością produkcji.  

W latach 2004–2009 wskaźnik ten wyniósł średnio 83,73%. W ostatnim z badanych 

lat stosunek wartości kosztów ogółem do produkcji ogółem równał się 84,42%. Na 

wysokość kosztów, wartość produkcji, a co za tym idzie opłacalność prowadzonej 
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działalności wpływa jakość oraz sposób wykorzystania czynników produkcji  

w rolnictwie, a więc zasobów ziemi, pracy i kapitału, a także warunki klimatyczne  

i rynkowe prowadzonej działalności
23

. W tabeli 2 przedstawiono wartość oraz dy-

namikę produkcji i kosztów mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 

2004–2010. Z analizy dynamiki wyłączono 2010 rok z uwagi na opisane wcześniej 

ograniczenia w prowadzonych badaniach.  
 

Tabela 2 

Wartość oraz dynamika produkcji i kosztów mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce  

w latach 2004–2010 z uwzględnieniem typu rolniczego  

 
Typ rolniczy Zmienna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Wartość (w zł) 

Uprawy polowe 
K 65 499 65 923 70 058 77 449 85 032 85 759 159 435 

P 83 533 77 603 82 728 102 787 93 682 88 623 196 175 

Uprawy ogrodnicze 
K 136 731 133 361 114 317 110 076 116 844 130 120 127 093 

P 177 987 178 068 157 241 154 943 150 651 173 407 176 845 

Uprawy trwałe 
K 67 484 67 274 66 191 59 743 66 485 70 096 73 922 

P 86 753 90 984 93 900 94 084 80 002 79 400 104 768 

Krowy mleczne 
K 42 916 44 906 47 075 57 795 63 079 64 838 95 315 

P 60 928 66 168 68 322 88 502 83 285 72 818 116 187 

Zwierzęta trawożerne 
K 53 169 53 499 58 964 71 190 86 182 83 969 48 936 

P 72 389 73 892 81 942 103 448 99 209 85 922 48877 

Zwierzęta ziarnożerne 
K 186 551 163 425 168 831 204 247 207 577 194 832 161 293 

P 228 775 202 399 218 897 242 513 235 885 237 634 190 195 

Mieszane 
K 50 150 54 025 57 451 54 935 65 489 64 627 64 046 

P 63 356 63 110 67 761 66 482 69 197 65 108 72 757 

Dynamika (w %) Rok poprzedni = 100 

Uprawy polowe 
K – 100,65 106,27 110,55 109,79 100,85 – 

P – 92,90 106,60 124,25 91,14 94,60 – 

Uprawy ogrodnicze 
K – 97,54 85,72 96,29 106,15 111,36 – 

P – 100,05 88,30 98,54 97,23 115,11 – 

Uprawy trwałe 
K – 99,69 98,39 90,26 111,29 105,43 – 

P – 104,88 103,20 100,20 85,03 99,25 – 

Krowy mleczne 
K – 104,64 104,83 122,77 109,14 102,79 – 

P – 108,60 103,26 129,54 94,11 87,43 – 

Zwierzęta trawożerne 
K – 100,62 110,22 120,73 121,06 97,43 – 

P – 102,08 110,89 126,25 95,90 86,61 – 

Zwierzęta ziarnożerne 
K – 87,60 103,31 120,98 101,63 93,86 – 

P – 88,47 108,15 110,79 97,27 100,74 – 

Mieszane 
K – 107,73 106,34 95,62 119,21 98,68 – 

P – 99,61 107,37 98,11 104,08 94,09 – 

K – koszty ogółem, P – produkcja ogółem. 

 

Źródło: jak w tabeli 1. 

 

Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że specjalizacja produkcji różni-

cuje wartość produkcji oraz kosztów mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce. 

                                                 
23 M. Cholewa, M. Dziwulski, A. Skarżyńska, Koszty i dochody wybranych produktów rol-

nych, w: Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej, red.  

J. Zegar, IERiGŻ –PIB, Warszawa 2009, s. 56–65. 
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Mikroprzedsiębiorstwa rolnicze typu zwierzęta ziarnożerne oraz uprawy ogrodnicze 

w latach 2004–2009 osiągnęły, najwyższy poziom produkcji spośród wszystkich 

badanych typów. Wartości te wahały się odpowiednio, dla pierwszych przeciętnie 

od 202 399 do 242 513 zł na mikroprzedsiębiorstwo oraz dla drugich od 150 651 do 

178 068 zł. Natomiast w 2010 roku najwyższą wartość produkcji osiągnęły przed-

siębiorstwa specjalizujące się w uprawach polowych (196 175 zł) oraz w hodowli 

zwierząt ziarnożernych – 190 195 zł. Mikroprzedsiębiorstwa rolnicze, których 

głównym profilem produkcji w latach 2004–2009 była hodowla zwierząt ziarnożer-

nych oraz uprawy ogrodnicze wykazują także najwyższe średnie wartości kosztów 

w badanym okresie. Wyniosły one odpowiednio 187 577 zł oraz 123 575 zł. Rów-

nież w 2010 roku mikroprzedsiebiorstwa pierwszego z analizowanych typów osią-

gnęły najwyższy poziom kosztów ogółem (161 293 zł). W przypadku przedsię-

biorstw specjalizujących się w uprawach polowych oraz w hodowli krów mlecznych 

wartość kosztów ogółem wzrastała w całym badanym okresie.  

W tabeli 3 przedstawiono wartości wskaźnika kosztochłonności produkcji mi-

kroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce z uwzględnieniem typu rolniczego.  
 

Tabela 3 

Kosztochłonność produkcji mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2004–2010  

z uwzględnieniem typu rolniczego (w %) 

 

Typ produkcji/Lata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Uprawy polowe 78,41 84,95 84,68 75,35 90,77 96,77 81,27 

 Uprawy ogrodnicze 76,82 74,89 72,70 71,04 77,56 75,04 71,87 

 Uprawy trwałe 77,79 73,94 70,49 63,50 83,10 88,28 70,56 

Krowy mleczne 70,44 67,87 68,90 65,30 75,74 89,04 82,04 

Zwierzęta trawożerne 73,45 72,40 71,96 68,82 86,87 97,73 100,12 

Zwierzęta ziarnożerne 81,54 80,74 77,13 84,22 88,00 81,99 84,80 

Mieszane 79,16 85,60 84,78 82,63 94,64 99,26 88,03 

Źródło: jak w tabeli 1. 

 

 

Najniższym wskaźnikiem kosztochłonności w latach 2004–2009 charaktery-

zowały się mikroprzedsiębiorstwa specjalizujące się w hodowli krów mlecznych 

(średnio 73%) oraz uprawach ogrodniczych (średnio 75%), najwyższymi natomiast 

przedsiębiorstwa bez specjalizacji produkcji (średnio 88%), a zatem specjalizacja 

działalności, zgodnie z przyjętą tezą, wpływa na kosztochłonność produkcji. Z ba-

dań S. Mańko wynika, że wysoka pracochłonność produkcji w podmiotach typu 

krowy mleczne powoduje, że osiągane nadwyżki ekonomiczne w tych jednostkach 

są niższe od przeciętnego poziomu wszystkich badanych gospodarstw
24

. Ponadto  

S. Mańko dowodzi również, że najniższą dochodowością charakteryzują się gospo-

darstwa wielokierunkowe, co może być związane z wysoką kosztochłonnością pro-

dukcji tych gospodarstw. Podobne wyniki w tym zakresie uzyskała K. Smędzik, 

która wykazała, iż najwyższą efektywność ekonomiczną osiągnęły podmioty specja-

                                                 
24 S. Mańko, Dochody rolników prowadzących nieprzerwanie rachunkowość rolną w latach 

2004-2008, w: Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa…, s. 97–99. 
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lizujące się w uprawach ogrodniczych oraz chowie zwierząt ziarnożernych, nato-

miast najwyższą nieefektywność jednostki typu „mieszane” oraz „krowy mleczne”. 

Przyczyn osiąganych wyników K. Smędzik upatruje w możliwości osiągnięcia 

optymalnej skali produkcji
25

. Poziom kosztochłonności produkcji może być również 

powiązany z aktywnością inwestycyjną przedsiębiorstw, która wpływa na efektyw-

ność wykorzystania majątku trwałego. Z badań wynika, że w latach 2004–2009 

inwestycje o najwyższym średnim poziomie zrealizowały mikroprzedsiębiorstwa 

specjalizujące się w uprawach ogrodniczych (średnio 27 426 zł), uprawach trwałych 

(średnio 23 800 zł), najniższe zaś podmioty o mieszanym profilu działalności (śred-

nio 7655 zł)
26

, a więc te które cechuje najwyższy poziom wskaźnika kosztochłonno-

ści produkcji. T. Felczak podkreśla, że wielokierunkowość produkcji nie pozwala na 

minimalizację kosztów związanych z dostawami czy utrzymywaniem zapasów
27

.  

 
Tabela 4 

Wartość oraz dynamika produkcji i kosztów mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce  

z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej 
 

Typ rolniczy Zmienna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Wartość (w zł) 

ESU < 4 
K 24 805 26 548 25 021 32 204 30 994 32 917 30 239 

P 28 158 28 658 27 982 40 241 33 062 32 985 34 048 

4 ≤ ESU < 8 
K 41 583 38 915 39 538 44 101 51 384 50 417 58 623 

P 51 320 46 262 48 167 56 307 56 897 53 596 71 763 

8 ≤ ESU < 16 
K 75 799 75 149 77 469 80 309 88 828 87 337 137 768 

P 99 055 95 704 100 441 106 676 103 324 97 783 178 040 

16 ≤ ESU < 40 
K 163 879 153 861 152 139 158 103 176 078 181 167 267 482 

P 220 462 201 957 202 159 217 189 213 515 210 071 348 877 

40 ≤ ESU < 100 
K 433 591 391 274 389 897 390 350 420 781 412 032 808 041 

P 576 457 506 858 497 790 542 277 507 678 487 699 969 111 

ESU ≥ 100 
K 1 711 195 2 024 324 2 631 127 2 668 820 3 303 505 3 079 158 7 148 186 

P 2 040 708 2 267 544 3 017 638 2 954 618 3 145 743 2 911 342 7 011 865 

Dynamika (w %) Rok poprzedni =100 

ESU < 4 
K – 107,03 94,25 128,71 96,24 106,20 – 

P – 101,78 97,64 143,81 82,16 99,77 – 

4 ≤ ESU < 8 
K – 93,58 101,60 111,54 116,51 98,12 – 

P – 90,14 104,12 116,90 101,05 94,20 – 

8 ≤ ESU < 16 
K – 99,14 103,09 103,67 110,61 98,32 – 

P – 96,62 104,95 106,21 96,86 94,64 – 

16 ≤ ESU < 40 
K – 93,89 98,88 103,92 111,37 102,89 – 

P – 91,61 100,10 107,43 98,31 98,39 – 

40 ≤ ESU < 100 
K – 90,24 99,65 100,12 107,80 97,92 – 

P – 87,93 98,21 108,94 93,62 96,06 – 

ESU ≥ 100 
K – 118,30 129,98 101,43 123,78 93,21 – 

P – 111,12 133,08 97,91 106,47 92,55 – 

* Jak w tabeli 1. 

 

Źródło: jak w tabeli 1. 

 

                                                 
25 Szerzej: K. Smędzik, Problem skali produkcji w różnych typach indywidualnych gospo-

darstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA, „Roczniki Naukowe”, 2011/3 SERiA, 

s. 345–348. 
26 E. Szafraniec-Siluta, Stopa inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004–2009, 

w: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania…, s. 324. 
27 T. Felczak, Kosztochłonność i rentowność gospodarstw indywidualnych w zależności od 

typu rolniczego, ZN SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywno-

ściowej, nr 89, Warszawa 2011, s. 99. 
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W tabeli 4 przedstawiono dane dotyczące wartości produkcji oraz wysokości 

kosztów mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce, z uwzględnieniem wielkości 

ekonomicznej tych podmiotów. Ponadto zaprezentowano zmiany omawianych kate-

gorii w latach 2004–2009. Podobnie w jak w tabeli 2, z analizy dynamiki wyłączono 

2010 rok. 

Z zaprezentowanych danych wynika, że im większa wielkość ekonomiczna 

mikroprzedsiębiorstwa rolniczego, tym większa wartość produkcji oraz wyższe 

koszty ogółem. Tempo i kierunek zmian badanych kategorii były zróżnicowane i nie 

odnotowano jednoznacznych tendencji. Dane dotyczące kosztochłonności produkcji 

badanych mikroprzedsiębiorstw rolniczych, z uwzględnieniem ich wielkości eko-

nomicznej, zaprezentowano w tabeli 5. 
 

Tabela 5 

Kosztochłonność produkcji mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2004–2010  

z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej (w %)  
 

Wielkość ekonomiczna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

ESU < 4 88,09 92,64 89,42 80,03 93,75 99,79 88,81 

4 ≤ ESU < 8 81,03 84,12 82,09 78,32 90,31 94,07 81,69 

8 ≤ ESU < 16 76,52 78,52 77,13 75,28 85,97 89,32 77,38 

16 ≤ ESU < 40 74,33 76,19 75,26 72,80 82,47 86,24 76,67 

40 ≤ ESU < 100 75,22 77,20 78,33 71,98 82,88 84,48 83,38 

ESU ≥ 100 83,85 89,27 87,19 90,33 105,02 105,76 101,94 

* Jak w tabeli 1. 

 

Źródło: jak w tabeli 1. 

 

 

W latach 2004–2009 najwyższą średnią kosztochłonnością charakteryzowały 

się mikroprzedsiębiorstwa rolnicze, których wielkość ekonomiczna była równa bądź 

przekraczała 100 ESU (średnio 94%)
28

 oraz mikroprzedsiębiorstwa najmniejsze, 

których wielkość ekonomiczna była niższa niż 4 ESU (średnio 91%). Stanowi to 

częściowe potwierdzenie sformułowanej tezy badawczej. Z kolei najniższą przecięt-

ną kosztochłonnością w badanym okresie cechowały się podmioty o wielkości eko-

nomicznej większej bądź równej 16 ESU i jednocześnie nieprzekraczającej 40 ESU 

(średnio 78%). Również w 2010 roku najwyższą relację wartości produkcji do po-

niesionych kosztów odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach o największej wielko-

ści ekonomicznej oraz w mikroprzedsiębiorstwach o najmniejszej wielkości ekono-

micznej. Należy zauważyć, że w latach 2008–2010 koszty ogółem w mikroprzedsię-

biorstwach rolniczych o największej wielkości ekonomicznej przekraczały wartość 

wytworzonej produkcji. Przedsiębiorstwa te osiągają jednak najwyższą wartość 

dodaną netto
29

, co oznacza, że dopłaty do działalności operacyjnej (m.in. płatności

                                                 
28 Zależność tę potwierdzają wyniki badań A. Skarżyńskiej. A. Skarżyńska, Skala produkcji 

rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność..., s. 19–20. 
29 Jest to jedna z możliwych do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo rolnicze kategorii nadwy-

żek ekonomicznych. Szerzej: J. Idczak, Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego 

Unii Europejskiej, Wydawnictwo WSB, Poznań 2001, s. 87. 
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obszarowe) mają duży wpływ na osiągane przez nie nadwyżki ekonomiczne. 

 

 

Podsumowanie  

 

W artykule określono kosztochłonność produkcji mikroprzedsiębiorstw rolni-

czych z uwzględnieniem specjalizacji produkcji oraz wielkości ekonomicznej. Wy-

niki badań potwierdziły, że mniejsze mikroprzedsiębiorstwa rolnicze odznaczają się 

większą kosztochłonnością produkcji niż większe. Nie dotyczy to największych 

spośród analizowanych podmiotów. Przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w danym 

kierunku produkcji rolnej cechuje niższa relacja wartości kosztów ogółem do warto-

ści produkcji niż te, które nie są wyspecjalizowane. Ponadto: 

1. Mikroprzedsiębiorstwa rolnicze charakteryzują się wysoką kosztochłonnością 

produkcji, określoną jako relacja kosztów ogółem do wartości produkcji. W la-

tach 2004–2009 wskaźnik ten wyniósł średnio 83,73%. W ostatnim z badanych 

lat stosunek wartości kosztów ogółem do produkcji ogółem równał się 84,42%. 

2. Najniższym wskaźnikiem kosztochłonności w latach 2004–2009 charaktery-

zowały się mikroprzedsiębiorstwa specjalizujące się w hodowli krów mlecz-

nych oraz uprawach ogrodniczych, najwyższymi natomiast przedsiębiorstwa 

bez specjalizacji produkcji. 

3. Uwzględniając klasy wielkości ekonomicznej mikroprzedsiębiorstw rolniczych 

można zauważyć, że w latach 2004–2009 najwyższą średnią kosztochłonnością 

charakteryzowały się te, których wielkość ekonomiczna była równa bądź prze-

kraczała 100 ESU oraz mikroprzedsiębiorstwa najmniejsze, których wielkość 

ekonomiczna była niższa niż 4 ESU. Z kolei najniższą przeciętną kosztochłon-

nością w badanym okresie cechowały się podmioty o wielkości ekonomicznej 

większej bądź równej 16 ESU i jednocześnie nie przekraczającej 40 ESU.  

 

 
PRODUCTION COSTS IN AGRICULTURAL MICRO-ENTERPRISES IN POLAND 

Summary 

The aim of the paper is to analyze and assess the relation of total costs to the value of 

production in agricultural micro-enterprises. The study was based on data made available by 

the Farm Accountancy Data Network (FADN) The collection and use of farm accountancy 

data. In the paper, the analysis of changes in the agricultural micro-enterprises' costs and 

production value in 2004-2010 is presented, taking into account the enterprise specialization 

and size. 
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PRAWO DO ODLICZENIA STRATY PODATKOWEJ JAKO  

SZCZEGÓLNA PREFERENCJA PODATKOWA DLA  

PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

 

Wprowadzenie 

 

Szczególnym rodzajem podmiotu gospodarującego i podatkowego jest przed-

siębiorca. To on i jego działalność stanowią zasadniczy motor wzrostu gospo-

darczego, a osiągane dochody stają się źródłem daniny podatkowej.  Każdy przed-

siębiorca prowadząc działalność gospodarczą dąży do realizacji pewnych zamie-

rzeń: chce zarabiać, rozwijać się, osiągać coraz lepszą pozycję rynkową. Te zamie-

rzenia przejawiają się najczęściej w dążeniu do realizacji celów finansowych,  

a w szczególności do maksymalizacji korzyści finansowych oraz utrzymania płyn-

ności. Należy zwrócić uwagę, że dążenie do maksymalizacji efektu finansowego 

prowadzonej działalności oraz utrzymywanie płynności finansowej nie jest tylko 

przedmiotem zainteresowania samego przedsiębiorcy, jest też przedmiotem zainte-

resowania władzy publicznej, która upatruje długoterminowych dochodów podat-

kowych właśnie w jak najszerszej realizacji wymienionych celów finansowych.  

Licząc się z tym, że faktyczna realizacja przyjętych przez przedsiębiorcę celów 

finansowych obarczona jest ryzykiem działalności i może skutkować ogranicze-

niem, a nawet zaprzestaniem działalności, władza publiczna, nie chcąc dopuścić do 

ograniczenia lub wygaśnięcia źródła podatku, ustanawia między innymi preferencje 

podatkowe, wśród których istotne miejsce zajmuje ustanowione w podatkach do-

chodowych prawo do odliczenia poniesionej straty podatkowej w następnych latach 

podatkowych. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawa do odliczenia straty  

z działalności gospodarczej jako szczególnej preferencji podatkowej adresowanej 

do przedsiębiorców, wskazanie uwarunkowań stosowania prawa do odliczenia stra-

ty podatkowej oraz skali, zakresu i skutków jego wykorzystania przez przedsiębior-

ców w ostatnich latach podatkowych.  

 

 

1. Prawo do odliczania straty podatkowej jako preferencja podatkowa 

 

Przedstawiając prawo do odliczania straty podatkowej jako rodzaj preferencji 

podatkowej ustanowionej przez władze publiczną w roli narzędzia oddziaływania na 

zachowania podatników, należy zwrócić uwagę na to czym jest preferencja podat-

kowa i co ją cechuje. Z ekonomicznego punktu widzenia o preferencji podatkowej 
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można mówić w sytuacji, gdy konkretne grupy podatników lub ich działalność obję-

te są korzyściami podatkowymi. Nie mają one jednak postaci bezpośrednich transfe-

rów budżetowych, lecz funkcjonują jako instrumenty obniżające ciężar podatkowy
1
. 

Oznacza to, że władza publiczna ustanawia preferencje podatkowe jako alternatywę 

dla wydatków budżetowych. Wydatków, które musiałaby ponieść, chcąc udzielić 

wsparcia dla przedsiębiorstw przejściowo borykających się z trudnościami w reali-

zacji przyjętych celów finansowych. Stosowanie preferencji podatkowych w prze-

ciwieństwie do transferów bezpośrednich, przejawia się w utracie dochodu publicz-

nego. Innymi słowy, państwo wyrzeka się części dochodów podatkowych po to, by 

zrealizować cele prowadzonej polityki podatkowej. 

Określenie preferencji podatkowej zawiera także definicja proponowana przez 

OECD, zgodnie z którą preferencją podatkową jest transfer środków publicznych 

dokonywany wskutek obniżenia zobowiązania podatkowego w relacji do przyjętego 

standardu podatkowego. Przy czym, za standard podatkowy w podatkach dochodo-

wych należy przyjąć taki system opodatkowania dochodów, który uwzględnia na-

stępujące zasady
2
: 

- powszechność opodatkowania – opodatkowanie dochodu każdego podmiotu, 

bez względu na sferę, zakres i formę jego działalności, 

- zupełność opodatkowania – opodatkowanie  każdego dochodu bez względu na 

źródło dochodu, kategorię płatnika, czy przeznaczenie dochodu, 

- opodatkowanie rzeczywistego dochodu – opodatkowanie dochodu, który może 

zostać przeznaczony na konsumpcję lub powiększenie majątku, 

- opodatkowanie jednostki – opodatkowanie wyłącznie osoby/podmiotu, osiąga-

jącej przychód, bez możliwości łączenia tego dochodu z innymi podmiotami, 

- roczność opodatkowania, 

- opodatkowanie podmiotu według danej stawki. 

Wydaje się przy tym, że dodatkowym warunkiem uznania danego rozwiązania 

za preferencję podatkową powinna być jego abstrakcyjność i generalność, tj. skie-

rowanie go do nieokreślonej liczby podatników. Warunek taki spełnią preferencje 

wynikające z ustaw podatkowych.  

Zaznaczyć należy  jednak, że nie wszystkie rozwiązania podatkowe, które  

w sensie prawnym stanowią ulgi podatkowe (zwolnienia, odliczenia, itp.) są rze-

czywistą preferencją podatkową. Niektóre z nich służą bowiem racjonalizacji syste-

mu podatkowego, obniżają koszty poboru podatku lub też wynikają z zobowiązań 

międzynarodowych lub wspólnotowych i jako takie uznawane są za standard podat-

kowy, czyli swego rodzaju pierwotny (naturalny) zakres opodatkowania. Dopiero te 

rozwiązania, które stanowią odstępstwo od przyjętego standardu opodatkowania 

wykazują cechy preferencji podatkowych. 

W Polsce brakuje jednak powszechnie akceptowalnej definicji preferencji po-

datkowej. W Ordynacji podatkowej określono jedynie pojęcie ulgi podatkowej, jako 

przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub 

zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania 

                                                 
1 S. James, Ch. Nobes, The Economics of Taxation 2008/2009 (8th edition), Prentice Hall 

Europe, Londyn 2008, s. 42. 
2 Tax Expenditiures in OECD Countries, OECD 2010, s. 12–14.  
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lub wysokości podatku
3
. 

Należy zatem uznać, że preferencje podatkowe dla przedsiębiorców w polskim 

systemie podatkowym  przybierają różną postać i najczęściej przejawiają się w po-

staci: odliczeń, zwolnień, obniżenia stawki, ale też w zaniechaniu ustalania czy 

poboru podatku lub łącznym opodatkowaniu dochodów. Ich cechą wspólną jest to, 

że prowadzą one do obniżenia zobowiązania podatkowego i tym samym obniżenia 

ciężaru podatkowego przedsiębiorcy
4
. Wśród preferencji podatkowych adresowa-

nych do przedsiębiorcy – podatnika podatku dochodowego, można wskazać kilka 

zasadniczych, a mianowicie – oprócz prawa do odliczenia straty podatkowej rów-

nież prawo do limitowanego zwolnienia dochodów osiąganych w specjalnych stre-

fach ekonomicznych, prawo do jednorazowej amortyzacji nowo nabytych składni-

ków majątkowych przez małych podatników lub rozpoczynających działalność 

gospodarczą, prawo do odliczeń wydatków na nabycie nowych technologii oraz 

prawo do kredytu podatkowego dla rozpoczynających działalność gospodarczą bądź 

w przypadku osób prawnych, prawo do łączenia dochodów i strat podmiotów two-

rzących podatkową grupę kapitałową. Rodzaje preferencji i prawną podstawę ich 

stosowania przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Preferencje dla przedsiębiorców w podatkach dochodowych 

 

Preferencja 

Podstawa prawna 

Ustawa o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych 

Ustawa o podatku docho-

dowym od osób prawnych 

Prawo do odliczania ponie-

sionych strat podatkowych 
Art. 9 ust. 3 Art. 7 ust. 5 

Specjalne strefy ekonomiczne Art. 21 ust. 1 pkt 63a Art. 17 ust. 1 pkt 34 

Prawo do jednorazowej 

amortyzacji (mali podatnicy) 
Art. 22k ust. 7 Art. 16k ust. 7–11 

Wydatki na nabycie nowych 

technologii 
Art. 26c Art. 18b 

Kredyt podatkowy Art. 44 ust. 7a–7j Art. 22 ust. 11–16 

Podatkowa grupa kapitałowa – Art. 1a 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych, DzU 2012, poz. 361, z późn. zm. oraz Ustawy z 15.02.1992 r.  

o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm. 

 

 

Prawo do odliczenia straty podatkowej niewątpliwie należy uznać za preferen-

cje podatkową zarówno w sensie ekonomicznym, jak i prawnym. Uwzględniając 

sens ekonomiczny prawo do odliczenia straty podatkowej skutkuje z jednej strony – 

u  przedsiębiorcy – obniżeniem  podstawy do opodatkowania, z drugiej, obniża 

dochód budżetowy – na co zgadza się władza publiczna, upatrując w tym realizacji 

                                                 
3 Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2005, nr 8, poz. 60. 
4 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo prawnicze Lexi-

sNexis, Warszawa 2002, s. 123–124. 



568 Bożena Ciupek 

 

celów polityki podatkowej, a w szczególności pomocy w zachowaniu płynności 

finansowej podatników oraz poprawy elastyczności podejmowania decyzji inwesty-

cyjnych
5
. Uwzględniając również aspekt prawny, prawo do odliczenia straty podat-

kowej jest preferencją podatkową. Po pierwsze, jest bowiem ulgą w rozumieniu 

ordynacji podatkowej. Po drugie, skutkuje obniżeniem zobowiązania podatkowego 

w porównaniu ze standardem podatku dochodowego. Po trzecie, cechuje go abstrak-

cyjność i generalność. 

 

 

2. Zasady i uwarunkowania wykorzystania prawa do odliczenia straty po-

datkowej przez przedsiębiorcę 

 

Kategoria straty podatkowej (straty ze źródła przychodu) została określona za-

równo w rozwiązaniach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak  

i rozwiązaniach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
6
. Ustawodawca 

określa, że w przypadku, gdy w roku podatkowym suma kosztów uzyskania przy-

chodów przekracza sumę przychodów, różnica stanowi stratę ze źródła przychodów. 

Należy przy tym podkreślić, że obniżenie przychodów z działalności gospodarczej 

może nastąpić tylko o te koszty uzyskania przychodów, które powstają w związku  

z jej prowadzeniem.  Jak łatwo zauważyć, pojęcie straty podatkowej w kategoriach 

prawa podatkowego związane jest nierozerwalnie z realizacją przychodów oraz 

kosztów podatkowych w roku podatkowym. Powiązanie straty podatkowej z rokiem 

podatkowym oznacza, że przedsiębiorcy są w stanie ustalić ją dopiero po zakończe-

niu roku podatkowego. 

Strata podatkowa jest specyficzną kategorią ustaw podatkowych, która jako ujemny, 

podatkowy wynik działań podejmowanych w roku podatkowym przez przedsiębior-

cę ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania w następnych latach. Przesą-

dza o tym treść rozwiązań ustawowych, w których ustanowiono prawo podatnika do 

odliczania straty poniesionej w jednym roku podatkowym od dochodów osiągnię-

tych w następnych latach podatkowych
7
. W związku z zaistnieniem prawa do rozli-

czania straty podatkowej, ustawodawca określa zasady, według których to rozlicza-

nie może być realizowane. Rozliczając stratę podatkową należy stosować się do 

następujących zasad
8
: 

 strata podatkowa obniża dochody podatnika, jest więc odliczeniem od fak-

tycznie zrealizowanego dochodu w kolejnych latach podatkowych, 

 

                                                 
5 Cel i mechanizm preferencji podatkowych, załącznik A do Preferencje podatkowe w Polsce 

nr 2,  Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011, s. 3. 
6 Art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

DzU 2012, poz. 361, z późn. zm; art. 7 ust. 2 Ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm. 
7 Art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

DzU 2012, poz. 361, z późn. zm; art. 7 ust. 5 Ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm. 
8 Rozliczanie straty podatkowej w: Zeznanie PIT za 2011 r. – ulgi i odliczenia, „Biuletyn 

Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych” 2012, nr 7, dodatek nr 9, s. 30. 
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 o jej wysokość można obniżyć dochód w najbliższych, kolejno po sobie nastę-

pujących pięciu latach podatkowych, 

 wysokość obniżenia w którymkolwiek roku nie może przekroczyć 50% kwoty 

poniesionej straty.  

Zasady te oznaczają, że minimalny okres odliczania straty wynosi dwa lata a mak-

symalny pięć lat. Decyzja co do tego, jaka część straty zostanie rozliczona w danym 

roku podatkowym należy do podatnika. Ponadto może on zdecydować czy będzie 

rozliczał poniesioną stratę w trakcie następnych lat podatkowych (obniżając kwotę 

zaliczki na podatek) czy dopiero po zakończeniu każdego z nich
9
. 

W przypadku podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, ustawodawca określił dodatkowy warunek ograniczając prawo do po-

krywania straty jedynie z dochodów z tego samego źródła, co oznacza, że straty  

z działalności gospodarczej nie można pokrywać innymi źródłami dochodów niż 

działalność gospodarcza
10

. Ograniczenie to nie ma zastosowania w podatku docho-

dowym od osób prawnych, z uwagi na brak podziału na źródła przychodu. 

Ponadto obie konstrukcje podatkowe wskazują na pewne kategorie straty,  

w związku z powstaniem których nie dopuszcza się stosowania prawa do rozliczenia 

straty. W przypadku osób fizycznych prawo to nie ma zastosowania do strat ponie-

sionych: 

a) z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych dotyczących:  

- nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, 

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowe-

go oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

- prawa wieczystego użytkowania gruntów, 

- innych rzeczy, 

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zosta-

ło dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 

przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło 

nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od 

końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, 

b) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku, a w szczególno-

ści
11

: 

- dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach miesz-

kalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia 

tych osób, jeżeli  liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu, 

- dochody podatników, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym 

mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, 

                                                 
9 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 sierpnia 2011 r., nr IPT-

PB1/415-42/11-2/ASz. 
10 R. Kubacki, Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2010, Unimex, Wrocław 

2010, s. 241. 
11 Źródła przychodów, z których dochody są wolne od podatku określa art. 21 oraz art. 52, 

52a, 52c, 52d, 52e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
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- jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o któ-

rych mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,   

- wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w ustawie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego i przeznaczony 

na cele określone w umowie o PPP. 

W przypadku osób prawnych nie uwzględnia się następujących strat:  

- przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych 

– w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębior-

ców, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, 

- przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie 

przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, 

- ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku, a w szczegól-

ności: dochody podatników, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzo-

nej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o któ-

rym mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych oraz wkład wła-

sny podmiotu publicznego, o którym mowa w ustawie o partnerstwie publicz-

no-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego i przeznaczony na cele 

określone w umowie o PPP. 

Dodatkowo, rozważając prawo do odliczenia straty podatkowej przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność w formie osoby fizycznej należy uwzględnić szczególne 

rozwiązania  ustawowe, a mianowicie prowadzenie działów specjalnych produkcji 

rolnej oraz prawo do zmiany formy opodatkowania dochodów poprzez wybór formy 

zryczałtowanej.  

W przypadku podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, od-

liczenie straty podatkowej jest możliwe, ale konieczne jest spełnienie dodatkowego 

warunku. Podatnicy ci mogą rozliczać stratę, jeżeli ich dochód przez okres następ-

nych pięciu kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiąg rachunko-

wych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

W przypadku zmiany formy opodatkowania dochodów w okresie rozliczania 

straty, oznaczającej rezygnację z zasad ogólnych na rzecz wyboru ryczałtu od przy-

chodu ewidencjonowanego, podatnikowi nadal przysługuje prawo do odliczenia 

straty z tym, że odliczenia będzie dokonywał od przychodu, a nie od dochodu. 

Zgodnie z zasadami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnik 

uzyskujący przychody opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mo-

że odliczyć od przychodów stratę podatkową
12

. Natomiast przy rezygnacji z zasad 

ogólnych na rzecz karty podatkowej utraci prawo do rozliczania straty podatkowej. 

Należy także zaznaczyć, że żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych nie sprzeciwia się temu, aby podatnik zachował prawo do rozliczania 

straty, pomimo zmiany w każdym roku podatkowym formy opodatkowania, jeżeli 

tylko przepisy prawa dopuszczają, w przypadku zastosowanych form opodatkowa-

nia, rozliczanie straty.  

Prawo do odliczania straty w obu konstrukcjach podatkowych wygasa po 

                                                 
12 Art. 11 Ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU nr.144, poz. 930, z póź. zm. 
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upływie pięciu lat podatkowych następujących po roku, w którym poniesiono stratę, 

bez względu na to czy cała kwota straty została odliczona, czy też nie. 

 

 

3. Wykorzystanie prawa do odliczenia straty podatkowej przez przedsiębior-

ców w latach 2009–2011 

 

Analizując poziom wykorzystania prawa do odliczenia straty podatkowej przez 

przedsiębiorstwa w ostatnich trzech latach należy zwrócić uwagę na istotny przyrost 

jego wartości w stosunku do poprzednich lat podatkowych. Sytuację tę zilustrowano 

w tabeli 2. 
 

Tabela 2 

Straty podatkowe odliczone przez przedsiębiorców w latach 2004–2011 (w mln. zł) 

 

Wyszczególnienie Jednostka 
Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Podatek dochodo-

wy od osób fizycz-

nych 

mln zł 750 780 900 1,100 1,000 1,500 1,800 1,900 

Dynamika straty  

w PDOF 
% 100,0 104,0 120,0 146,7 133,3 200,0 240,0 253,3 

Podatek dochodo-

wy od osób praw-

nych 

mln zł 10,900 11,000 9,900 9,900 8,400 6,200 11,500 14,500 

Dynamika straty  

w PDOP 
% 100,0 100,9 90,8 90,8 77,1 56,8 105,5 133,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Preferencje podatkowe w Polsce nr 2, Minister-

stwo Finansów, Warszawa 2011, s. 36–37; Informacja dotycząca rozliczenia podatku docho-

dowego od osób fizycznych za 2010 rok, Ministerstwo Finansów, Departament podatków 

dochodowych, Warszawa, 2010, s. 10; Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodo-

wego od osób prawnych za 2011 rok, Ministerstwo Finansów, Departament podatków docho-

dowych, Warszawa, 2012 s. 3. 

 

 

Generalnie od roku 2008 podatnicy odliczają znacznie wyższe straty finansowe 

niż w poprzednich latach obrotowych. W przypadku przedsiębiorców będących 

osobami fizycznymi, po spadku dynamiki odliczanych strat w 2008 roku obserwuje 

się jej 50% przyrost w 2009 roku i kolejno ponad 10% przyrost w latach 2010  

i 2011. W przypadku przedsiębiorców będących osobami prawnymi, po systema-

tycznym spadku poziomu odliczanej straty podatkowej do 2009 roku, w 2010 roku 

odnotowuje się jej ponad 85% przyrost oraz dalszy wzrost w roku 2011. Sytuacja ta 

ma w dużej mierze związek z globalnym kryzysem finansowym i pogłębiającymi się 

trudnościami rynkowymi. Szczególnie dotkliwie skutki załamania gospodarczego 

odczuł sektor przetwórstwa przemysłowego, handel hurtowy i detaliczny
13

.  

W związku z zaistniałą sytuacją podatnicy, którzy osiągną dochód w kolej-

nych, po ustaleniu straty podatkowej, latach, powszechniej wykorzystują prawo do 

jej odliczenia. Odliczają ponoszone straty w znacznie wyższej wartości w poprzed-

                                                 
13 Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw 

powstałych w latach 2006–2010, GUS, Warszawa 2012, s. 31–35. 
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nich latach podatkowych. Podatnicy podatków dochodowych odliczyli w badanych 

latach 2009–2011 straty z lat ubiegłych, których wartość systematycznie rosła  

i wynosiła odpowiednio 7,7 mld zł w 2009 roku, 13,3 mld zł w 2010 roku i 16,4 mld 

zł w 2011 roku, z czego większość (6,2 mld zł, 11,5 mld zł oraz 14,5 mld zł) przy-

padała na podatek dochodowy od osób prawnych. Przedsiębiorcy wykorzystując 

prawo do odliczeń straty obniżyli obciążenia podatkowe z tytułu podatków docho-

dowych, w 2009 roku o 1,343 mln zł, w 2010 r. o 2,263 mln zł, a w 2011 roku  

o 2,888 mln zł, co oznacza, że w  stosunku do 2009 roku, w 2010 roku odnotowano 

70% przyrost wykorzystania tej preferencji, a w roku 2011 w stosunku do 2010 roku 

przyrost o kolejne 10%.  

Biorąc pod uwagę liczbę podatników opłacających podatek dochodowy w ba-

danym okresie, podatnik podatku dochodowego od osób prawnych odliczył prze-

ciętnie prawie 300 tys. zł w 2009 roku i po około 400 tys. w latach 2010–2011. 

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych odliczył natomiast przeciętnie 

w 2009 roku około 14 tys. zł, a w latach 2010–2011 wartość ta przekroczyła 15 tys. 

zł.  

Skutki wykorzystania preferencji podatkowych, w postaci zmniejszenia docho-

dów budżetowych, w związku z odliczeniem strat podatkowych na tle ogólnych 

skutków stosowania preferencji podatkowych dla gospodarki z tytułu poszczegól-

nych podatków dochodowych oraz całego systemu podatkowego przedstawiono  

w tabeli 3 i tabeli 4. 

W związku z wykorzystaniem prawa do odliczenia straty podatkowej przez 

przedsiębiorców – podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, odnoto-

wuje się zmniejszenie dochodu budżetu państwa o kwotę 111 mln zł w 2009 roku, 

120 mln zł w 2010 roku i 133 mln zł w 2011 roku, co oznacza w porównaniu z 2009 

rokiem przyrost odnotowanego zmniejszenia wpływu budżetowego z tytułu wyko-

rzystania tej preferencji podatkowej o ponad 8% w 2010 roku i prawie o 20%  

w 2011 roku. Wartość obniżenia dochodu budżetu państwa z tego tytułu stanowi  

w każdym z analizowanych lat ok. 0,01% PKB. Wykorzystanie prawa do odliczenia 

straty podatkowej przez tą grupę przedsiębiorców stanowiło w każdym z badanych 

lat ponad 1% zmniejszeń dochodu budżetowych z tytułu wszystkich preferencji 

podatkowych wykorzystanych przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

W przypadku odliczenia straty podatkowej przez przedsiębiorców obciążonych 

podatkiem dochodowym od osób prawnych, dochody budżetu państwa zmniejszyły 

się o kwotę 1,232 mln zł w 2009 roku, 2,143 mln zł w 2010 roku i 2,755 mln zł  

w 2011 roku. Oznacza to w porównaniu z 2009 rokiem przyrost odnotowanego 

zmniejszenia wpływu budżetowego z tytułu wykorzystania tej  preferencji podatko-

wej o  prawie 74% w 2010 roku, a w 2011 roku – 123%. Wartość obniżenia docho-

dów budżetu państwa z tego tytułu w analizowanych latach waha się od około 0,1% 

PKB w 2009 roku do 0,15% PKB w 2010 roku i 0,16% PKB w 2011 roku. Wyko-

rzystanie prawa od odliczenia straty podatkowej przez tę grupę przedsiębiorców 

stanowiło 14% w 2009 roku, około 20% w 2010 i ponad 24% w 2011 roku zmniej-

szeń dochodu budżetowych z tytułu wszystkich preferencji podatkowych wykorzy-

stanych przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
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Tabela 3 

Skutki wykorzystania preferencji z tytułu prawa do odliczenia straty podatkowej przez przed-

siębiorców – podatników podatku dochodowego od osób fizycznych  

w latach 2009–2011 (w mln zł) 

 

Wyszczególnienie 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

(PIT) 

Dynamika 

2009 = 100% 

2009 2010 2011 
PIT  

2010 

PIT 

2011 Kwota 
% 

PKB 
% Kwota 

% 

PKB 
% Kwota 

% 

PKB 
% 

Skutki wykorzysta-

nia odliczeń z tytułu 

straty podatkowej 

111 0,01 1,3 120 0,01 1,1 133 0,01 1,1 108,1 119,8 

Skutki wykorzysta-

nia preferencji 

podatkowych dla 

gospodarki z tytułu 

PDOF 

494 0,04 5,6 523 0,04 4,7 579 0,04 5,1 105,8 117,2 

Skutki wykorzysta-

nia preferencji 

podatkowych dla 

gospodarki ogółem 

8,830 0,71 100 11,016 0,78 100 11,446 0,80 100 124,8 129,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo 

Finansów, Warszawa 2010, s. 19; Preferencje podatkowe w Polsce nr 2, Ministerstwo Finan-

sów, Warszawa 2011, s. 21; Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych za 2009 rok, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, 

Warszawa, 2010 s. 6–10; Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych za 2010 rok, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, 

Warszawa, 2011 s. 6–11; Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych za 2010 rok, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, 

Warszawa, 2010, s. 6–11. 

 

Tabela 4 

Skutki wykorzystania preferencji z tytułu prawa do odliczenia straty podatkowej przez przed-

siębiorców – podatników podatku dochodowego od osób prawnych  

w latach 2009–2011 (w mln zł) 

 

 

Wyszczególnienie 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

(CIT) 

Dynamika 

2009 = 100% 

2009 2010 2011  

CIT 

2010 

 

CIT 

2011 
Kwota 

% 

PKB 
% Kwota 

% 

PKB 
% Kwota 

% 

PKB 
% 

Skutki wykorzy-

stania odliczeń  

z tytułu straty 

podatkowej 

1,232 0,09 14,0 2,143 0,15 19,5 2,755 0,16 24,1 173,9 223,6 

Skutki wykorzy-

stania preferencji 

podatkowych dla 

gospodarki z 

tytułu PDOP 

5,879 0,44 66,5 7,921 0,56 71,9 9,738 0,57 85,1 134,7 165,6 

Skutki wykorzy-

stania preferencji 

podatkowych dla 

gospodarki 

ogółem 

8,830 0.71 100 11,016 0,78 100 11,446 0,80 100 124,8 129,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo 

Finansów, Warszawa 2010, s. 19; Preferencje podatkowe w Polsce nr 2, Ministerstwo Finan-

sów, Warszawa 2011, s. 21; Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób 
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prawnych za 2009 rok, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, War-

szawa, 2010 s. 2–13; Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób praw-

nych za 2010 rok, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa, 

2011 s. 2-13; Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 

2011 rok, Ministerstwo Finansów, Departament podatków dochodowych, Warszawa, 2012  

s. 2–13. 

 

 

Z przytoczonych danych wynika, że skutki kryzysu odczuły zarówno przedsię-

biorstwa osób fizycznych, jak i osób prawnych. Rozmiar  odliczanych strat podat-

kowych  i ich przyrost były znacznie wyższe w przypadku przedsiębiorców opłaca-

jących podatek dochodowy od osób prawnych niż w przypadku przedsiębiorców 

opłacających podatek dochodowy od osób fizycznych. Przyczyn tego zjawiska  

z jednej strony należy upatrywać w skali prowadzonej działalności i wartości ponie-

sionych strat podatkowych w latach 2008–2009. Z drugiej – w osiąganiu przez 

przedsiębiorstwa dochodów podatkowych w ostatnich latach takich, które pozwalają 

na coraz większy poziom odliczeń strat podatkowych poniesionych w latach po-

przednich. 

 

 

Podsumowanie 

 

W następstwie kryzysu finansowego odnotowuje się u przedsiębiorców w la-

tach 2008–2009 pogarszające się wyniki prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz pogłębiające się trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Obserwowane 

zjawiska są niekorzystne zarówno dla pojedynczego podmiotu gospodarczego, jak  

i dla całej gospodarki. Władza publiczna zainteresowana długoterminowymi docho-

dami podatkowymi w obliczu ryzyka utraty źródła podatku wskutek ograniczenia 

lub nawet zaprzestania działalności gospodarczej ustanawia preferencje podatkowe. 

W ostatnich latach, szczególne miejsce wśród nich zajmuje prawo do odliczenia 

poniesionej straty podatkowej w następnych latach podatkowych. Za cel wprowa-

dzenia preferencji do rozwiązań podatkowych przyjęto pomoc w utrzymaniu płyn-

ności finansowej przedsiębiorcy oraz jego aktywizację inwestycyjną. Korzystając  

z tej preferencji podatnicy prowadzący działalność gospodarczą średnio w każdym 

badanym roku kwotę 12,5 mld, co skutkowało obniżeniem dochodów budżetowych, 

w każdym kolejnym roku średnio o około 2,3 mld zł.  

 

 
THE RIGHT TO DEDUCT A TAX LOSS AS A SPECIFIC TAX EXPENDI-

TURES FOR ENTREPRENEURS 

Summary 

Following the financial crisis there are recorded results deteriorating economic activity 

in business and deepening difficulties in maintaining liquidity. The observed phenomena are 

unfavorable to both the single entity and the whole economy. Facing the risk of losing tax 

sources due to reduction or even cessation of activity. The public authority caring for long-

term tax revenues establishes tax expenditures. With a special place in recent years for the 

right to deduct tax losses incurred in subsequent fiscal years. Helping to maintain liquidity 

and activation of entrepreneurs investments were adopted as the purpose of introducing 
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preferential tax solutions.  

The purpose of this paper is to present the right to deduct business losses from a special 

tax preferences targeted at entrepreneurs. Indication of determinants of its use, scale and 

scope of use by the entrepreneurs the right to deduct tax loss in recent fiscal years 

Translated by Bożena Ciupek  
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FORMY OPODATKOWANIA I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ 

MIKRO I MAŁYCH FIRM 

 

 

Wprowadzenie 

 

W wyniku zmian ustrojowych po roku 1989 i transformacji w gospodarce na-

rodowej nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. Powstawały głównie mikro 

i małe przedsiębiorstwa, które wykorzystywały zgromadzony rodzinny kapitał lub 

korzystały z kredytów bankowych. 

W Ustawie z dnia 23.12.1988 roku o działalności gospodarczej (DzU 1989, nr 

41, poz. 234) uregulowano pojęcie „przedsiębiorcy” oraz zapoczątkowano liberali-

zację działalności gospodarczej
1
. 

Uchwalono kilka nowych aktów prawnych regulujących prowadzenie prywat-

nej działalności gospodarczej, między innymi Ustawę z dnia 02.07.2004 roku  

o swobodzie działalności gospodarczej
2
, Ustawę z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja 

Podatkowa
3
, oraz akty prawne określające nowy system podatkowy i system ewi-

dencji księgowej. 

Małe firmy podejmujące działalność gospodarczą dokonują wyboru najko-

rzystniejszej formy opodatkowania, uwzględniając specyfikę danej firmy, profil 

działalności, przewidywane przychody i koszty. W trakcie prowadzenia działalności 

gospodarczej firmy powinny oceniać wybraną formę opodatkowania i z końcem 

roku podatkowego podjąć decyzję o zmianie na bardziej optymalną. 

Istniejące na rynku gospodarczym biura rachunkowe i biura doradców podat-

kowych wspomagają małe firmy w prowadzeniu księgowości, jak również w po-

dejmowaniu trafnych decyzji podatkowych i prawidłowym stosowaniu przepisów 

obowiązującego prawa. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktów prawnych regulujących 

zasady opodatkowania działalności gospodarczej firm i odpowiadających im rodza-

jów ewidencji księgowej. Jednocześnie wymienia się w aktach takie rozwiązania 

prawne, które umożliwiają mikro i małym firmom dokonać wyboru prostych i tanich 

form opodatkowania i ewidencji księgowej. Stworzenie przez ustawodawcę właści-

wego systemu prawnego, pozwalającego małym firmom łagodzić obciążenia podat-

kowe, obniżać koszty obsługi księgowej i prawnej, jest znaczącym czynnikiem 

sprzyjającym powstawaniu i rozwojowi tych firm. 

                                                 
1 J. Brol, Prawo przedsiębiorców, red. A. Żor, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd 

Główny w Warszawie, Warszawa 2009, s. 13–25. 
2 Tekst jednolity DzU 2007, nr 155, poz. 1095, z późn. zm.  
3 Tekst jednolity DzU 2012, poz. 749. 



 Formy opodatkowania i ewidencji księgowej... 577 

 

W celu doskonalenia rozwiązań prawnych, jak również w związku ze zmienia-

jącą się sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie, obowiązujące prawo podatkowo-

księgowe jest aktualizowane, ujednolicane i tworzone na nowo. 

Niemałe znaczenie w uchwalaniu sprzyjających rozwiązań dla mikro i małych 

firm ma oddziaływanie na ustawodawcę środowisk biznesowych i naukowych. 

 

 

1. Formy opodatkowania mikro i małego przedsiębiorcy oraz stosowane 

urządzenia ewidencji księgowej 

 

Pojęcie mikro i małego przedsiębiorcy pojawia się w ustawie o swobodzie 

działalności gospodarczej, jak również w ustawach podatkowych. Pojęcia nie są 

jednoznaczne, jednak ogólnie można określić dwie wielkości ekonomiczne określa-

jące rozmiar firmy: 

 osiągnięty roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych, 

 liczbę zatrudnionych pracowników. 

Dla małego przedsiębiorcy ustawodawca określił następujące formy opodatkowania 

i urządzenia księgowe: 

 opodatkowanie ryczałtowe i ewidencję przychodów, 

 opodatkowanie na zasadach ogólnych z zastosowaniem podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów, 

 opodatkowanie na zasadach ogólnych i dobrowolnego prowadzenia ksiąg han-

dlowych. 

Uproszczoną ewidencję księgową (ewidencja przychodów, podatkowa księga 

przychodów i rozchodów) można nazwać ewidencją podatkową, jako że głównie 

służy do prawidłowego rozliczenia firmy z Urzędem Skarbowym. Najbardziej popu-

larną formą ewidencji księgowej dla małej firmy jest prowadzenie podatkowej księ-

gi przychodów i rozchodów. 

W przeprowadzonej przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospo-

darki
4
 ankiecie dotyczącej rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej, ankietowani 

wskazali, że 55% firm prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, 13% – 

kartę podatkową zaś ryczałtową ewidencję przychodów – 8%
5
. 

Wyżej wymienione dwie pierwsze formy ewidencji księgowej pozwalają ma-

łym firmom znacznie obniżyć koszty prowadzenia księgowości i przeznaczyć uzy-

skane środki finansowe na rozwój firmy. 

Na podstawie prowadzonej usługowo ewidencji księgowej w biurze rachunko-

wym, miesięczny średni koszt prowadzenia ewidencji ryczałtowej dla firmy wynosi 

150,00 zł, księgi przychodów i rozchodów 350,00 zł, księgi handlowej 1500,00 zł 

(dane pochodzą z biura rachunkowego „Buchalter” z 2012 roku). 

                                                 
4 Departament Analiz i Prognoz Ministerstwo Gospodarki, Trendy rozwojowe sektora MSP  

w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2011 roku ( Numer 1/2012 ), Warszawa, kwie-

cień 2012, s. 1–6. 
5 Opracowanie przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej w styczniu 2012 r. Dominująca 

większość respondentów to mikroprzedsiębiorstwa (76% firm), małe stanowiły 16%, zaś 

średnie 8% ogółu firm (dalej „ankieta”). 
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W zależności od potrzeb, firmy przy uproszczonej ewidencji księgowej prowa-

dzą dodatkowe ewidencje – rozrachunków, raporty bankowe, raporty kasowe oraz 

wymagane przepisami prawa: rejestry VAT, ewidencję środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych, karty wynagrodzeń pracowników, dokumentację ka-

drowo-płacową, dokumentację ubezpieczeń społecznych. 

Jednostki prowadzące działalność gospodarczą oprócz podatku dochodowego 

podlegają innym podatkom i opłatom pozapodatkowym, wśród których można wy-

mienić między innymi: 

 podatek od towarów i usług (ustawa o PTU)
6
, 

 podatek od nieruchomości, 

 opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnej, 

 składki na ubezpieczenia społeczne, 

 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Do najważniejszych z wymienionych można zaliczyć podatek od towarów i usług, 

zwany też podatkiem od wartości dodanej VAT. W ustawie o PTU w dziale trzecim 

art. 15 ust. 1 i 2 definiuje się pojęcie podatnika i działalności gospodarczej.  

Ust. 1 „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowo-

ści prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, 

o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”. 

Ust. 2 „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, han-

dlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne 

oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również 

wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazu-

jących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność go-

spodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów 

lub wartości niematerialnej i prawnej w sposób ciągły dla celów zarobkowych”. 

Definicje te są bardzo szerokie i wskazują na powszechność występowania podatku 

od towarów i usług. 

Małe firmy bez względu na wybraną formę opodatkowania w podatku docho-

dowym mogą stać się podatnikami podatku od towarów i usług. 

W ustawie o PTU występuje także definicja małego podatnika i występują 

zwolnienia podatkowe w zależności od rozmiarów działalności. Art. 113 ust. 1 okre-

śla zwolnienie podmiotowe: „Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość 

sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym 

kwoty 150 000,00 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”. 

Pozostałe ustępy art. 113 dotyczą sytuacji utraty zwolnienia podmiotowego 

(ust. 7) w przypadku dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia (ust. 13), wyłączenia 

wynikające z ustawy. Warunkiem korzystania ze zwolnienia podmiotowego jest 

obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed 

dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. 

                                                 
 6 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2011, nr 177, poz. 1054; 

dalej „ustawa o PTU”. 

  



 Formy opodatkowania i ewidencji księgowej... 579 

 

Ustawa o PTU przewiduje również zwolnienia przedmiotowe, gdzie dostawa 

lub świadczona usługa nie podlega VAT, np. dostawa złota dla Narodowego Banku 

Polskiego czy np. usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.  

W sytuacji wyboru podatku VAT lub utraty zwolnienia, podatnicy są obowiązani 

prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży w celu ustalenia danych niezbędnych do 

sporządzenia deklaracji podatkowych VAT. Ulgowe rozwiązania podatkowe  

w stosunku do zdefiniowanego w art. 2 pkt. 25 ustawy o PTU „małego podatnika”, 

to możliwość zastosowania metody kasowej (art. 21) w rozliczeniu podatku VAT  

i składanie deklaracji podatkowych VAT za okresy kwartalne (art. 99 ust. 2). 

Metoda kasowa uzależnia możliwość rozliczenia podatku należnego i naliczo-

nego VAT od otrzymania zapłaty za faktury VAT wystawione i uregulowania zo-

bowiązań za otrzymane faktury VAT zakupu. Takie rozwiązanie podatkowe  

w ustawie o PTU zwiększa płynność finansową firmy i zapobiega zatorom płatni-

czym w gospodarce. 

 

1.1.  Ryczałtowe formy opodatkowania i ewidencja przychodów 

 

W Ustawie z dnia 20.11.1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
7
 wymienia się dwie 

formy zryczałtowanego podatku dochodowego: 

 kartę podatkową, 

 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

„Podatnicy prowadzący działalność opodatkowana w formie karty podatkowej 

są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz 

wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wy-

dawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepi-

sach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi oraz przecho-

wywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat 

podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę” 

(art. 24 ust.1 u.z.p.d.). 

Powyższa forma opodatkowania jest najprostszą i najtańszą pod względem 

kosztów prowadzenia księgowości. Koszt obsługi księgowej ogranicza się do pro-

wadzenia wymaganej prawem ewidencji np. ewidencji kadrowo-płacowej zatrud-

nionych pracowników. Podstawą stosowania karty podatkowej w prowadzonej dzia-

łalności gospodarczej jest spełnienie warunków uzasadniających opodatkowanie  

w formie karty podatkowej (art. 23, art. 25 u.z.p.d.). 

Po złożeniu wniosku przez podatnika o zastosowanie opodatkowania w formie 

karty podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wyso-

kość podatku dochodowego, odrębnie na każdy rok. Jeżeli naczelnik urzędu skar-

bowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty 

podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany 

do wybrania drugiej formy zryczałtowanego podatku dochodowego lub do wybrania 

zasad ogólnych podatku dochodowego. 

                                                 
7 DzU 1998, nr 144, poz. 930, z późn. zm.; dalej „u.z.p.d.”; 
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Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest również formą opodatkowa-

nia, która nie wymaga prowadzenia ksiąg, a jedynie należy założyć ewidencję przy-

chodów. Dodatkowo należy prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości nie-

materialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia (art.15 u.z.p.d.) Ryczałt od przy-

chodów ewidencjonowanych może stosować podatnik, który spełnia warunki okre-

ślone w rozdziale 2 u.z.p.d. 

W odróżnieniu od karty podatkowej, podatnik na podstawie prowadzonej ewi-

dencji przychodów sam wylicza zryczałtowany podatek dochodowy i dokonuje 

wpłaty na konto właściwego urzędu skarbowego, następnie do końca stycznia na-

stępnego roku podatnik ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego (art. 21 

u.z.p.d.). 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest również zarezerwowany dla 

małych podmiotów i uzależniony od wielu warunków między innymi od rozmiarów 

prowadzonej działalności (art. 8 u.z.p.d.). W art. 8 ust. 1 pkt. 6 określa się rozmiary 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, uprawniające do ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych, w granicach kwoty 150 tys. euro. Po przekrocze-

niu wyżej wymienionej kwoty przychodów, podatnicy są zobowiązani zaprowadzić 

właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Ryczałtowe 

formy opodatkowania są korzystne dla małych firm, które mają stosunkowo wyso-

kie przychody, a niskie koszty uzyskania przychodów. Specyfika ryczałtowych form 

opodatkowania polega na tym, że wysokość płaconego podatku nie wynika z wyso-

kości osiągniętego dochodu. Wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej 

zależy głównie od: 

 wielkości miejscowości gdzie prowadzona jest działalność, 

 wielkości zatrudnienia, 

 rodzaju świadczonych usług, 

 wieku podatnika. 

Obliczając podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych, podstawą 

opodatkowania jest przychód, bez możliwości potrącenia kosztów uzyskania przy-

chodów. 

W zależności od rodzaju działalności ma zastosowanie odpowiednia stawka 

podatkowa (art. 12 u.z.p.d.) i w przypadku stosowania stawki 17% i wyższej, zalety 

tej formy opodatkowania znikają. 

Ważnym argumentem przemawiającym za wyborem ryczałtowych form opo-

datkowania jest ograniczona liczba obowiązków formalnych i ewidencyjnych  

w stosunku do innych form opodatkowania. 

 

 

1.2. Księga przychodów i rozchodów i zasady ogólne opodatkowania  

 

Ustawa z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
8
  

w art. 24a określa obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg 

rachunkowych przez jednostki wykonujące działalność gospodarczą w celu ustalenia 

dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok  

                                                 
8 Tekst jednolity DzU z 03.04.2012 r., poz. 361; dalej „u.p.d.f.”. 
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podatkowy. Jednocześnie w art. 24a ust. 3 u.p.d.f. wymieniono osoby, których nie 

dotyczy obowiązek prowadzenia ksiąg, między innymi opłacające podatek docho-

dowy w formach zryczałtowanych. 

Podatkową księgę przychodów i rozchodów
9
 (zwana dalej PKPiR) prowadzą 

podatnicy, którzy zgodnie z art. 5a pkt. 20 u.p.d.f. nazwani są małymi podatnikami: 

„oznacza to podatnika, u którego wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z kwotą 

należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podat-

kowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000,00 

euro; przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu 

euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy paź-

dziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000,00 zł”. 

W granicach wymienionego limitu, wiele firm prowadzi podatkową księgę 

przychodów i rozchodów, zaliczaną do tanich, prostych i przejrzystych form ewi-

dencji księgowo-podatkowej. 

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR określa w § 1 szczegółowe wa-

runki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na 

określenie zobowiązań podatkowych. 

W § 11 Rozporządzenia o PKPiR zdefiniowano pojęcie księgi rzetelnej i pro-

wadzonej w sposób niewadliwy „za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgod-

nie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi”, „księgę uważa 

się za rzetelną, z zastrzeżeniami ust. 4, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwiercie-

dlają stan rzeczywisty”. 

W § 12 do § 14 rozporządzenia określono rodzaje dowodów księgowych, które 

są podstawą zapisów w księdze, a w § 15 do § 26 zdefiniowano sposoby i terminy 

dokonania zapisów. 

Księga przychodów i rozchodów to zestawienie przychodów z działalności go-

spodarczej i odpowiadających im kosztów uzyskania przychodu, w celu ustalenia 

dochodu z działalności gospodarczej. W objaśnieniach do PKPiR w ust. 21 do ust. 

23 opisano sposób obliczenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym, będącego 

podstawą wyliczenia podatku dochodowego zgodnie z u.p.d.f. 

PKPiR i opodatkowanie na zasadach ogólnych jest szczególnie korzystne dla 

firm, które ponoszą duże koszty działalności gospodarczej, a dochód mieści się  

w pierwszym przedziale skali podatkowej. W opisanej sytuacji podatek liczony na 

zasadach ogólnych będzie o wiele niższy niż liczony z zastosowaniem ryczałtowych 

form opodatkowania. W u.p.d.f. oprócz skali podatkowej zdefiniowano ryczałtową 

formę opodatkowania tzw. podatek liniowy, liczony w stałej stawce 19% od uzy-

skanego dochodu (art. 30c ust. 1 u.p.d.f.). 

Korzyści z zastosowania podatku liniowego osiągają podatnicy o wysokich do-

chodach, ponieważ nie wchodzą w drugi przedział skali podatkowej i nie płacą po-

datku od dochodu w stawce 32%. 

 

1.3. Prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie ustawy o rachunkowości 

 

                                                 
9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej 

księgi przychodów i rozchodów, DzU 2003, nr 152, poz. 1475; dalej Roz. o PKPiR. 
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Ustawa o rachunkowości
10

 w art. 2 ust. 2 umożliwia każdej firmie prowadzenie 

ewidencji księgowej z zastosowaniem zasad rachunkowości określonych ustawą.  

„Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych 

oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą 

również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze 

sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy 

są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku 

osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do 

zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania 

podatkiem dochodowym”. 

W jednostkach prowadzących ewidencję księgową opartą na ustawie o rachun-

kowości, rejestruje się wszystkie zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na majątek 

jednostki, sporządza się sprawozdania finansowe przedstawiające majątek firmy  

i źródła jego finansowania, przychody i odpowiadające im koszty, przepływy środ-

ków pieniężnych, zmiany w kapitale własnym.  

Analiza ksiąg handlowych i sprawozdań finansowych pozwala ustalić wiele 

wskaźników ekonomicznych, dokonać analizy ekonomicznej i ocenić z dużą do-

kładnością kondycję firmy i możliwość dalszej kontynuacji działalności. Uzyskanie 

wielu informacji, dzięki prowadzeniu ksiąg handlowych, ułatwia zarządzanie firmą  

i podejmowanie prawidłowych decyzji. Mimo wielu zalet tej formy ewidencji księ-

gowej, występują wysokie koszty prowadzenia księgowości, dlatego też małe firmy 

rzadko dobrowolnie decydują się na prowadzenie ksiąg handlowych. Z tego wzglę-

du ustawodawca zobligował do prowadzenia ksiąg, zgodnie z ustawą o rachunko-

wości, duże jednostki (art. 2 ust. 1 pkt. 2 u.r.) oraz pozostałe jednostki wymienione 

w art. 2 ustawy. Wynik bilansowy ustalony na podstawie prowadzonych ksiąg han-

dlowych nie jest wynikiem podatkowym jak przy PKPiR. 

Stosując ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawę o po-

datku dochodowym od osób prawnych
11

, koryguje się wynik finansowy do wielko-

ści wyniku podatkowego. Tak ustalony dochód podatkowy jest podstawą liczenia 

podatku dochodowego według skali podatkowej (art. 27 ust. 1 u.p.d.f.) lub według 

stałej stawki podatku liniowego (art. 30c ust. 1 u.p.d.f.), lub obowiązującej obecnie  

w u.p.d.p. stawce 19% podatku (art. 19 ust. 1). Zasady ogólne opodatkowania dają 

podatnikom nie tylko możliwość potrącania kosztów uzyskania przychodów, ale 

umożliwiają zastosowanie wielu ulg i zwolnień przewidzianych w ustawach podat-

kowych. 

 

 

Podsumowanie 
 

Obciążenia podatkowe zawsze ograniczają swobodę działalności gospodarczej,

                                                 
10 Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. DzU 2009, nr 152, poz. 1223; dalej u.r. 
11 Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 

397; dalej u.p.d.p. 
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generują dodatkowe koszty funkcjonowania firmy, niekiedy z powodu nieprawidło-

wości rozliczeń podatkowych, doprowadzają do likwidacji firmy. Powołując się na 

„ankietę” s. 7 badania wskazały, że wśród barier rozwoju firm, 35% ankietowanych 

wskazało wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem, co piąty ankietowany 

wskazał na małe obroty, 8% firm na skomplikowanie przepisów prawnych. 

Przepisy prawa podatkowego stawiają wymóg wobec prowadzonej księgowo-

ści, a mianowicie obowiązek prawidłowości prowadzonych ewidencji i ksiąg. 

Rozwiązania prawne systemu finansowo-księgowego pozwalają mikro i małym 

przedsiębiorcom, wybierać prostsze i korzystniejsze formy opodatkowania i ewi-

dencji księgowej. 

Ustawy podatkowe uwzględniają rozmiary prowadzonej działalności gospo-

darczej i dla tzw. „małych podatników” przewidują zwolnienia podmiotowe, przed-

miotowe, ulgi, co znacznie ułatwia powstawanie i funkcjonowanie tych firm. 

Korzystne rozwiązania często komplikuje fakt ciągłej nowelizacji prawa podatko-

wego, braku przejrzystości tych przepisów oraz zróżnicowanej wykładni przepisów 

przez organy skarbowe i sądy. Życzeniem małych jak i dużych podmiotów gospo-

darczych jest stabilne, przejrzyste, przewidywalne i prorozwojowe prawo podatko-

we i gospodarcze. 

 

 
FORMS OF TAXATION AND ACCOUNTING RECORDS 

OF MICRO AND SMALL COMPANIES 

Summary 

Tax burdens always limit the freedom of business activity, generate additional costs for 

the functioning of a company, and, at times, due to irregularities in calculating tax payments, 

lead to the liquidation of the company. Based on the “survey” on page 7, the research has 

shown that among barriers for company development, 35% of those surveyed pointed to the 

amount of taxes and charges specified by the law, one surveyed in five pointed to low turno-

ver, and 8% of the companies – to the complications in legal regulations. Tax law regulations 

pose a requirement regarding the records kept, namely the obligation for the regularity of the 

books kept. 

The legal solutions of the financial and accounting system allow micro and small entre-

preneurs to choose simpler and more beneficial forms of taxation and accounting records. 

Tax law takes into consideration the size of one’s business activity, and it provides subjective 

and objective exemptions and reductions for the so-called “small taxpayers,” which signifi-

cantly simplifies the creation and functioning of these companies. Beneficial solutions are 

frequently complicated by the constant amending of the tax law, the lack of clarity of these 

regulations, and varying interpretation of the regulations by tax authorities and courts. Both 

small and large economic entities wish for tax and business law that would be stable, clear, 

predictable and pro-development. 

  Translated by Ewa Bodal 
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SZCZEGÓLNE PROCEDURY ROZLICZANIA PODATKU OD WARTOŚCI 

DODANEJ PRZEZ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE,  

NIEMCZECH I WIELKIEJ BRYTANII 

 

 

Wprowadzenie 

 

Opodatkowanie działalności gospodarczej zwiększa koszty jej prowadzenia. 

Skala tego zwiększenia jest uzależniona od wielu czynników, w tym związanych 

bezpośrednio z nakładaną daniną publiczną oraz rozmiarami przedsiębiorstwa  

i przedmiotem jego działalności. Z przeprowadzonych dotąd badań wynika, że do 

grupy podatków generujących wysokie koszty wywiązywania się z obowiązków 

podatkowych należy podatek od wartości dodanej. Co więcej, koszty te są szczegól- 

nie wysokie w przypadku małych przedsiębiorców
1
. W celu ich obniżenia a także 

uproszczenia zasad rozliczania VAT z organami podatkowymi, państwa Unii 

Europejskiej mogą w odniesieniu do tej grupy podmiotów zastosować szczególne 

procedury opodatkowania. Ich implementację przewidują przepisy dyrektywy 

2006/112/WE
2
. Zgodnie z art. 281 tej dyrektywy, państwa członkowskie, które 

napotkają trudności w stosowaniu ogólnych zasad VAT w odniesieniu do małych 

przedsiębiorców ze względu na strukturę i rodzaj ich działalności mają prawo 

wdrożenia – na warunkach, które ustalą i po konsultacji z Komitetem ds. VAT – 

uproszczonych zasad naliczania i poboru podatku. Mogą one przybrać formę 

systemów ryczałtowych, jeżeli nie bedzie to skutkować zmniejszeniem podatku. 

Państwom członkowskim w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług 

przez małe przedsiębiorstwa przysługuje prawo zastosowania, na mocy art. 282 

dyrektywy, zwolnień i stopniowych obniżek podatku. Ponadto art. 66 wspomnianej 

dyrektywy umożliwia wprowadzenie szczególnego momentu powstania obowiązku 

podatkowego, innego niż moment dostarczenia towaru lub wykonania usługi,  

w odniesieniu do określonych transakcji lub określonych kategorii podatników.  

Państwa członkowskie skorzystały z przedstawionych opcji w różnym stopniu. 

Celem artukułu jest porównanie i ocena szczególnych procedur opodatkowania 

małych przedsiębiorców podatkiem od wartości dodanej w Polsce, Niemczech  

i Wielkiej Brytanii. O ile polski ustawodawca zastosował je jedynie w wąskim 

                                                 
1 P. Przepióra, Podatek VAT w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dyskusja o neutralności 

i kształcie regulacji podatkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,  

s. 77. 
2 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej, DzUrz UE, nr L 347 z 11.12.2006. 
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zakresie, o tyle w Niemczech i Wielkiej Brytanii pozostawiono małym 

przedsiębiorstwom większe możliwości wyboru, najlepszej dla nich, szczególnej 

procedury opodatkowania tym podatkiem.  

 

 

1.  Szczególne procedury opodatkowania małych przedsiębiorców podatkiem 

od wartości dodanej w Polsce 

 

W Polsce ustawa o podatku od towarów i usług w odniesieniu do małych 

przedsiębiorców przewiduje jedynie następujące preferencyjne zasady opodatkowa-

nia tym podatkiem: zwolnienie podmiotowe, kasową metodę rozliczania podatku 

oraz możliwość określania podatku należnego według struktury zakupów. Preferen-

cje te mają charakter fakultatywny. Podatnik może z nich zrezygnować w określo-

nym trybie, jeśli stwierdzi, że są one dla niego niekorzystne. Jeżeli przedsiębiorca 

zrezygnuje ze zwolnienia podmiotowego, ponowny jego wybór może mieć miejsce 

nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym rezygnacja na-

stąpiła. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ze zwolnie-

nia mogą skorzystać przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży, wraz  

z kwotą podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 150 000 zł
3
.  

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie 

roku podatkowego, limit sprzedaży, po przekroczeniu którego podatnik traci prawo 

do zwolnienia, oblicza się według następującego wzoru: 

L = 150000
LDR

LD
, gdzie:  

L – kwota limitu, LD – liczba dni od rozpoczęcia działalności opodatkowanej do 

końca roku podatkowego, LDR – całkowita liczba dni w roku. 

Przy określaniu kwoty sprzedaży dla celów tego zwolnienia pomija się wartość 

odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od 

podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów ustawy o podatku docho-

dowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niemate-

rialnych i prawnych podlegających amortyzacji.  

W ustawie o podatku od towarów i usług wymienieni zostali przedsiębiorcy, 

którym prawo do zwolnienia podmiotowego nie przysługuje, niezależnie od warto-

ści ich sprzedaży oraz czynności, do których zwolnienie to nie ma zastosowania. Do 

pierwszej grupy należą:  

 podatnicy dokonujący dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem 

tych metali, których lista znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 28 marca 2011 r.
4
, towarów opodatkowanych podatkiem ak-

cyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych w rozu-

mieniu przepisów o podatku akcyzowym, a także nowych środków transportu  

                                                 
3 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU nr 54, poz. 535 ze zm. 
4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów  

i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, DzU nr 

68, poz. 360.  
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i terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, 

 podatnicy świadczący usługi prawnicze, usługi w zakresie doradztwa oraz 

usługi jubilerskie, 

 podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium 

kraju. 

Do czynności, w odniesieniu do których zwolnienie nie ma zastosowania, 

ustawodawca zaliczył import towarów i usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towa-

rów, dostawę towarów, w przypadku której podatnikiem jest nabywca oraz świad-

czenie usług, w przypadku których podatnikiem jest usługobiorca nabywający usługi 

w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.  

Metoda kasowa rozliczania VAT może byś stosowana przez małych podatni-

ków, za których uznaje się: 

 podatników, u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekro-

czyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowia-

dającej równowartości 1 200 000 euro, 

 podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających fun-

duszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi 

osobami świadczącymi  usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – 

jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi, 

wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wy-

rażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. 

Kwoty te podlegają przeliczeniu według średniego kursu euro ogłaszanego przez 

NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego  

i zaokrągleniu do 1000 zł.  

Stosownie do art. 21 ustawy o podatku od towarów i usług, u małego podatni-

ka, który wybrał rozpatrywaną metodę rozliczania, obowiązek podatkowy powstaje 

z dniem uregulowania całości lub części należności, jednak nie później niż dzie-

więćdziesiątego dnia od dnia wydania towarów lub wykonania usługi,  

w przypadku nieuregulowania należności. Rozwiązanie to stanowi odstępstwo od 

zasady generalnej wyrażonej w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 

zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydania towaru lub wyko-

nania usługi. Mały podatnik uzyskuje prawo do pomniejszenia podatku należnego  

o podatek naliczony dopiero w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulował całą 

należność, wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury. Podatnik, który wybrał 

metodę kasową, może z niej zrezygnować, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 

miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą. W tym celu powinien pisemnie 

zawiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do końca kwartału, w któ-

rym tę metodę stosował. Mali podatnicy, którzy zdecydowali się na metodę kasową 

tracą prawo wyboru rozliczania się z rozpatrywanego podatku albo za okresy mie-

sięczne, albo kwartalne. Zobowiązani są oni do składania kwartalnych deklaracji 

VAT w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.  

Szczególną procedurę opodatkowania niektórych małych przedsiębiorców 

przewiduje art. 84 ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy ona podatników 

prowadzących działalność gospodarczą w handlu, którzy nie są zobowiązani do 

rozliczania podatku na podstawie ewidencji sprzedaży z wykorzystaniem kas 
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fiskalnych w sytuacji, gdy dokonują sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od po-

datku lub opodatkowanej według różnych stawek. Mają oni prawo do określania 

kwoty podatku należnego przez podział sprzedaży towarów w danym okresie rozli-

czeniowym w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego 

okresu. Do obliczenia tych proporcji bierze się pod uwagę wyłącznie towary prze-

znaczone do dalszej sprzedaży według cen brutto. 

 

 

2.  Szczególne procedury opodatkowania małych przedsiębiorców na gruncie 

ustawy o podatku obrotowym w Niemczech 

 

Podobnie jak w innych państwach członkowskich UE, w Niemczech zostało 

wprowadzone zwolnienie podmiotowe z podatku od wartości dodanej. Stosownie do 

§ 19 ustawy o podatku obrotowym, prawo do tego zwolnienia przysługuje małym 

przedsiębiorcom wtedy, gdy ich obrót wraz z podatkiem w roku kalendarzowym 

poprzedzającym dany rok nie przekroczył kwoty 17 500 euro, a w bieżącym roku 

kalendarzowym nie przekroczy  kwoty 50 000 euro. Przedsiębiorstwa rozpoczynają-

ce działalność gospodarczą są uznawane za małe, jeżeli ich obrót w pierwszym roku 

tej działalności nie przewyższa kwoty 17 500 euro
5
.  Przy obliczaniu kwoty obrotu 

uprawniającego do zwolnienia podmiotowego nie uwzględnia się obrotu ustawowo 

zwolnionego z opodatkowania oraz obrotu pochodzącego ze sprzedaży składników 

rzeczowego majątku trwałego przedsiębiorstwa oraz wartości niematerialnych  

i prawnych
6
. Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego przez przedsiębiorcę jest 

możliwa tylko z początkiem roku kalendarzowego i skutkuje brakiem możliwości 

ponownego skorzystania z tego zwolnienia przez pięć kolejnych lat kalendarzo-

wych.  

Podatnicy VAT w Niemczech mają również prawo wyboru kasowej metody 

rozliczenia się z tego podatku. Podobnie jak w Polsce, wybór ten oznacza, że obo-

wiązek podatkowy z tytułu zawieranych transakcji powstaje z dniem otrzymania 

przez podatnika całości lub części należności (Istbesteuerung), a nie w momencie 

wydania towaru lub wykonania usługi (Sollbesteuerung). Zgodnie z § 20 Ustawy  

o podatku obrotowym, z metody tej mogą skorzystać podatnicy spełniający następu-

jące warunki: 

 jeśli ich obrót całkowity w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 

kwoty 500 000 euro lub 

 jeśli są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych i sporządzania 

inwentury na koniec roku podatkowego na podstawie decyzji uznaniowej or-

ganu podatkowego stosownie do § 148 Ordynacji podatkowej
7
 lub 

                                                 
5 Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung  vom 21. Februar 2005 (BGBl.  

I S. 386), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 8. Mai 2012 (BGBl. I S. 1030). 
6 R. Weimann, F. Lang, Umsatzsteuer – national und international, Schäffer-Poeschel Verlag, 

Stuttgart 2007, s. 1042–1043. 
7 Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl.  

I S. 3866; 2003 I S. 61), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl.  

I S. 1566).  
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 jeśli wykonują wolny zawód.  

W Niemczech wybór metody kasowej nie wpływa na częstotliwość składania 

deklaracji VAT. Częstotliwość ta jest bowiem uzależniona od wysokości podatku do 

zapłaty w poprzedzającym roku kalendarzowym. Zasadą generalną jest składanie 

zeznania rocznego oraz deklaracji za okresy kwartalne w trakcie roku podatkowego. 

Jeśli jednak kwota podatku do zapłaty za poprzedni rok kalendarzowy przekroczyła 

kwotę 7500 euro, podatnik zobowiązany jest składać deklaracje za okresy miesięcz-

ne, gdy natomiast jest ona niższa niż 1000 euro, podatnik jest zwolniony z obowiąz-

ku składania deklaracji podatkowych, z wyjątkiem zeznania rocznego. 

Niemcy skorzystały z opcji przewidzianej w art. 281 dyrektywy 2006/112/WE 

wprowadzając w § 23 ustawy o podatku obrotowym możliwość zastosowania tzw. 

stawek przeciętnych (allgemeine Durchschnittssätze) w celu określenia podatku 

naliczonego. Możliwość ta dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy są ustawowo 

zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych oraz sporzadzania bilansu 

dla celów podatkowych i którzy ustalają wysokość swojego dochodu na podstawie 

uproszczonej metody, określanej mianem rachunku nadwyżki przychodów nad 

wydatkami (Einnahme-Überschussrechnung)
8
. Do grupy tej należą przedsiębiorcy, 

których obrót netto lub zysk w roku kalendarzowym nie przekracza odpowiednio 

kwoty 500 tys. euro i 50 tys. euro (zgodnie z § 141 Ordynacji podatkowej) a obrót 

netto w poprzednim roku podatkowym nie przekraczał kwoty 61 356 euro.  

Prawo do zastosowania ryczałtowej metody określania podatku naliczonego 

przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą wymienioną  

w załączniku do §§ 69 i 70 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku 

obrotowym. Kwota podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu jest obliczana 

przez pomnożenie stawki przeciętnej i obrotu netto. Wysokość stawek przeciętnych 

zależy od rodzaju działalności gospodarczej (ich zastosowanie jest możliwe  

w odniesieniu do 50 rodzajów tej działalności) i waha się od 1,6% do 12,5%
9
. Przy 

określaniu obrotu stanowiącego podstawę obliczenia podatku naliczonego nie 

uwzględnia się importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz obrotu zwolnionego 

z opodatkowania z tytułu: 

 udzielania kredytów, poręczeń i gwarancji,  

 transakcji dotyczących rachunków depozytowych i bieżących, płatności, prze-

lewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych  

(z wyjątkami),  

 transakcji dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny 

środek płatniczy, 

 transakcji łącznie z pośrednictwem, których przedmiotem są akcje, udziały  

w spółkach lub związkach, obligacje i inne papiery wartościowe (z wyjątkami),  

 usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych wraz z usługami pokrewnymi, 

 zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórymi fundu-

szami o charakterze zabezpieczeniowym, 

                                                 
8 O.G. Lippross, Umsatzsteuer, Erich Fleischer Verlag, Achim bei Bremen 2005, s. 809. 
9 Analge zu den §§ 69 und 70 Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), zuletzt geändert durch das Gesetz 

vom 2. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2416).   
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 transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem od nabycia gruntów. 

Podatnik, który wybrał opisaną metodę ryczałtową określania podatku naliczo-

nego, może z niej zrezygnować. Ponowny jej wybór jest jednak w tym przypadku 

możliwy dopiero po upływie pięciu lat kalendarzowych.  
 

 

3.   Szczególne procedury opodatkowania małych przedsiębiorców podatkiem 

od wartości dodanej w Wielkiej Brytanii 
 

W Wielkiej Brytanii – w porównaniu do pozostałych państw Unii Europejskiej 

– stosunkowo wysoki jest limit obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowe-

go z VAT. Obowiązek rejestracji i rozliczania się z organami podatkowymi z tytułu 

podatku od wartości dodanej dotyczy bowiem wyłącznie przedsiębiorców, w sytu-

acji gdy
10

: 

 wartość ich obrotu podlegającego opodatkowaniu w ostatnich 12 miesiącach 

przekroczyła kwotę 77 000 GBP lub, 

 przewidują, że wartość ich obrotu podlegającego opodatkowaniu przekroczy  

w najbliższych 30 dniach kwotę 77 000 GBP
11

. 

Przedsiębiorcy niespełniający tych warunków są natomiast zwolnieni podmiotowo  

z rozpatrywanego podatku. Ponadto prawo do zwolnienia przysługuje również 

przedsiębiorcy na jego umotywowany wniosek, gdy: 

 przeprowadza wyłącznie transakcje opodatkowane stawką VAT w wysokości 

0%, 

 przeprowadza transakcje podlegające opodatkowaniu stawką VAT w wysoko-

ści 0% i stawką standardową i gdy przewiduje, że ze względu na kwotową 

przewagę tych pierwszych, podatek naliczony będzie przewyższać podatek na-

leżny, 

 przekroczył limit obrotu zobowiązujący do rejestracji, jednak nastąpiło to  

w rezultacie nadzwyczajnych okoliczności (np. zawarcia jednorazowej trans-

akcji na kwotę znacznie przewyższającą przeciętną kwotę zawieranych trans-

akcji). 

Jeżeli został przekroczony limit obrotu zobowiązujący do rejestracji i przedsiębiorca 

zarejestrował się dla celów VAT a jego obrót w ostatnim roku podatkowym nie 

przekroczył kwoty 75 000 GBP lub przewiduje on, że w trakcie kolejnych 12 mie-

sięcy nie przekroczy tej kwoty, może uzyskać prawo do zwolnienia podmiotowego 

po złożeniu umotywowanego wniosku do organu podatkowego. 

Brytyjskie prawo podatkowe uzależnia wybór przez podatnika metody kasowej 

rozliczania się z VAT nie tylko od nieprzekroczenia rocznego limitu obrotu, lecz 

również od spełnienia przez niego dodatkowych warunków (Cash Accounting 

Scheme). Metodę tę stosować mogą przedsiębiorcy, którzy
12

: 

 przewidują, że podlegający opodatkowaniu obrót w najbliższym roku podat-

                                                 
10 The Value Added Tax (Increase of Registration Limits) Order 2012, nr 883, http://www. 

legislation.gov.uk (20.10.2012). 
11 Kwota ta podlega corocznie zwiększeniu o około 1000 GBP. 
12 N. Warren, Tolley’s VAT Planning, Reed Elsevier Ltd, Hampshire 2009, s. 66. 
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kowym nie przekroczy kwoty 1,35 mln GBP, 

 nie mają zaległości podatkowych lub mają zaległości podatkowe, lecz zawarli 

z organem podatkowym porozumienie o ich uregulowaniu do określonej daty, 

 w ostatnich 12 miesiącach nie zostali skazani za wykroczenia związane z po-

datkiem od wartości dodanej oraz nie nałożono na nich kary za uchylanie się 

od opodatkowania VAT.  

Z rozliczenia się metodą kasową z organami podatkowymi zostały wyłączone 

przez ustawodawcę: leasing, sprzedaż ratalna, warunkowa umowa sprzedaży, sprze-

daż na kredyt, import, nabycie wewnątrzwspólnotowe, przemieszczenie towarów ze 

składu celnego i wolnego obszaru celnego, transakcje, w sytuacji gdy wystawiono 

fakturę z terminem płatności sześć miesięcy i dłuższym oraz transakcje, jeżeli do-

stawa towarów lub wykonanie usługi następuje po wystawieniu faktury. W odróż-

nieniu od innych uproszczonych metod opodatkowania, przedsiębiorca nie ma obo-

wiązku informowania z wyprzedzeniem organu podatkowego o zamiarze jej zasto-

sowania.  

Niektórym podatnikom VAT w Wielkiej Brytanii przysługuje prawo do okre-

ślania podatku do zapłaty, zamiast różnicy pomiędzy podatkiem należnym i naliczo-

nym, jako procent od obrotu (Flat Rate Scheme)
13

. Przy kalkulacji tego obrotu 

uwzględnia się poza wartością towarów i usług brutto również nabycie wewnątrz-

wspólnotowe, obrót zwolniony oraz wartość sprzedanych składników majątku trwa-

łego. Prawo to dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, jeżeli przewidują, że podlegają-

cy opodatkowaniu obrót netto w najbliższym roku podatkowym nie przekroczy 

kwoty 150 000 GBP
14

. Podatnicy stosujący tę metodę mają prawo do odliczania 

podatku naliczonego wyłącznie z tytułu nabycia środków trwałych, których wartość 

wraz z podatkiem przekracza 2000 GBP. Podatnik traci prawo do stosowania tej 

metody, jeżeli jego obrót wraz z podatkiem przewyższy kwotę 230 000 GBP. Usta-

wodawca wymienia podatników, którym nie przysługuje prawo do skorzystania z tej 

metody. Do tej grupy należą
15

: 

 podatnicy stosujący szczególne procedury opodatkowania dla biur podróży 

oraz z tytułu sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolek-

cjonerskich i antyków a także nabywający niektóre dobra inwestycyjne, 

 podatnicy, którzy zrezygnowali z zastosowania rozpatrywanej metody określa-

nia podatku do zapłaty, jeżeli od momentu tej rezygnacji nie upłynęło jeszcze 

12 miesięcy, 

 podatnicy, którzy w ostatnich 12 miesiącach zostali skazani za wykroczenia  

w zakresie podatku od wartości dodanej lub na których została nałożona kara 

za oszustwa podatkowe, 

 podatnicy, którzy w ostatnich 24 miesiącach wchodzili w skład podatkowej 

grupy kapitałowej dla celów VAT albo stanowią przedsiębiorstwo powiązane  

z innym przedsiębiorstwem lub oddział innego przedsiębiorstwa. 

                                                 
13 Section 26B, Value Added Tax Act 1994, http://www.legislation.gov.uk (20.10.2012). 
14 J. Mirrlees, Tax by Design: The Mirrlees Review, Oxford University Press, Oxford 2011,  

s. 179. 
15 Notice 733, Flat Rate Scheme for Small Businesses, http:// customs. hmrc. gov.uk 

(20.10.2012). 
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Wysokość rozpatrywanych stawek podatku do zapłaty dla małych przedsię-

biorców wynosi od 4,0% do 14,5% i zależy od rodzaju działalności gospodarczej 

(zob. przykłady w tab. 1). Przepisy przewidują zastosowanie tych stawek w odnie-

sieniu do 58 rodzajów działalności gospodarczej. Małe przedsiębiorstwa, w pierw-

szym roku rejestracji, dla celów podatku od wartości dodanej mają prawo do obni-

żenia tych stawek o 1 punkt procentowy. 

 
Tabela 1  

Wysokość stawek podatku dla małych przedsiębiorców  

prowadzących działalność gospodarczą w wybranym zakresie w Wielkiej Brytanii  

 

Rodzaj działalności gospodarczej 
Wysokość stawki 

podatku (w %) 

Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych 7,5 

Sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych, 

odzieży dziecięcej, czasopism i konfekcji 

4,0 

Transport osobowy i ciężarowy 10,0 

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, medycznych  

i kosmetycznych 

8,0 

Naprawa pojazdów 8,5 

Produkcja wyrobów włókienniczych, tkanin, odzieży oraz artykułów 

spożywczych 

9,0 

Usługi prawnicze 14,5 

Usługi finansowe  13,5 

Źródło: Flat Rate Scheme Percentage Rates from 4 January 2011, http://customs.hmrc.gov.uk 

(20.10.2012). 

 

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży detalicznej mogą 

skorzystać ze szczególnej procedury określania podatku należnego (Retail Schemes). 

Jej zastosowanie ma na celu uproszczenie rozliczania VAT w sytuacji dokonywania 

sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami podatku
16

.
 
Procedura ta zakłada okre-

ślanie podatku należnego jedną z sześciu następujących metod:  

 na podstawie raportu z kasy fiskalnej – w momencie sprzedaży (Point of Sale 

Scheme), 

 na podstawie struktury zakupów, według różnych stawek VAT i dziennego 

obrotu brutto – przykładowo, jeżeli 50% nabytych towarów było opodatkowa-

nych stawką podstawową, to 50% dziennego obrotu brutto stanowi obrót opo-

datkowany tą stawką; metoda ta może być stosowana przez przedsiębiorców, 

jeżeli ich roczny obrót netto nie przekracza 1 mln GBP; jej zastosowanie wy-

maga dokonania korekty wysokości podatku należnego pod koniec roku podat-

kowego (Apportionment Scheme 1), 

 na podstawie szacunkowej wartości sprzedaży zapasów obciążonych różnymi 

stawkami VAT z uwzględnieniem szacunkowych cen sprzedaży i dziennego 

obrotu brutto; metoda ta może być stosowana przez przedsiębiorców, jeżeli ich 

roczny obrót netto nie przekracza 130 mln GBP (Apportionment Scheme 2), 

                                                 
16 Notice 727, Retail Schemes, http://customs.hmrc.gov.uk (20.10.2012). 
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 na podstawie szacunkowej wartości sprzedaży zapasów obciążonych jedną ze 

stawek VAT i dziennego obrotu brutto; metoda ta polega na potrąceniu od 

dziennego obrotu brutto szacunkowej wartości sprzedaży zapasów obciążo-

nych tą stawką; może być ona stosowana przez przedsiębiorców, jeżeli ich 

roczny obrót netto nie przekracza 1 mln GBP (Direct Calculation Scheme 1), 

 analogicznie jak powyżej, z tą różnicą, że na koniec roku podatkowego należy 

dokonać korekty wysokości podatku należnego; metoda ta może być stosowa-

na przez przedsiębiorców, jeżeli ich roczny obrót netto nie przekracza 130 mln 

GBP (Direct Calculation Scheme 2), 

 według zasad uzgodnionych z organami podatkowymi; metoda ta jest oparta  

w mniejszym lub większym stopniu na wyżej przedstawionych metodach; mo-

że być ona stosowana przez przedsiębiorców, jeżeli ich roczny obrót netto 

przekracza 130 mln GBP (Bespoke Scheme). 

Skorzystanie z tych metod wymaga zawiadomienia organu podatkowego, który 

może odmówić prawa do ich zastosowania, w sytuacji gdy stwierdzi, że wybrana 

przez podatnika metoda naraża państwo na utratę dochodów bądź prowadzi do istot-

nego zaniżenia lub zawyżenia podatku należnego. 

 

 

Podsumowanie 

 

Przepisy wspólnotowe pozostawiają państwom członkowskim stosunkowo du-

żą swobodę w zakresie implementacji uproszczonych procedur opodatkowania ma-

łych przedsiębiorców podatkiem od wartości dodanej. W rezultacie procedury te 

znacznie się różnią w tych państwach. Poza powszechnie stosowanymi w państwach 

UE zwolnieniem podmiotowym, kasową metodą rozliczania VAT oraz określaniem 

podatku naliczonego według struktury zakupów, polska ustawa o podatku od 

towarów i usług nie przewiduje zastosowania innych szczególnych procedur 

opodatkowania małych przedsiębiorców tym podatkiem. Należy przy tym 

zauważyć, że procedury te nie zawsze są korzystne dla tych przedsiębiorców. Zwol-

nienie podmiotowe powoduje wliczanie podatku naliczonego z tytułu zakupów do 

kosztów podatnika, co ma wpływ na ceny oferowanych przez niego towarów  

i usług. Odbiorcy towarów i usług, będący podatnikami VAT, mogą więc prefero-

wać dostawców zarejestrowanych dla celów VAT. W przypadku metody kasowej 

natomiast podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego z tytułu zakupów aż do 

momentu uiszczenia zapłaty za towar lub usługę, może to skutkować pogarszaniem 

płynności podatkowej podmiotów, które nabywają  większość towarów i usług na 

kredyt.  

Polski ustawodawca nie skorzystał z opcji przewidzianej w art. 281 dyrektywy 

2006/112/WE, natomiast zarówno w Niemczech, jak i Wielkiej Brytanii zastosowa-

no system ryczałtowego rozliczania VAT. W pierwszym z tych państw dotyczy on 

określania podatku naliczonego, a w drugim – podatku do zapłaty.  

W obydwu przypadkach może być on stosowany przez przedsiębiorców prowadzą-

cych działalność w ściśle określonych dziedzinach. Rozwiązanie brytyjskie jest 

jednak bardziej korzystne i w większym stopniu upraszcza procedurę rozliczania 

rozpatrywanego podatku. Ponadto przepisy podatkowe w Wielkiej Bry-
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tanii oferująpodatnikom prowadzącym działalność w zakresie handlu detalicznego 

dodatkowe preferencje polegające na możliwości wyboru metody określania kwoty 

podatku należnego w przypadku sprzedaży detalicznej opodatkowanej zróżnicowa-

nymi stawkami. Interesującym i nietypowym w skali UE rozwiązaniem jest uzgad-

nianie przez podatnika metody określania podatku należnego z organem podatko-

wym. Ze względu na szeroki wachlarz szczególnych procedur, z których mogą sko-

rzystać małe przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii, procedury te są dla tej grupy 

przedsiębiorców w tym państwie ważnym instrumentem planowania podatkowego.  

 

 
SIMPLIFIED VAT PROCEDURES FOR SMALL ENTERPRISES 

IN POLAND, GERMANY AND UNITED KINGDOM 

Summary 

Council Directive 2006/112/EC provides for differentiated options facilitating VAT calcula-

tion. Those options are mostly available for small and medium-sized enterprises. Although all 

EU Member States are entitled to implement simplified VAT charging and collecting proce-

dures, each country made use of this right to various extent. The basic aim of this article is to 

present an overview of these procedures being applied in Poland, Germany and United King-

dom. The author describes conditions for VAT exemption, cash accounting scheme and flat-

rate scheme. 
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WSPÓLNA SKONSOLIDOWANA KORPORACYJNA PODSTAWA  

OPODATKOWANIA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Wprowadzenie 

 

Kryzys finansowy i finansów publicznych, który dotknął kraje Unii Europej-

skiej uwidocznił także problem systemów podatkowych obowiązujących w 27 kra-

jach. Kraje europejskie są teraz w trudnej sytuacji, gdyż z jednej strony pragną 

utrzymać ulgi podatkowe w celu ożywienia gospodarki, a z drugiej strony podnoszą 

podatki, aby ustabilizować finanse publiczne i zmniejszyć zadłużenie. Często zale-

canym rozwiązaniem na zmniejszenie skutków kryzysu jest podniesienie podatków. 

Takie stanowisko formułowane jest zarówno przez międzynarodowe organizacje 

gospodarcze jak i profesorów ekonomii
1
.  

Po wielu latach pracy, 16 marca 2011 roku Komisja Europejska przyjęła wnio-

sek dotyczący dyrektywy w sprawie Wspólnej Jednolitej Podstawy Opodatkowania 

Osób Prawnych. W dniu 19 kwietnia 2012 roku Parlament Europejski przyjął rezo-

lucję legislacyjną w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy.  Koncepcja CCCTB 

ma na celu ograniczenie kosztów i redukcję przeszkód dla działalności firm we-

wnątrz Wspólnoty Europejskiej. Problemy przedsiębiorstw wynikają ze zróżnico-

wanych wymogów naliczania podatku dochodowego od osób prawnych oraz braku 

możliwości konsolidacji wyniku finansowego na potrzeby podatkowe. Dotyczy 

zatem nie tylko przedsiębiorstw transgranicznych, ale wszystkich podmiotów (osób 

prawnych) prowadzących działalność w Unii Europejskiej, w tym także sektora 

MŚP. Istniejące przeszkody podatkowe są szczególnie dotkliwe dla małych i śred-

nich przedsiębiorstw, gdyż to głównie tym podmiotom brakuje środków finanso-

wych na rozwiązywanie problemów podatkowych. Celem artykułu jest przybliżenie 

koncepcji wspólnej podstawy opodatkowania (CCCTB) i wskazanie na jej znaczenie 

dla rozwoju regionalnego w Polsce. 

 

 

                                                 
1 Prof. Jan Czekaj napisał „Jeżeli sytuacja Polski nie będzie tak korzystna, jak założył rząd, 

musimy się liczyć z koniecznością głębszych cięć wydatków, jak również wzrostu podat-

ków”. J. Czekaj, Finanse państwa do przeglądu, „Rzeczpospolita” z dnia 27.10.2011 r. Por. 

także: J. Czekaj, Odważne zamierzenia, „Rzeczpospolita” z dnia 21.11.2011 r., T. Lubińska, 

Zarządzanie finansami w kryzysie, „Rzeczpospolita” z dnia 03.09.2010 r.; T. Lubińska; To nie 

rozdęte wydatki są problemem. „Rzeczpospolita” z dnia 13.05.2011 r. 
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1. Idea CCCTB dla MŚP 

 

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do pro-

wadzenia prac zmierzających do wypracowania spójnych metod określania kluczo-

wych dla gospodarki i przedsiębiorstw pojęć, takich jak przychód, dochód, koszt 

podatkowy. Harmonizacja przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób 

prawnych winna przyczynić się do zmniejszenia barier w rozwoju i spowodować 

wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw polskich, między innymi przez ogranicze-

nie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, zwięk-

szenie stabilności i przejrzystości prawa podatkowego oraz ułatwione porównywa-

nie obciążeń podatkowych między poszczególnymi krajami.  

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania (CCCTB) ma na celu roz-

wiązanie przeszkód rozwoju przedsiębiorstw na jednolitym rynku unijnym, wynika-

jących z braku wspólnych zasad podatku dochodowego. Obecnie funkcjonujące 

systemy podatkowe w zakresie podatku dochodowego prowadzą często do nadmier-

nego opodatkowania, podwójnego opodatkowania przedsiębiorstw, co w obliczu 

dużych kosztów administracyjnych oraz wysokich kosztów przestrzegania prawa 

podatkowego prowadzi do braku konkurencyjności przedsiębiorstw wewnątrz Unii 

Europejskiej, jak i całości przedsiębiorstw unijnych względem podmiotów państw 

spoza UE. Taka sytuacja jest sprzeczna z priorytetami określonymi w dokumencie 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzy-

jającego włączeniu społecznemu oraz paktu euro plus obejmującego gospodarczą, 

budżetową i fiskalną integrację Europy. Celem strategii jest inteligentny i zrówno-

ważony rozwój, który może sprzyjać włączeniu społecznemu, pozwoli znaleźć spo-

sób na stworzenie nowych miejsc pracy i określić kierunek rozwoju państw Unii 

Europejskiej. Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane 

priorytety: 

 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej  

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Z priorytetami związane są nadrzędne cele UE, tj.: 

 wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat powinien wynosić 75%, 

 na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB krajów UE, 

 należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograni-

czenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki), 

 liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 

10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe 

wykształcenie, 

 liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln
2
. 

Wpisanie w Strategie 2020 koncepcji CCCTB podkreśla znaczenie procesu 

harmonizacji podatków dochodowych w rozwoju Unii Europejskiej. Przez to ukazu-

je strategie rozwoju regionów, co szczególnie uwidacznia się w priorytecie, w któ-

                                                 
2 Ibidem. 
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rym podkreślono istotę sprzyjania wyłączeniu społecznemu. Niewątpliwie rozwój 

regionu to wzrost zatrudnienia, więcej młodych osób zdobywających wyższe wy-

kształcenie i mniej osób zagrożonych ubóstwem. 

Główną korzyścią wynikającą z wprowadzenia CCCTB dla małych i średnich 

przedsiębiorstw będzie zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów podatko-

wych. Z danych opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że wprowa-

dzenie koncepcji może prowadzić do obniżenia kosztów przestrzegania przepisów 

prawa podatkowego o około 7%. Rzeczywiste ograniczenie tych kosztów może 

wywierać istotny wpływ na zdolność firm i ich chęć do ekspansji za granicę, także 

firm, które dotychczas miały zasięg jedynie regionalny
3
. 

Koncepcja ma duże znaczenie dla racjonalizacji systemu podatkowego, opodat-

kowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw. W tym kontekście istotna jest 

kwestia dochodu jako podstawy opodatkowania, a w szczególności wielkość kosz-

tów stanowiących koszty uzyskania dochodu w zestawieniu z kosztami nieuznawa-

nymi przez prawo podatkowe za koszty uzyskania przychodu, a także ukazanie 

dochodów niepodatkowych.  

 

 

2. Założenia koncepcji CCCTB  

 

Jednym z podstawowych celów prawa wspólnotowego jest zniesienie prze-

szkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Przeszkodą taką jest brak uregulo-

wań wspólnotowych, które dotyczyłyby przedsiębiorstw prowadzących działalność 

na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego. Podstawa opodatkowa-

nia dla podmiotów wchodzących w skład takiej grupy ustalana jest zgodnie z zasa-

dami przyjętymi w państwie, w którym każda z tych spółek ma siedzibę. Ustalenie 

jaka część globalnego dochodu grupy powinna być przypisana danej spółce w pań-

stwie jej siedziby, nasuwa poważne problemy, zwłaszcza w świetle skomplikowa-

nych zasad i procedur dotyczących cen transferowych. W konsekwencji, działalność 

transgraniczna pociąga za sobą wyższe koszty administracyjne związane z opodat-

kowaniem oraz wyższe ryzyko. Wiele wątpliwości budzi też transgraniczne pokry-

wanie strat pomiędzy spółkami grupy. Próbą rozwiązania tych problemów było 

opracowanie koncepcji CCCTB. 

Określenie „wspólna” w nazwie CCCTB oznacza, że wszystkie elementy niezbędne 

do jej ustalenia będą określone prawem wspólnotowym. Przepisy dyrektywy regulu-

ją (obecnie w wymiarze bardzo ogólnym) takie zagadnienia, jak: pojęcie przychodu, 

w tym wyłączenia i zwolnienia, koszty jego uzyskania, w tym koszty niestanowiące 

kosztów uzyskania przychodów, zasady ustalania roku podatkowego, zasady wyce-

ny aktywów, moment uzyskania przychodu i poniesienia kosztu itp. 

                                                 
3 Por. COUNCIL DIRECTIVE on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB); 

Brussels,COM(2011) 121/4, 2011/0058 (CNS) {SEC(2011) 315}{SEC(2011) 316}. Z sza-

cunków Komisji Europejskiej wynika, że nowa regulacja pozwoliłaby na zaoszczędzenie  

w Unii Europejskiej ok. 700 mln euro rocznie na samych kosztach dostosowania do innych 

systemów fiskalnych, ok. 1,3 mld euro w wyniku konsolidacji zasad obliczeniowych oraz 

prawie 1 mld euro kosztów działalności transgranicznej. Zdaniem ekspertów, takie rozwiąza-

nie zwiększyłoby atrakcyjność UE jako miejsca do większych inwestycji. 
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Określenie „korporacyjna” w nazwie CCCTB oznacza, że przepisy regulujące 

CCCTB będą miały zastosowanie do spółek, mających siedzibę na terytorium 

państw członkowskich lub na terytorium państw trzecich, jeśli posiadają zagranicz-

ny zakład na terytorium UE oraz podlegających opodatkowaniu podatkiem docho-

dowym od osób prawnych w państwach członkowskich. 

Określenie „skonsolidowana” w nazwie CCCTB oznacza, że podstawa ustalo-

na dla grupy spółek nie obejmuje żadnych dochodów (strat) uzyskanych (poniesio-

nych) w związku z transakcjami pomiędzy spółkami grupy, takich jak sprzedaż 

zapasów, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, papierów warto-

ściowych czy świadczenie usług. Transakcje wewnątrzgrupowe są pod względem 

podatkowym traktowane neutralnie. Oznacza to niestosowanie do spółek, wchodzą-

cych w skład grupy CCCTB, przepisów o podmiotach powiązanych i cenach trans-

akcyjnych. Skutkiem konsolidacji jest także automatyczne wyrównywanie strat 

jednych spółek z dochodami innych spółek grupy bez żadnych ograniczeń oraz 

niepobieranie podatków u źródła od jakichkolwiek płatności dokonywanych pomię-

dzy spółkami grupy (dywidendy, odsetki, należności licencyjne). 

Wprowadzenie CCCTB ma w założeniu przyczynić się do usunięcia przeszkód 

natury podatkowej w działalności grup spółek o zasięgu transgranicznym,  

a w szczególności spowodować: 

 obniżenie kosztów administracyjnych związanych z opodatkowaniem, 

 niestosowanie regulacji dotyczących podmiotów powiązanych (ustalanie cen 

transakcyjnych, sporządzanie dokumentacji), 

 pokrywanie strat spółek (zakładów) objętych CCCTB, tak jak w przypadku 

podatkowych grup kapitałowych o zasięgu krajowym, 

 uproszczenie opodatkowania transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych, 

 całkowite wyeliminowanie ryzyka podwójnego opodatkowania dywidend, 

 usunięcie wszelkich innych przypadków podwójnego opodatkowania, dyskry-

minacji i restrykcji
4
. 

Koncepcja CCCTB ma także na celu zwiększenie stopnia harmonizacji podat-

kowej w Unii oraz ograniczenie kosztów i redukcję przeszkód dla działalności firm 

wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. Problemy przedsiębiorstw wynikają ze zróżni-

cowanych wymogów naliczania podatku dochodowego od osób prawnych oraz 

braku możliwości konsolidacji wyniku finansowego na potrzeby podatkowe. Doty-

czy zatem nie tylko przedsiębiorstw transgranicznych, ale wszystkich podmiotów 

(osób prawnych) prowadzących działalności w Unii Europejskiej.  

Koncepcja CCCTB ma duże znaczenie dla rozwoju sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw. Jej celem jest wsparcie dla tych przedsiębiorstw oraz zachęcanie 

ich  do rozwoju działalności na jednolitym rynku europejskim
5
. Wynika stąd, że  

                                                 
4 H. Litwińczuk, Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania – koncepcja i szanse 

wprowadzenia, „Prawo i Podatki” nr 9/2006, s. 12. 
5Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów; Przegląd programu „Small Business Act” dla Europy 

COM (2011) 78 wersja ostateczna, 23.2.2011; Program „Small Business Act” dla Europy 

(SBA) stanowi kompleksowe ramy polityki na rzecz MŚP, promuje przedsiębiorczość  

i utrwala zasadę „najpierw myśl na małą skalę” w stanowieniu prawa i kształtowaniu polityki, 
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z programu będą korzystać przedsiębiorstwa różnej wielkości, ale jest szczególnie 

istotny dla wspierania starań, aby MŚP czerpały korzyści z jednolitego rynku. 

CCCTB szczególnie przyczyni się do zmniejszenia przeszkód podatkowych i obcią-

żeń administracyjnych, co spowoduje prostsze i tańsze procedury dla MŚP i zachęci 

je do rozszerzenia działalności w całej UE. CCCTB oznacza, że działające w regio-

nach małe i średnie przedsiębiorstwa, jak w całej Unii, będą stosowały zasady jed-

nego systemu podatkowego do obliczenia podstawy opodatkowania w podatku do-

chodowym od osób prawnych.  

Koncepcja CCCTB ma na celu zapewnienie spójności krajowych systemów 

podatkowych, ale nie obejmuje harmonizacji stawek podatkowych. Komisja Euro-

pejska uważa, że uczciwa konkurencja poprzez stawki podatkowe jest godna wspar-

cia. Różnice stóp opodatkowania umożliwiają bowiem pewien stopień konkurencji 

podatkowej i winny być utrzymane w ramach rynku wewnętrznego. Taki system to 

większa przejrzystość zasad opodatkowania dochodów i umożliwia państwom 

członkowskim zachowanie konkurencyjności rynku wewnętrznego, jak i uwzględ-

nienie potrzeb budżetowych. 

 

 

3. Elementy systemu CCCTB i korzyści dla MŚP 

 

W projektowaniu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania ważne 

jest przesłanie, że jednolita baza podatkowa winna wspierać wydatki na badania  

i rozwój. W projekcie dyrektywy zapisano, że wszystkie koszty związane z bada-

niami i rozwojem podlegają odliczeniu jako koszty uzyskania przychodu. Podejście 

to będzie zachętą dla przedsiębiorstw, decydujących się na przystąpienie do systemu 

wspólnotowej bazy podatku dochodowego, aby inwestowały w badania i rozwój.  

W projekcie Dyrektywy, Komisja proponuje wprowadzenie CCCTB na zasa-

dzie fakultatywnej. Oznacza to, że grupa przedsiębiorstw lub pojedynczy podatnicy 

mieliby prawo wyboru reżimu podatkowego określonego w Dyrektywie, albo dal-

szego stosowania krajowego systemu podatku dochodowego. Projekt CCCTB jest 

więc ważnym krokiem na drodze harmonizacji opodatkowania dochodu przedsię-

biorstw, który zwiększając konkurencyjność zewnętrzną UE ma jednocześnie ogra-

niczyć szkodliwą konkurencję wewnętrzną. W Dyrektywie nie przewiduje się ujed-

nolicenia stawek podatku
6
.  

Opracowując system podatkowy w ramach koncepcji CCCTB, kierowano się 

zasadami równowagi pomiędzy elastycznością a standaryzacją uregulowań, szcze-

gółowością a ogólnością oraz atrakcyjnością rozwiązań zaproponowanych w kon-

cepcji w stosunku do rozwiązań krajowych. Pozostawienie przedsiębiorstwom moż-

liwości wyboru opodatkowania według zasad określonych w koncepcji pozwala na 

                                                                                                                   
aby zwiększyć konkurencyjność MŚP. Por. Komunikat Komisji „Najpierw myśl na małą 

skalę” – Program „Small Business Act” dla Europy, COM(2008)394 wersja ostateczna. 
6 Trudno jednak tę deklarację traktować jako wiecznie wiążącą, ponieważ ujednolicenie bazy 

podatkowej sprowadzi konkurencję podatkową między państwami członkowskimi do ostat-

niego zostawionego w ich gestii parametru, jakim jest stawka nominalna. 



 Wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania... 599 

 

kształtowanie struktury i wysokości podstawy opodatkowania
7
. Dla przedsiębiorstw 

sektora MŚP jest to dobre rozwiązanie. Mogą rozważyć „przejście na CCCTB”, co 

pozwoli na ujednolicenie obowiązującego ich systemu podatku dochodowego  

z podatkiem wspólnotowym i zwiększenie elastyczności funkcjonowania. 

Dla przedsiębiorstw niezwykle ważna jest kategoria kosztów uzyskania przy-

chodu, która warunkuje bazę podatku dochodowego. Koszty uzyskania przychodu 

zdefiniowano jako „wszystkie koszty poniesione przez podatnika w wartości netto  

w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia dochodów, w tym koszty badań naukowych  

i prac rozwojowych oraz koszty podwyższenia kapitału lub zadłużenia w związku  

z prowadzoną działalnością gospodarczą”
8
. Z zaprezentowanej definicji wynika, że 

wszelkie koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z prowadzoną przez 

nie działalności gospodarczą będą stanowić koszty podatkowe. 

W projekcie dyrektywy wskazano, że koszty oraz wszystkie inne pozycje pod-

legające odliczeniu ujmuje się w roku podatkowym, w którym je osiągnięto lub 

poniesiono. Poniesienie zaś kosztu podlegającego odliczeniu następuje w momencie 

spełnienia następujących warunków: po pierwsze – powstanie obowiązku dokonania 

płatności; po drugie – możliwość ustalenia wysokości kwoty zobowiązania z należy-

tą dokładnością; po trzecie – w przypadku obrotu towarami przeniesienie na podat-

nika istotnego ryzyka oraz korzyści wynikających z prawa własności towarów, na-

tomiast w przypadku świadczenia usług – otrzymanie usługi przez podatnika.  

W analizie kosztów podatkowych, według koncepcji CCCTB, szczególnie 

ważna jest przyjęta w rozwiązaniach zasada memoriału, choć w projekcie wyraźnie 

zapisano rozdzielnie zasad rachunkowości od zasad ustalania dochodu dla celów 

podatkowych. Korzyści takiej zasady ujmowania kosztów będą szczególnie widocz-

ne przy kosztach finansowych, odsetkowych. Według zapisów polskiej ustawy, 

odsetki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu według zasady kasowej. Za-

sada memoriału jest stosowana zarówno w MSR/MSSF, jak i krajowych standar-

dach rachunkowości
9
. Można stąd wnioskować, że koszty odsetkowe pomniejszały-

by podstawę opodatkowania w momencie ich naliczenia, a nie faktycznej zapłaty. 

Jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorstw polskich. 

Warto na zakończenie, wskazać na orzecznictwo ETS. W jednym z wyroków 

Sąd orzekł: „Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich 

znajduje się w gestii państw członkowskich, to jednak powinno być ono wykonywa-

ne zgodnie z prawem wspólnotowym, co zakłada konieczność eliminowania wszel-

kiej dyskryminacji, jawnej czy ukrytej ze względu na obywatelstwo”
10

. 

 

 

4.  Koncepcja CCCTB w opinii przedsiębiorstw polskich 

 

Celem dotychczasowych rozważań była ogólna analiza rozwiązań systemu 

                                                 
7 M. Supera-Markowska, Wspólna Skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja 

harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, CH Beck, Warszawa 2010, s. 204–205. 
8 Por. Council Directive on a Common…, art. 12, s. 23. 
9 Por. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, DzU 2011, nr 232, poz. 1378, art.  

6 ust. 1. 
10 C-279/93 Schumacker; C-80/94 Wielockx; C-107/94 Ascher; C-250/95 Futura. 
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podatkowego w ramach CCCTB i zasygnalizowanie korzyści jakie mogą z niego 

wynikać dla rozwoju regionów. Przez omówienie odpowiednich zapisów dyrekty-

wy wskazano, że także przedsiębiorstwa polskie, działające w regionach mogą 

wykorzystać rozwiązania zapisane w projekcie dyrektywy i będą one korzystne 

zarówno dla nich, jak i dla rozwoju regionu. Istotne jest zatem zbadanie czy dla 

przedsiębiorstw polskich rozwiązania opisane w projekcie dyrektywy są znane  

i istotne. Badanie zostało wykonane w latach 2010–2011 w ramach realizacji pro-

jektu finansowanego ze środków MNiSW
11

. W ramach realizacji projektu zapytano 

przedsiębiorstwa o znajomość idei wspólnej skonsolidowanej korporacyjnej pod-

stawy opodatkowania. Wyniki zaprezentowano na rysunku 1. 

 

Rysunek 1 Czy znana jest idea CCCTB? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 

Z danych przedstawionych na rysunku 1 wynika, że idea CCCTB znana jest 

ponad 1/3 badanych przedsiębiorstw. Należy uznać ten wynik za dostateczny, gdyż 

zważywszy na fakt, że prace nad koncepcją trwają już ponad 10, to brak całkowitej 

wiedzy o projekcie nie jest dobrym sygnałem. Sytuacja taka może wynikać jednak  

z faktu, że przedsiębiorstwa polskie, szczególnie te z sektora MŚP są „zarzucane” 

ciągle nowymi rozwiązaniami w obowiązujących ich podatkach, tak że nie mają 

czasu na zainteresowanie prognozowanym systemem, którego wprowadzenie cały

                                                 
11 Projekt badawczy MNiSW „Potencjał podatkowy przedsiębiorstw polskich w kontekście 

idei ujednolicenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych  

i harmonizacji prawa podatkowego w Unii Europejskiej” (nr projektu: N N113 291337 kie-

rownik – J. Iwin-Garzyńska). Na ankiety dotyczące znaczenia kosztów i przychodów podat-

kowych odpowiedziało 112 przedsiębiorstw – osób prawnych z całej Polski. Wśród ankieto-

wanych podmiotów dominowały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

37,50%

58,93%

3,57%

tak

nie

brak odpowiedzi
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czas jest wątpliwe. Niski poziom wiedzy o systemie CCCTB rzutuje na świado-

mość korzyści, które mogą odnieść przedsiębiorstwa przystępując do systemu.  

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że dla przedsiębiorstw polskich roz-

wiązania podatkowe określone w projekcie dyrektywy są istotne z uwagi na sprzy-

janie bardziej przejrzystej polityki podatkowej oraz usuwaniu barier podwójnego 

opodatkowania. Jest to  ważny sygnał ze strony przedsiębiorstw polskich, które nade 

wszystko oczekują stabilności i przejrzystości systemu podatkowego. Przedsiębiorcy 

mają także nadzieję, że wprowadzenie systemu będzie sprzyjać usunięciu barier 

ustanowionych przez różne systemy podatkowe. Niepokojący jest jednak fakt, że 

ponad 37% badanych przedsiębiorstw, które wcześniej określiły, że znana im jest 

koncepcja CCCTB, nie udzieliło odpowiedzi na pytania.  

 
Tabela 1 

Znaczenie korzyści zastosowania CCCTB dla przedsiębiorstwa (0 – nieistotna, 5 – istotna). 

(%) 

 

  0 1 2 3 4 5 

Brak 

odpowie-
dzi 

Ra-

zem 

Usunięcie barier 

ustanowionych przez 
różne krajowe syste-

my podatkowe  

5,36 3,57 7,14 10,71 12,50 23,21 37,50 100 

Uproszczenie admini-
stracyjne i redukcje 

obciążeń biurokra-

tycznych 

3,57 8,93 10,71 5,36 16,07 17,86 37,50 100 

Stworzenie warunków 

równego traktowania 

dla przedsiębiorstw 

mających siedziby  
w różnych państwach 

członkowskich 

7,14 7,14 8,93 8,93 10,71 19,64 37,50 100 

Usuniecie problemów 
podwójnego opodat-

kowania i unikania 

opodatkowania 

3,57 3,57 8,93 3,57 8,93 33,93 37,50 100 

Lepsze wykorzystanie 
kapitału, wzrost 

konkurencyjności, 

tworzenie nowych 
miejsc pracy 

1,79 8,93 10,71 12,50 14,29 14,29 37,50 100 

Stworzenie bardziej 

przejrzystej polityki 

podatkowej 

1,79 3,57 3,57 10,71 17,86 25,00 37,50 100 

Transgraniczne wy-

równywanie zysków  

i strat  

7,14 10,71 8,93 7,14% 7,14 21,43 37,50 100 

Źródło: na podstawie badań ankietowych. 
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Podsumowanie 

 

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw warunkuje bogactwo pań-

stwa. Przedstawione obserwacje miały na celu uzasadnić hipotezę, że koncepcja 

CCCTB nie pozostanie bierna wobec tych procesów. Na tle zarysu istoty koncepcji 

CCCTB wskazano, że wprowadzenie zawartych w projekcie dyrektywy rozwiązań 

nie pozostanie bez wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw. Zaprezentowane 

badania empiryczne potwierdziły, że przedsiębiorstwa polskie w dużej mierze żyją 

dniem dzisiejszym. Koncepcja, która może być dla nich korzystna nie jest dobrze 

znana. Przedsiębiorstwa, które zapoznały się z jej treścią widzą jednak duże możli-

wości, szczególnie w zakresie stworzenia bardziej przyjaznej polityki podatkowej. 

W projekcie Dyrektywy, Komisja proponuje wprowadzenie CCCTB na zasa-

dzie fakultatywnej. Oznacza to, że grupa firm lub pojedynczy podatnicy mieliby 

prawo wyboru reżimu podatkowego określonego w Dyrektywie, albo dalszego sto-

sowania krajowego systemu podatku dochodowego. Projekt CCCTB jest więc waż-

nym krokiem w stronę harmonizacji opodatkowania dochodu przedsiębiorstw, który 

zwiększając konkurencyjność zewnętrzną UE ma jednocześnie ograniczyć szkodli-

wą konkurencję wewnętrzną. W Dyrektywie nie przewiduje się ujednolicenia sta-

wek podatku
12

.  

 

 
THE COMMON CONSOLIDATED CORPORATE TAX BASE FOR THE SMALL 

BUSINESS 

Summary 

The aim of this paper is to present polish tax system in the aspect of  tax base end small busi-

ness. There will be also conducted the analysis of the possibility of standardizing solutions 

within tax system of European Union, taking into account the importance and attractiveness 

of this solution for Polish enterprises. 

Translated by Jolanta Iwin-Garzyńska 

                                                 
12 Trudno jednak tę deklarację traktować jako wiecznie wiążącą, ponieważ ujednolicenie bazy 

podatkowej sprowadzi konkurencję podatkową między państwami członkowskimi do ostat-

niego zostawionego w ich gestii parametru, jakim jest stawka nominalna. 
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EWIDENCJA NA POTRZEBY PODATKU DOCHODOWEGO  

W SEKTORZE MŚP ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  

GOSPODARSTW WIEJSKICH
1
  

 

 

Wprowadzenie 

 

Rolnictwo jest jedną z podstawowych i najstarszych dziedzin działalności 

człowieka. Głównym celem, od zarania dziejów, ludzi pracujących w rolnictwie 

było dostarczanie żywności i surowców na potrzeby własne, a także najbliższego 

otoczenia. Żywność na potrzeby własne to ta część, która była i jest przeznaczana na 

spożycie dla rolnika i jego rodziny oraz osób z nim współpracujących w jej wytwa-

rzaniu. Konsumpcja produktów i surowców wytworzonych w gospodarstwie stano-

wi z jednej strony dochód gospodarstwa rolniczego (zakładu produkcyjnego),  

z drugiej zaś, koszt gospodarstwa domowego (rodziny rolniczej). Z punktu widzenia 

rolnika (całości gospodarstwa wiejskiego) nie wpływa to na wartość jego majątku 

(kapitału własnego). Część przeznaczana do sprzedaży na rynku, to jest ta część, 

która ma przynosić rolnikowi korzyści finansowe i zwiększać stan jego posiadania 

(majątku). W tym przypadku możemy mówić o generowaniu dochodu rolniczego 

(dochodu z gospodarstwa). Rolnik może również uzyskiwać dodatkowe dochody  

z pracy poza gospodarstwem, będące wynikiem jego prywatnej działalności. 

Po zakończeniu II wojny światowej podstawowym celem rolników europej-

skich było wyprodukowanie odpowiedniej ilość żywności, aby zaspokoić rosnące 

potrzeby żywieniowe ludności. Obecnie nastąpiła zmiana nastawienia, z ilości  

w stronę jakości płodów rolnych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania 

bioróżnorodności i krajobrazu przy zachowaniu dochodów rolników na odpowied-

nim poziomie. 

Tradycyjna forma gospodarowania – konwencjonalna, była ukierunkowana na 

osiąganie jak największych zysków za wszelka cenę. Prowadziło to do bardzo inten-

sywnej formy gospodarki rolnej. Najważniejsze było zmechanizowanie i uprzemy-

słowienie gospodarstwa, stosowanie dużej ilości nawozów sztucznych i środków 

chemicznych wszelkiego rodzaju, które miały pomóc osiągnąć jak największy do-

chód. 

Zmiany zachodzące w gospodarce, rozwój myśli technicznej i przemiany spo-

łeczno-gospodarcze doprowadziły do tego, że stopniowo jedyny cel gospodarstw 

wiejskich, jakim było dostarczanie żywności zaczął być poszerzany o inne cele 

                                                 
1 Praca wykonana w ramach grantu badawczego nr 3688/B/H03/2011/40 „Rachunek kosztów 

w rolnictwie w warunkach zrównoważonego rozwoju”. 
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związane z bezpieczeństwem i jakością żywności, ochroną środowiska naturalnego, 

kształtowaniem i pielęgnacją krajobrazu, zrównoważonym rozwojem obszarów 

wiejskich. Realizacja tych celów spowodowała powstawanie dodatkowych kosztów, 

które powinny być rekompensowane dotacjami państwowymi do produkcji rolniczej 

lub coraz częściej stosowanymi dotacjami bezpośrednimi do gospodarstw wiej-

skich
2
. 

Jednym z wymogów rządu w stosunku do rolników będzie prowadzenie ra-

chunkowości rolniczej. W dobie globalizacji i gospodarki wiedzy, informacja pozy-

skiwana w przedsiębiorstwie staje się dla zarządzających cennym zasobem. Odpo-

wiednio zagospodarowana i wykorzystywana staje się ważnym czynnikiem przewa-

gi konkurencyjnej. W proces tworzenia systemów informacyjnych w przedsiębior-

stwach zaangażowane są w sposób pośredni środowiska księgowych, ośrodki aka-

demickie, ministerstwa oraz instytucje regulujące prawo bilansowe i podatkowe. 

Dotyczy to przede wszystkim zakresu zbieranych informacji w ramach obowiązko-

wej ewidencji zdarzeń gospodarczych i sporządzanych sprawozdań finansowych. 

Jest rzeczą oczywistą, że powinniśmy dążyć, szczególnie w sektorze mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw (MŚP), do integracji systemów ewidencji podatkowej, 

bilansowej i wspierającej podejmowanie decyzji
3
. 

Celem artykułu jest omówienie systemu ewidencji na potrzeby podatku docho-

dowego w sektorze MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw wiejskich
4
. 

Przeanalizowano formy ewidencji i możliwości czerpania z nich właściwych infor-

macji na potrzeby zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem metody kasowej
5
. 

 

 

 

                                                 
2 Ideą powołania Wspólnej Polityki Rolnej, której 50. lecie obchodziliśmy w roku 2012, było 

założenie, aby połączyć dwa główne cele – zabezpieczenie konsumentom odpowiedniej ilości 

i jakości żywności po przystępnej cenie z jednoczesnym zabezpieczeniem parytetu rolniczych 

dochodów. Płatności bezpośrednie, czyli oddzielone od produkcji, zapobiegają nadmiernej 

koncentracji i niekorzystnemu wpływowi na środowisko. Poprawiają również konkurencyj-

ność gospodarstw rolnych i wspomagają zaplecze przemysłu rolno-spożywczego. 
3 Na występowanie barier informacyjnych w funkcjonowaniu sektora MŚP wskazywał m.in. 

J. Jaworski, Bariery informacyjne w funkcjonowaniu małego przedsiębiorstwa, Zeszyty Na-

ukowe US nr 696, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Szczecin 2012, s. 365–374.  
4 Gospodarstwa wiejskie należy traktować jak przedsiębiorstwa, a rolników jak przedsiębior-

ców. Problemy definiowania gospodarstw wiejskich jako mikroprzedsiębiorstw w Unii Euro-

pejskiej autor przedstawił w opracowaniu: T. Kondraszuk, Wybrane problemy definiowania  

i funkcjonowania gospodarstw wiejskich jako mikroprzedsiębiorstw w Unii europejskiej, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 585 (50), 

Szczecin 2010, s. 197–205. 
5 Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw (EKMP s. 11) „Należy 

dokonać przeglądu nowych regulacji na szczeblu krajowym i wspólnotowym, dla oceny ich 

wpływu na małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorców. We wszystkich możliwych przypadkach 

należy uprościć przepisy obowiązujące w poszczególnych państwach i we Wspólnocie 

Europejskiej. Rządy państw powinny przyjąć dokumenty administracyjne w postaci 

przyjaznej dla użytkowników”. 
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1.  Charakterystyka ewidencji podatkowej w MŚP 

 

Uproszczona ewidencja podatkowa jest stosowana w sektorze małych i śred-

nich przedsiębiorstw, który słusznie uważany jest za filar każdej gospodarki. Stąd 

wszelkie działania na pograniczu finansów i gospodarki ukierunkowane są na wspie-

ranie tego rodzaju prowadzenia działalności. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

stanowią najliczniejszą grupę podmiotów gospodarczych, najszybciej przystosowu-

jącą się do zmiennych warunków rynkowych i najłatwiej zmieniającą profil działal-

ności. W warunkach gospodarki rynkowej, to sektor MŚP jest siłą napędową dla 

wzrostu gospodarki, zdrowej konkurencji i walki z bezrobociem.  

System podatkowy tego sektora postrzegany jest jako ważny czynnik budowa-

nia przewagi konkurencyjnej dla prowadzenia działalności gospodarczej w poszcze-

gólnych krajach. Charakteryzuje się on zróżnicowaniem form obciążeń podatko-

wych. Przedsiębiorcy zobligowani są do uiszczania podatków od dochodu, obrotu  

i majątku, a także składek ubezpieczeniowych. Naturalną reakcją każdego podatnika 

jest chęć zminimalizowania powstających obciążeń. Ma to charakter obiektywny  

i stwarza możliwości wyboru dla przedsiębiorców i przez to zmusza poszczególne 

rządy do poszukiwania właściwych rozwiązań. Pomimo harmonizacji przepisów 

prawnych oraz dopasowywaniem ustawodawstwa do standardów europejskich  

w większości krajów próbuje się poszukiwać rozwiązań w inny sposób. Działania 

Komisji Europejskiej w regulacji podatkowych dla MŚP i wypracowane rozwiąza-

nia zgodnie z obowiązującymi zasadami, mają jedynie charakter ogólnych wytycz-

nych i wskazówek, nie stanowią elementu „twardego prawa” UE. Implementacja 

poszczególnych rozwiązań do porządków prawnych państw członkowskich zależy 

przede wszystkim od decyzji poszczególnych krajów członkowskich UE.  

W Polsce, od 1 stycznia 2012 roku obowiązują regulacje znowelizowanej 

Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2010, 

nr 220, poz. 144), ale wciąż toczy się dyskusja nad pakietem dla przedsiębiorczości  

i działań ułatwiających podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej 

przez drobnych przedsiębiorców
6
. Te regulacje mogą wpływać w sposób bezpośred-

ni i pośredni na sytuację finansową podmiotów gospodarczych. Finansowanie sekto-

ra MŚP stanowi poważne zagrożenie dla ich działalności. Małe firmy najczęściej 

mogą liczyć tylko na siebie. Ich płynność finansowa zależy od zdolności samofinan-

sowania i realizacji sprzedaży oraz egzekwowania należności za sprzedane produkty 

i usługi. Często dzieje się to w warunkach niskiej siły przetargowej w stosunku do 

kontrahentów. Można zaobserwować niedobre praktyki monopolistyczne firm du-

żych w stosunku do małych.  

Niedobory środków pieniężnych małych firm rzadko uzupełniane są środkami 

                                                 
6 W czasie pisania artykułu, przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej  

w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 

warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników 

pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług 

związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów, będących rolnikami 

wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego. Ta sytuacja 

może ulec zmianie w związku z planowanym objęciem działalności rolniczej podatkiem 

dochodowym. 
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zewnętrznymi. Najczęściej dopełnienie stanowią środki własne właściciela i jego 

rodziny. Umiejętność akumulacji i oszczędzania w momentach nadpłynności finan-

sowej to kolejna ważna zasada w prowadzeniu małej firmy. Myślenie i zarządzanie 

w kategoriach płynności finansowej dominuje nad myśleniem o przychodach i kosz-

tach. Dla małego przedsiębiorcy zysk jest wtedy, kiedy jest nadwyżka finansowa,  

a niedobór środków pieniężnych oznacza najczęściej straty, pomimo, że ekonomiści 

na podstawie rachunku kosztów mogą próbować udowadniać coś wręcz przeciwne-

go
7
. 

W takiej sytuacji zbieranie w przedsiębiorstwie informacji o przepływach pie-

niądza wydaje się z jednej strony naturalne, z drugiej zaś staje się koniecznością  

w obliczu wyzwań finansowych stojących przed właścicielami małych firm. Skoro 

płynność finansowa w małym przedsiębiorstwie odgrywa tak ważną rolę w spraw-

nym jego funkcjonowaniu, to należy dostarczyć narzędzi, które pozwolą na jej pla-

nowanie, ewidencję i kontrolę. 

W sektorze MŚP w polskim systemie podatkowym możliwość kształtowania 

formy podatku dochodowego dotyczy w szczególności przedsiębiorców prowadzą-

cych działalność gospodarczą w formie osób fizycznych
8
 oraz udziałowców spółek 

cywilnych i osobowych. W takim przypadku, wynik działalności gospodarczej jest 

opodatkowany automatycznie podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala-

nym według formuły progresywnej. Inne formy podatku, a więc karta podatkowa, 

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek dochodowy od osób fi-

zycznych ustalany według formuły liniowej, mogą być stosowane przy spełnieniu 

odpowiednich warunków oraz wcześniejszym złożeniu deklaracji
9
. 

Na potrzeby sporządzania deklaracji podatkowej istnieje konieczność prowadzenia 

 

 

 

 

                                                 
7 Między innymi Business Centre Club przekazał resortowi finansów rekomendacje rozwią-

zań, które – zdaniem organizacji – mogą znacznie ograniczyć skalę zatorów płatniczych  

w Polsce. Wśród postulatów BCC znalazło się m.in.: zastąpienie memoriałowego systemu 

rozliczania podatków dochodowych systemem kasowym. 
8 Zdaniem autora gospodarstwa indywidualne (wiejskie) powinny być traktowane jako 

przedsiębiorstwa osób fizycznych. 
9 Według K. Kurkovej „W ramach wspierania prowadzenia działalności gospodarczej przez 

małe i średnie przedsiębiorstwa, ustawodawcy wprowadzają różne preferencje w zakresie 

obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych oraz w zakresie opodatkowania. 

Zmniejszony zakres czynności formalnoprawnych ma skierować zaangażowanie 

przedsiębiorców na zwiększanie efektywności prowadzonej działalności. Często zakres 

ewidencji jest ograniczony do minimum lub wcale jej nie ma, tak by osoby fizyczne 

prowadzące działalność jednoosobowo miały możliwość we własnym tylko zakresie 

dokumentowania i prezentowania swojej działalności wobec państwa”. K. Kurková, 

Uproszczone formy ewidencji księgowej na przykładzie Polski i Czech, w: Historia, 

współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. A. Sojak, Wydawnictwo UMK 

Toruń 2003, s. 371. 
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określonej ewidencji
10

. Ciekawej analizy porównawczej KPiR i obowiązującej  

w Czechach księgowości pojedynczej (prostej) dokonała K. Kurkova
11

. W skład 

księgowości pojedynczej wchodzą: 

a) dziennik środków pieniężnych, przeznaczony do ewidencji wpływów i wydat-

ków dokonanych w formie gotówkowej, za pośrednictwem rachunków banko-

wych, środków pieniężnych w drodze oraz różnic kursowych na środkach pie-

niężnych w kasie i na rachunkach jako operacji niepieniężnych; 

b) księga rozrachunków, przeznaczona do ewidencji należności i zobowiązań  

w stosunku do innych podmiotów oraz ujmowania czeków wystawionych  

i przekazanych do inkasa, jak też różnic kursowych nieuregulowanych należ-

ności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych; 

c) księgi pomocnicze pozostałych składników majątku, przede wszystkim: 

 ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, 

 ewidencja środków trwałych, 

 ewidencja finansowych składników majątku, 

 ewidencja zapasów, 

 ewidencja rzeczowych papierów wartościowych, 

 ewidencja do celów podatku od towarów i usług oraz księga do 

celów podatku akcyzowego, 

 karty różnic w wycenie odpłatnie nabytych składników majątku 

(dodatnia lub ujemna wartość firmy); 

d) inne ewidencje, szczególnie: 

 karty wynagrodzeń, sumaryczne listy płac, 

 karty rezerw obowiązkowych określonych w ustawie o rezerwach 

w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodo-

wym, 

 karty rozliczeń międzyokresowych wydatków. 

Uproszczona ewidencja charakteryzuje się brakiem sprawozdawczości finan-

sowej, brakiem obowiązku posiadania zakładowego planu kont i innych obowiąz-

ków ewidencyjnych, związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Pozostaje 

jednak obowiązek inwentaryzacji, którą należy przeprowadzić na dzień zamknięcia 

ksiąg. Na podstawie inwentaryzacji sporządza się następnie sprawozdania dotyczące 

wykazu składników majątku i zobowiązań (co można nazwać „małym bilansem”) 

oraz wykaz przychodów i wydatków oraz wyniku na działalności (w pewnym sensie 

„mały rachunek zysków i strat”). 

Reasumując autorka stwierdza: „W Czechach w tym zakresie obowiązuje za-

sada kasowa, podatek płacony jest od faktycznie otrzymanych przychodów (wpłat) 

                                                 
10  W celu ułatwienia prowadzenia ewidencji zdefiniowano pojęcie małego podatnika. Mały 

podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku 

od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych 

kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; 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. 
11 K. Kurková, op.cit. s. 371–381. 
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pomniejszonych o faktycznie poniesione wydatki (wypłat). W Polsce przychód 

podlega opodatkowaniu w momencie, kiedy staje się należny, bez względu na ter-

min jego otrzymania, co z pewnością powoduje wiele sytuacji niekorzystnych dla 

przedsiębiorców”. 

W przypadku małych przedsiębiorstw dostęp do informacji jest znacznie 

utrudniony. Rzadko zatrudniona jest fachowa kadra kierownicza. Właścicielami  

i jednocześnie zarządzającymi są osoby, które często znają się na wytwarzaniu  

i świadczeniu usług, ale niekoniecznie na ekonomice i finansowaniu firmy. Właści-

ciele tego typu firm nie przywiązują wagi do danych finansowych z przeszłości i nie 

potrafią budować prognoz na przyszłość. Gromadzą tylko te informacje finansowe, 

których obowiązek posiadania wymuszają na nich przepisy prawa. Stąd obowiąz-

kowa ewidencja podatkowa ma do odegrania bardzo ważną rolę w systemie infor-

macyjnym każdego małego przedsiębiorstwa. Często jest to jedyne źródło danych  

o firmie, z którego mogą korzystać interesariusze. Jest to również często jedyne 

źródło wiarygodnych danych na potrzeby, np. biznesplanu w przypadku starania się 

o kredyt, czy dofinansowanie. W wypadku zagrożeń i nagłych niekorzystnych zmian 

otoczenia, dane takie mogą stanowić pomoc w ocenie sytuacji finansowej i możli-

wości znalezienia właściwego rozwiązania.  

W tym kontekście zabezpieczenie płynności rozumianej jako zachowanie zdol-

ności do regulowania bieżących zobowiązań staje się naturalnym zadaniem prowa-

dzonej ewidencji. Kontrola i utrzymanie zdolności płatniczej wymaga wielu infor-

macji i śledzenia operacji przepływów pieniężnych zarówno w przeszłości, jak  

i tych które dopiero wystąpią. Pozyskiwanie właściwych informacji finansowych 

jest jednym z ważniejszych, albo i najważniejszym problemem małego przedsiębior-

stwa. Metoda kasowa ewidencji ułatwia więc bieżącą kontrolę płynności i jednocze-

śnie jako podstawa opodatkowania zarówno podatkiem VAT
12

, jak i podatkiem 

dochodowym pozwala na uniknięcie zatorów płatniczych. Na możliwości wykorzy-

stania metody kasowej w rachunkowości, analizie finansowej i controllingu wska-

zywał między innymi T. Kondraszuk
13

. Stosowanie metody kasowej na etapie ewi-

dencji nie oznacza niemożności sporządzania sprawozdań memoriałowo
14

. Można to 

uzyskać weryfikując metodę kasową o wybrane pozycje bilansowe zgodnie ze 

schematem przedstawionym na rysunku 1. 

 

 

                                                 
12 Takie rozwiązanie jest dopuszczalne w przypadku małych podatników. 
13 T. Kondraszuk, Próba określania zakresu i przydatności różnych metod księgowania  

w rachunkowości i analizie finansowej, Materiały Zjazdu Katedr Rachunkowości, Warszawa 

SGH, 1995; T. Kondraszuk, Ocena przydatności różnych metod księgowania z punktu 

widzenia potrzeb controllingu, materiały międzynarodowej konferencji naukowej 

„Rachunkowość a proces zarządzania”, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza  

w Szczecinie, Szczecin 1995. 
14 Należy pamiętać, że Międzynarodowe Standardy regulują zasady sporządzania sprawozdań 

finansowych, a nie prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych. 
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Wpłaty 

w działalności operacyjnej 

 Wypłaty 

w działalności operacyjnej 

Plus  plus 

Należności w działalności operacyj-

nej w końcu okresu 

 Zobowiązania w działalności ope-

racyjnej w końcu okresu 

Minus  minus 

Należności w działalności operacyj-

nej na początku okresu 

 Zobowiązania w działalności ope-

racyjnej na początku okresu 

równa się  równa się 

Wpływy minus Wydatki 

   

 równa 

się 

 

   

Nadwyżka funduszy uzyskana z działalności operacyjnej 

Plus 

Wartość zapasów, inwentarza żywego i produkcji roślinnej w toku w końcu okresu 

Minus 

Wartość zapasów, inwentarza żywego i produkcji roślinnej w toku na początku 

okresu 

równa się 

Dochód rolniczy brutto (przed odjęciem amortyzacji) 

minus  

Amortyzacja aktywów trwałych 

równa się 

Dochód rolniczy netto 

 
Rysunek 1. Ogólna idea weryfikacji metody kasowej od przepływów pieniężnych do dochodu 

 

Źródło: L. Goraj, T. Kondraszuk, S. Mańko, R. Sass, T. Pokrzywa, E. Wójcik, Dane źródłowe 

i wyniki zunifikowanego systemu rachunkowości gospodarstw rolniczych, krajowe semina-

rium, Warszawa 1996. 

 

 

2. Zakres i zadania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw 

 Rolniczych (ZSRGR)
15

 

 

W warunkach gospodarki rynkowej przy ocenie funkcjonowania gospodarstwa 

większą uwagę zwraca się na zagadnienia finansowe, które nabierają szczególnej 

wagi w przypadkach korzystania gospodarstw rolniczych z obcego kapitału (np. 

kredytów). Rachunkowość jest w stanie dostarczać precyzyjnych danych o sytuacji 

                                                 
15 Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych jest przeznaczony do 

zastosowania w gospodarstwach rolniczych, na których nie ciąży ustawowy obowiązek pro-

wadzenia rachunkowości w myśl Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., DzU nr 121, 

poz. 591, z dnia 19.11.1994 r. 
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produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa.  

W kwietniu 1995 roku została powołana na lata 1995–1997 grupa robocza dla 

opracowania i wdrożenia zunifikowanego systemu rachunkowości gospodarstw 

rolnych w składzie: dr Lech Goraj IERiGŻ w Warszawie, dr Tomasz Kondraszuk 

SGGW w Warszawie,  dr Stanisław Mańko ATR w Bydgoszczy,  mgr Teresa Po-

krzywa IERiGŻ w Warszawie, dr Roman Sass ODR w Minikowie, mgr Elżbieta 

Wójcik ODR we Wrocławiu. 

Za konieczne informacje dla przeprowadzania analizy finansowej gospodar-

stwa rolniczego uznane zostały:  

 okresowe sprawozdanie o przepływie pieniędzy,  

 rachunek wyników działalności operacyjnej gospodarstwa,  

 bilans finansowy,  

 rachunek kapitału, 

 rachunek dochodu ogólnego rodziny rolniczej.  

Na podstawie powyższego zestawu danych możliwe jest dokonywanie analizy: 

płynności, wypłacalności, rentowności, zdolności obsługi zadłużenia, sprawności 

(efektywności) finansowej, a także obliczanie innych wskaźników przydatnych  

w zarządzaniu. 

Podstawowym zadaniem stawianym przed Zunifikowanym Systemem Ra-

chunkowości Gospodarstw Rolniczych było ujednolicenie zasad ewidencji, przetwa-

rzania i sprawozdawczości rachunkowości rolniczej i permanentne dostarczanie 

zestawów danych, opisujących według jednolitego standardu wyniki ekonomiczno-

produkcyjne gospodarstw rolniczych dla trzech podstawowych grup odbiorców,  

a mianowicie dla: 

 rolnika i współpracującego z nim doradcy, 

 partnerów rynkowych rolnika (głównie banków), 

 ośrodków decyzyjnych, dysponentów funduszy publicznych kierowanych do 

gospodarstw rolniczych. 

Zakres i szczegółowość danych źródłowych gromadzonych w opracowanym 

formacie rachunkowości zapewniają określenie stanu majątkowego i finansowego 

gospodarstwa oraz strukturę produkcji i kosztów na poziomie gospodarstwa rolni-

czego. Opcjonalnie rolnik będzie mógł w przyszłości dokonywać alokacji kosztów 

bezpośrednich i zmiennych dla określania nadwyżki bezpośredniej i nadwyżki brut-

to (gross margin) z interesujących go działalności. W odniesieniu do pojedynczego 

gospodarstwa, system umożliwia opracowanie raportu indywidualnego zawierające-

go dane o działalności i sytuacji finansowej gospodarstwa w okresie sprawozdaw-

czym, a także raportu porównującego wyniki tego gospodarstwa z grupą gospo-

darstw podobnych i najlepszych z danej grupy. System zapewnia ponadto dostar-

czanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań o przepływie pieniędzy. 

Raporty opracowywane na podstawie danych rachunkowości stanowią wiary-

godne odzwierciedlenie kondycji finansowej gospodarstwa. Aby możliwe było wy-

korzystywanie tych danych przez partnerów rynkowych gospodarstwa, tworzony 

format rachunkowości powinien zostać uzgodniony z jego potencjalnymi partnera-

mi, którymi są głównie banki. 

Wysiłek zespołu ludzi oraz środki publiczne zaangażowane do funkcjonowa-
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nia systemu rachunkowości będą spożytkowane dla permanentnego informowania 

ośrodków decyzyjnych rządu i jego agend. Wiadomo bowiem, że rodzaj i jakość 

podejmowanych decyzji przez ośrodki decyzyjne zależy nie tylko od woli politycz-

nej, ale także od posiadania rzetelnej wiedzy o podmiocie, w odniesieniu do którego 

decyzje są podejmowane. Jednocześnie ośrodki decyzyjne jako dysponenci środków 

publicznych (głównie budżetowych) kierowanych do gospodarstw rolniczych,  

w postaci subwencji i dotacji celowych, powinni mieć możliwość dokonywania 

oceny efektów, a także skuteczności podjętych działań wspomagających. W tym 

celu mogą być opracowane raporty, zawierające wyniki wszystkich gospodarstw 

prowadzących rachunkowość, pogrupowane według różnych kryteriów (np. według 

wielkości ekonomicznej, typu produkcyjnego, położenia). Ponadto system może 

wytwarzać raporty porównujące wyniki polskich gospodarstw rolniczych z wynika-

mi gospodarstw rolniczych krajów Unii Europejskiej. Wyniki gospodarstw krajów 

Unii Europejskiej są publikowane przez Komisję Europejską w corocznych rapor-

tach Farm Incomes in the European Community. 

Powszechne zastosowanie ZSRGR w gospodarstwach na potrzeby ustalania 

podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wymaga zastosowania techniki 

komputerowej, co zapewni: 

 automatyczną weryfikację zapisów i rachunkową kontrolę zarejestrowanych 

danych w poszczególnych dokumentach, 

 automatyczną wycenę niektórych składników majątku trwałego (np. ziemi, 

drzewostanu leśnego), 

 obliczanie kwot amortyzacji i wartości stanów końcowych oraz innych pomoc-

niczych rachunków, 

 automatyczne wytwarzanie raportów wynikowych obliczanych według stan-

dardowych algorytmów. 

Taki program pod nazwą PORR (program obsługi rachunkowości rolniczej) został 

pozytywnie zweryfikowany przez doradców w ośrodkach doradztwa rolniczego 

prowadzących ZSRGR dla tzw. młodych rolników korzystających z preferencyjnych 

kredytów. Ramowe zadania doradcy prowadzącego ewidencję w ramach ZSRGR są 

następujące: 

 przeszkolenie rolnika w zakresie prowadzenia rachunkowości, w szczególności 

potrzeby gromadzenia dokumentacji pierwotnej, 

 przeprowadzenie wraz z rolnikiem inwentaryzacji gospodarstwa według stanu 

na początek roku obrachunkowego, 

 kodowanie i wprowadzenie danych do pamięci komputera, 

 spotkanie z rolnikiem (minimum raz w kwartale – optymalnie raz w miesiącu) 

w celu sprawdzenia i uzgodnienia wykonanych przez rolnika zapisów w książ-

ce wpłat i wypłat (KWiW), 

 wytworzenie kwartalnego sprawozdania o wpłatach i wypłatach pieniężnych, 

 przeprowadzenie wraz z rolnikiem inwentaryzacji gospodarstwa wg stanu na 

koniec roku obrachunkowego, 

 sprawdzenie pozostałych informacji o gospodarstwie wpisanych przez rolnika, 

 zamknięcie roku obrachunkowego i wydruk raportu indywidualnego, 

 sporządzenie deklaracji podatkowej, 

 analiza wraz z rolnikiem wyników zawartych w raportach. 
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W finansowanie funkcjonowania systemu była zaangażowana Agencja Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W roku 2000, po wycofaniu się 

ARiMR z finansowania i zniesienia wymogu prowadzenia rachunkowości przez 

rolników korzystających z preferencyjnych kredytów zawieszono funkcjonowanie 

systemu.  

 

 

Podsumowanie  

 

W warunkach funkcjonowania sektora MŚP prowadzenie ewidencji podatko-

wej powinno być elementem zintegrowanego systemu informacyjnego wspomagają-

cego proces podejmowania decyzji. W szczególności dotyczy to mikroprzedsię-

biorstw i analizowanych w artykule gospodarstw wiejskich. Zapowiadane przez rząd 

wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie stwarza unikalną szansą dla 

zbudowania właściwych rozwiązań w tym zakresie. W niektórych krajach UE spo-

rządzanie przez doradców rolniczych deklaracji podatkowych jest uznawane przez 

Urzędy Skarbowe i dodatkowo premiowane obniżeniem podatku dochodowego 

nawet o 30%. Wydaje się, że zarówno zakres informacyjny, jak i metodyczne zało-

żenia ZSRGR są właściwe dla budowy takiego systemu. Należy wykorzystać zdoby-

te doświadczenia i starać się w sposób nowoczesny, a jednocześnie jak najmniej 

uciążliwy dla rolników wdrożyć system rachunkowości rolniczej pozwalający za-

spokajać potrzeby informacyjne rolników prowadzących gospodarstwa i szerokiego 

grona interesariuszy.  

 

 
ACCOUNTING FOR INCOME TAX IN THE SME SECTOR WITH SPECIAL EM-

PHASIS ON FAMILY FARMS  

Summary 

The main goal of this paper is to discuss the recording system for income tax purposes in the 

SME sector with particular emphasis on family farms. Registration forms will be analyzed 

and opportunities to use from them the relevant information for management, with particular 

emphasis on cash basis. It seems that the scope of information and methodological assump-

tions Unified Accounting System for Agricultural Farm are appropriate for the construction of 

such a system. 

Translated by Tomasz Kondraszuk 
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PODATKOWE INSTRUMENTY WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH 

PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH SKANDYNAWSKICH 

 

 

Wprowadzenie 

 

MŚP stanowią olbrzymią większość (w Polsce – około 98%) wszystkich pod-

miotów gospodarczych w poszczególnych krajach. Przedsiębiorstwa te są także 

najbardziej wrażliwe na prawne (administracyjne, podatkowe) i ekonomiczne zmia-

ny zachodzące w środowisku gospodarczym danego państwa. Promowanie rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw jest dlatego kanonem współczesnej polityki go-

spodarczej
1
. Wsparcie dla MŚP stanowi także treść jednego z podstawowych pro-

gramów Unii Europejskiej, który zawarty został w Europejskiej Karcie Małych 

Przedsiębiorstw
2
. Zalecenia tej Karty obejmują kształtowanie struktur regulacyj-

nych, podatkowych i administracyjnych, sprzyjających działalności małych i śred-

nich firm oraz zwiększenie dostępu do środków finansowych dla tych przedsię-

biorstw. Sygnatariusze Karty, zobowiązani są m.in. do redukcji kosztów inicjowania 

działalności MŚP, upraszczania procedur związanych z ich zakładaniem, tworzenia 

sprawniejszego ustawodawstwa gospodarczego, poprawy przepisów prawnych do-

tyczących małych przedsiębiorstw. Jednym z najważniejszych obszarów wsparcia 

dla MŚP są także procesy dostosowania systemów podatkowych poszczególnych 

państw do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw
3
.  

Implementując postanowienia Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw, po-

szczególne organa Unii Europejskiej systematycznie podnoszą kwestie opodatko-

wania małych i średnich przedsiębiorstw, jako instrumentu znacząco oddziałującego 

na efektywność ich funkcjonowania. Podstawowe postulaty dotyczące zmian  

w systemach podatkowych koncentrują się na obszarze całej Unii Europejskiej na 

kilku uniwersalnych kwestiach. Są nimi: zachęcanie do rozpoczynania działalności 

gospodarczej przez MŚP, wspieranie ekspansji małych przedsiębiorstw, tworzenie  

w tych podmiotach nowych miejsc pracy, ułatwianie tworzenia i zachowania ciągło-

                                                 
1 MŚP stanowią zwykle ponad 90% wszystkich podmiotów gospodarczych danego kraju. 

Przedsiębiorstwa te są także najbardziej wrażliwe na prawne (administracyjne, podatkowe)  

i ekonomiczne zmiany zachodzące w środowisku gospodarczym danego państwa. 
2 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, załącznik nr 3, wnioski z posiedzenia Rady 

Europejskiej, Santa Maria da Feira, 19–20.06.2000 r. W kwietniu 2002 r. karta została przyję-

ta przez kraje kandydujące (w tym przez Polskę). Spośród krajów niebędących członkami UE, 

reżimem Karty objęta jest m.in. także Norwegia. 
3 Obszar reform w systemie podatkowym stanowi (wraz z kwestią wsparcia finansowego) 

zakres siódmej regulacji Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw.  
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ści małych i średnich przedsiębiorstw.  

Okresowe sprawozdania Parlamentu Europejskiego, dotyczące małych i śred-

nich przedsiębiorstw, ich konkurencyjności i możliwości działalności gospodarczej, 

zawierają regularne zestawienia aktualnych zaleceń i postulatów Unii Europejskiej. 

Najnowszy z tych dokumentów 
4
, koncentruje się m.in. na: 

 zachęcaniu państw członkowskich do rozważenia możliwości wykorzystania 

części krajowych dochodów z podatku od osób prawnych do ułatwienia dostę-

pu do pożyczek gwarancyjnych dla MŚP, 

 wzywaniu do opracowania planu działania w sprawie konkurencyjnego opo-

datkowania MŚP, który stanowiłby zachętę dla państw członkowskich do do-

stosowania ich systemów podatkowych w taki sposób, aby obniżyć pozapła-

cowe koszty pracy dla nowych przedsiębiorstw i umożliwić im inwestowanie 

większej części dochodów w rozwój firmy, 

 wzywaniu do zachęcania państw członkowskich, by jednakowo traktowały 

wszystkie formy finansowania, uważając, że konieczne jest pilne przedsię-

wzięcie środków, które sprawią, iż przedsiębiorstwa nie będą aż tak bardzo za-

leżne od zadłużenia, 

 popieraniu neutralności podatkowej między kapitałem własnym a zadłużeniem, 

 apelowaniu do państw członkowskich o wspieranie ciągłości działania MŚP 

przez stworzenie takiego otoczenia regulacyjnego, które będzie ułatwiać prze-

noszenie przedsiębiorstw, 

 zalecaniu usunięcia przeszkód natury fiskalnej (podatek spadkowy, podatek od 

darowizn itp.), które mogłyby zagrażać ciągłości działania przedsiębiorstw ro-

dzinnych, 

 podkreślaniu potrzeby obniżenia podatków związanych z zatrudnieniem i in-

westycjami. 

Fakt unifikacji zadań wynikających z realizacji zadań Karty Małych Przedsię-

biorstw nie eliminuje lokalnej specyfiki rozwiązań podatkowych, występujących  

w poszczególnych państwach. Studiowanie indywidualnych rozwiązań może służyć 

przeglądowi standardowych i specyficznych instrumentów podatkowych, a także 

analizie ich miejsca w ogólnym systemie podatkowym danego państwa. Badanie tej 

ostatniej kwestii wydaje się szczególnie interesujące w przypadku państw skandy-

nawskich. Kraje te bowiem należą od lat do liderów promowania MŚP
5
, będąc pro-

motorami wielu rozwiązań, powielanych następnie w wielu innych państwach.  

Jednocześnie jednak, kraje te w obszarze zaleceń podatkowych Europejskiej 

Karty Małych Przedsiębiorstw borykają się z dylematem wynikającym z zasady 

neutralności podatkowej. Zasada ta jest bowiem jednym z filarów, na których oparto 

reformy podatkowe, przeprowadzone w tych krajach. Reformy te – zwłaszcza re-

formy w Szwecji (1989, 1991), Norwegii oraz w Danii (1993) – stawiały za jeden ze 

swoich podstawowych celów zrównanie warunków funkcjonowania wszystkich

                                                 
4 Parlament Europejski, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Sprawozdanie  

w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw, 2012/2042(INI), przyjęte 18.09.2012 r. 
5 Patrz np. Komunikaty Komisji Wspólnot Europejskich, Sprawozdanie w sprawie wdrażania 

Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw (począwszy od roku 2005 r.). 
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podmiotów gospodarczych. Rozwiązań korzystnych dla MŚP należy więc często 

poszukiwać nie tyle w specjalnych regulacjach dedykowanych małym przedsiębior-

stwom, ale w przepisach ogólnych, zmieniających klimat funkcjonowania podmio-

tów gospodarczych. Taka sytuacja zachęca do spojrzenia na zmiany w prawno-

podatkowym otoczeniu skandynawskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 

perspektywę reform podatkowych dokonywanych w tych krajach. 

 

 

SZWECJA 

 

Kraj ten, który radykalną reformę podatkową przeprowadził w roku 1991 – nie 

ustaje w wysiłkach konsekwentnego reformowania systemu podatkowego. Wśród 

podstawowych celów prowadzonych zmian systemu jest także pomoc dla małych  

i średnich przedsiębiorstw. Specyfika szwedzkiej administracji państwowej (małe  

i obarczone jedynie w niewielkim stopniu działalnością administracyjną minister-

stwa; rozbudowane i posiadające znaczne kompetencje urzędy centralne) powoduje, 

że zmiany legislacyjne poprzedzane są zwykle pracami specjalnie powoływanych do 

tego celu komisji rządowych. W zakresie zmian w prawie podatkowym, szczególnie 

istotnych dla funkcjonowania małych przedsiębiorstw, powstało w ostatnich latach 

kilka tego typu komisji. Działalność skupiała się w ramach prac dwóch z nich: spe-

cjalnego komitetu dla zbadania i przeglądu legislacji (tzw. 3:12-utredningen) oraz 

rządowej Komisji Uproszczenia Przepisów (Forenklingsutredningen). Podstawo-

wym celem obydwu komisji było uproszczenie legislacji i rozwój małych przedsię-

biorstw; komisje koncentrowały się na podatku od nieruchomości, podatku mająt-

kowym oraz podatku od spadków i darowizn, ze względu na ich znaczenia dla po-

ziomu ryzyka funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dotychczasowe rezultaty 

ich prac (przedstawiane w kolejnych raportach) zawierają wiele interesujących roz-

wiązań, dotyczących m.in.: zmiany przepisów podatkowych w zakresie dywidend  

i zysków kapitałowych małych przedsiębiorstw, zmian w sposobie opodatkowania 

spółki, która ma być traktowana jak osoba opodatkowana oraz korzystnej legislacji 

podatkowej dla małych przedsiębiorstw. Poniżej zaprezentowano zestawienie 

wprowadzonych, albo znajdujących się w przygotowaniu rozwiązań, istotnych dla 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw (tab. 1)
6
. 

 

 

 

 

                                                 
6 Zestawienie przygotowane na podstawie raportów rządu szwedzkiego dla Komisji Wspólnot 

Europejskich: 1) The European Charter for Small Enterprises: A Review of Relevant Actions 

and Measures in Force in Sweden, Ministry of Industry, Employment and Communications. 

Stokholm, 2001. s. 11–13; 2) The European Charter for Small Enterprises: Questionnaire.  

A Review of Relevant Actions and Measures in Force in Sweden,  Ministry of Industry, Em-

ployment and Communications. Lata: 2002/2003/2004/2005/2006; 3) A Review of Relevant 

Actions and Measures in Force in Sweden, Ministry of Industry, Employment and Communi-

cations. Stokholm, 2004, s. 22–24; 4) Komisja Europejska: Sprawozdanie: Effects of Tax 

Systems on the Retention of Earnings and the Increase of Own Equity, Sweden, Bruksela 

2008. 
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Tabela 1 

Podatkowe instrumenty wsparcia MŚP w Szwecji 

 

Instrument Charakterystyka danego instrumentu 

Presumption Tax podatek przewidywany/planowany o charakterze ryczałtowym. Wysokość 

podatku dochodowego bazuje nie na rzeczywistym, ale na średnim (uśrednio-

nym) dochodzie podmiotu gospodarczego. Podatnik zna z góry poziom obcią-

żenia podatkowego, a wysokość podatku uniezależniona jest od bieżących 

wahań koniunktury na produkty czy usługi. Podatek pozwala uprościć działania 

podatników i władz podatkowych 

Odraczanie 

podatku docho-

dowego 

MŚP mają zwiększone możliwości odraczania płatności części podatku docho-

dowego. Przedsiębiorstwa mogą odroczyć część płatności podatku dochodowe-

go (do 25–30% podatku na 6 lat) w celu zwiększenia możliwości reinwestycji 

zysku. Nowe przedsiębiorstwa mogą stosować trzymiesięczne odroczenie 

płatności podatku 

Dywidendy/ 

zyski kapitałowe 

Zmiany dokonane w ustawie o podatkach dochodowych wyłączają z podatku 

dochodowego zarówno te zyski kapitałowe, jak i te dywidendy, które zostają 

zatrzymane w przedsiębiorstwie dla celów gospodarczych. Systematycznie 

podnoszone są także kwoty, które właściciel małego przedsiębiorstwa może 

zarobić jako dochód z kapitału (zamiast dochodu z pracy), które podlegają 

opodatkowaniu stawką podatkową z zysku z kapitału (niższą, niż stawka opo-

datkowania dochodu z pracy) 

Podatek od 

spadków i daro-

wizn 

Spadek zawierający aktywa gospodarcze jest wyłączony z podatku od spadków 

i darowizn, zmiany doprowadziły do jego obniżenia w przypadku międzygene-

racyjnego transferu kapitału w przedsiębiorstwach rodzinnych. Zasadą general-

nie obowiązującą w szwedzkim prawie podatkowym jest kalkulacja spadków 

i darowizn zgodnie z ich wartością rynkową, jednak  

w przypadku spadku czy darowizny akcji nienotowanych, przedsiębiorstw 

 obowiązuje specjalny sposób szacowania wartości transferowanego majątku  

Podatek docho-

dowy 

Komisja Uproszczenia Przepisów (Forenklingsutredningen) przedstawiła  

w swoim raporcie propozycję, by spółka była traktowana jak osoba opodatko-

wana (obecnie każdy wspólnik jest opodatkowany indywidualnie) 

Zastosowanie 

internetu 

Zwiększyło się i rozwinęło wykorzystanie Internetu w celach podatkowych. 

Firmy mogą składać miesięczne sprawozdania podatkowe (zaliczki podatkowe, 

VAT) przez internet (tzw. system eSKD); system automatycznie poprawia 

niektóre błędy i dokonuje kalkulacji  

Ułatwienia 

(uproszczenia) 

techniczne 

Systematycznie wprowadzane są liczne uproszczenia w funkcjonującym syste-

mie: ostateczny termin dostarczania rozliczenia podatku dochodowego przez 

firmy został przesunięty i jest obecnie taki sam jak dla rozliczeń osób fizycz-

nych; indywidualni przedsiębiorcy mogą używać uproszczonych deklaracji 

rozliczenia podatku dochodowego; opłata dla firmy za opóźnienie rozliczenia 

miesięcznego w zakresie podatków jest systematycznie obniżana  

Tzw. closely 

held companies 

Funkcjonują specjalne zasady podatkowe (głównie w podatku od zysków kapi-

tałowych i zysku z dywidendy) dla udziałowców nowej kategorii spółek, okre-

ślonej jako closely held company (w których mała liczba właścicieli w sposób 

bezpośredni lub pośredni posiada ponad 50% praw głosu na walnym zgroma-

dzeniu właścicieli) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie corocznych raportów rządu szwedzkiego dla Ko-

misji Wspólnot Europejskich z realizacji programu wdrażania Europejskiej Karty Małych 

Przedsiębiorstw. 
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Ponadto, w ramach specjalnych działań antykryzysowych, w latach 2007 oraz 

2008, wprowadzono w Szwecji redukcje stawek podatkowych w sektorach, które 

zdominowane są przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W sektorze usług domo-

wych, ulga wyniosła 50% (w ramach limitu 50 000 SEK), natomiast w sektorze 

budowlanym, także 50% (przy limicie 100 000 SEK)
7
.    

 

 

NORWEGIA 

 

Norweski system podatkowy, charakteryzujący się jednym z najwyższych ob-

ciążeń w Europie (ze względu na wysoki poziom wydatków budżetowych), a także 

bardzo wysokim poziomem redystrybucji dochodów podatkowych, od lat boryka się 

z podstawowym problemem, jak pogodzić te uwarunkowania systemowe z utrzyma-

niem wysokiego poziomu aktywności gospodarczej norweskich przedsiębiorstw
8
. 

Reformy podatkowe, prowadzone głównie w latach 2004–2006, dotyczyły zarówno 

obniżki podatku dochodowego i majątkowego, jak i reform w systemie podatków od 

zysku kapitałowego. W tabeli 2 przedstawiono wprowadzone albo przygotowywane 

rozwiązania podatkowe, które istotne są dla sektora małych i średnich przedsię-

biorstw
9
.  

System podatkowy w Norwegii, najbardziej chyba ze wszystkich omawianych 

w artykule systemów, oparty jest na zasadzie neutralności podatkowej. Zasada ta, 

wskazująca że nie powinno być dyskryminacji pomiędzy przedsiębiorstwami (także 

o różnej wielkości) przyczynia się w znacznym stopniu do bardzo małej liczby regu-

lacji, które przeznaczone są specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Udo-

godnień dla takich firm – choć jak wynika z przedstawionego powyżej przeglądu 

rozwiązań podatkowych dla MŚP, takich specyficznych rozwiązań nie brakuje – 

dlatego należy raczej poszukiwać w ogólnych wysiłkach reformatorskich do zmian 

w systemie gospodarczym (w tym w systemie podatkowym) niż w konkretnych 

regulacjach podatkowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 M. Kullander, C. Bäckman, SMEs in the Crisis: Employment, Industrial Relations and Local 

Partnership, Eurofund, Oxford 2011, s. 4.  
8 O. Denk, Tax Reform in Norway: A Focus on Capital Taxation, OECD Economics Depart-

ment Working Papers, nr 950, OECD Publishing (2012). 
9 Zestawienie przygotowane na podstawie następujących raportów rządu norweskiego dla 

Komisji Wspólnot Europejskich: 1) European Charter for Small Enterprises. The Norwegian 

Response, The Royal Ministry of Trade and Industry. Oslo, 2001. s. 11–13; 2) European 

Charter for Small Enterprises. Norwegian Report. 2002, The Royal Ministry of Trade and 

Industry. Oslo, 2002. s. 12–14; 3) European Charter for Small Enterprises. Norwegian Re-

port, The Royal Ministry of Trade and Industry. Oslo. Lata: 2002/2003/2004; 4) Komisja 

Europejska: Sprawozdanie: Effects of Tax Systems on the Retention of Earnings and the In-

crease of Own Equity. Norway, Bruksela 2008. 
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Tabela 2 

Podatkowe instrumenty wsparcia MŚP w Norwegii 

 

Instrument Charakterystyka danego instrumentu 

Kredyt podatkowy na 
badania i rozwój 

(SkatteFunn) 

Kredyt podatkowy „R&D” był początkowo planowany jako rozwiązanie specy-
ficzne dla małych i średnich przedsiębiorstw, dostępne dla firm, w których 

roczny dochód nie przekraczał 10 mln euro, suma aktywów była poniżej 5 mln 

euro, wielkość zatrudnienia kształtowała się poniżej 100 pracowników. Umoż-
liwiał on kredyt podatkowy w wysokości 20% rocznych wydatków na 

 badania i rozwój, następnie rozwiązanie to zostało rozciągnięte na wszystkie 

przedsiębiorstwa 

Reformy podatku 

korporacyjnego  

i kapitałowego 

Podstawową inicjatywą w tym zakresie jest proces opracowywania nowego 

systemu dla podatkowania przedsiębiorstw i kapitału, dotyczący rezygnacji  

z systemu „split taxation”. Jest to rozwiązanie pozwalające na rozdzielenie 
dochodów z pracy od zysków z kapitału  dla właścicieli i osób samozatrudniają-

cych się. Nowe rozwiązanie polegać ma na opodatkowaniu części dywidend  

(tej, która przekracza  tzw. alternatywną stopę zwrotu) 

Podatek majątkowy W kalkulacjach podatku majątkowego małe i średnie przedsiębiorstwa są sza-

cowane na 65% ich rzeczywistej wartości fiskalnej 

Podatek od transferu 

kapitału (od spadków) 

Firmy rodzinne korzystają z  korzystniejszych rozwiązań w podatku od spad-

ków, służących ułatwieniu przejmowania firm  rodzinnych. Ułatwienie między-
pokoleniowego transferu majątku polega na niskim oszacowaniu wartości spółki 

rodzinnej, której wartość jest ustalana na 30%  jej rzeczywistej wartości fiskal-

nej 

Podatek od wydatków 

kapitałowych  

Podatek ten (7%) został usunięty dla wszystkich przedsiębiorstw 

Uproszczenie procedur 

dot. deklaracji podatku 
dochodowego dla 

MŚP 

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zwrócić się do władz skarbowych  

o uproszczenie swoich oświadczeń podatkowych, które są możliwe dla przed-
siębiorstw, spełniających kryteria dotyczące: rocznego dochodu, wysokości 

aktywów oraz poziomu zatrudnienia (maksimum 50 pracowników)  

Składanie deklaracji 

VAT 

Te przedsiębiorstwa, których obroty nie przekraczają 1 mln NOK mogą składać 

oświadczenie VAT jeden raz w roku 

Obciążenia celne Cło na import towarów przemysłowych jest stopniowo redukowane 

Źródło: opracowanie własne na podstawie corocznych raportów rządu norweskiego dla Ko-

misji Wspólnot Europejskich z realizacji programu wdrażania Europejskiej Karty Małych 

Przedsiębiorstw.  

 

 

FINLANDIA 

 

W roku 2001 rząd Finlandii powołał rządową grupę roboczą (tzw. Grupa Le-

ppänena), która miała przeanalizować fiński system podatkowy, dokonać analizy 

struktury podatkowej w Finlandii i znaleźć rozwiązanie wyzwań stojących przed 

fińskim systemem podatkowym wobec uwarunkowań międzynarodowych i czynni-

ków wewnętrznych, przy jednoczesnym oszacowaniu niezbędnych obciążeń podat-

kowych, zaspokajających potrzeby budżetowe państwa. Analizą objęto też wpływ, 

jaki mają poszczególne podatki i stawki podatkowe na rozwój gospodarczy, na po-

ziom bezrobocia, dystrybucję dochodu narodowego i na rozwój regionalny. Na pod-

stawie raportu, przygotowanego przez tę grupę, począwszy od roku 2005, prowa-

dzona jest w Finlandii reforma podatkowa, obejmująca także rozwiązania dla MŚP. 

Równolegle pracowała komisja, zajmująca się reformami systemu podatkowe-

go, powołana przez Ministerstwo Finansów. Jej celem był analiza funkcjonujących 
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podatków dochodowych z zarobków, podatków korporacyjnych i opodatkowania 

dochodu z kapitału w świetle aktualnych trendów w zagranicznych systemach po-

datkowych oraz ocena systemu fińskiego wobec procesów wzrostu międzynarodo-

wej konkurencji podatkowej. Raport tej komisji (zwanej Grupą Arvela) z 2004 roku 

szczegółowo analizuje rozwój systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej.  
 

Tabela 3 

Podatkowe instrumenty wsparcia MŚP w Finlandii 

 
Instrument Charakterystyka danego instrumentu 

Podatek od 

kapitału 

Rozwiązaniem korzystnym dla małych przedsiębiorstw jest umożliwienie osobie 

samozatrudniajacej się, spadkobiercy lub współwłaścicielowi  spółki podjęcie ko-
rzystnej (z punktu widzenia wysokości płaconego podatku) decyzji, dotyczącej wiel-

kości dochodu z kapitału w ogólnym dochodzie 

Spadki Reformy podatku od spadków i darowizn (Finnish Inheritance and Gift Tax Act), 
mające na celu ułatwienie procedur sukcesji przedsiębiorstwa, poprzez system zwol-

nień podatkowych. Zmniejszone zostały także (z 20% do 10% pakietu kontrolnego 

akcji danej firmy) wymagania uprawniające do skorzystania z takich zwolnień. Ponad-
to, aktywa transferowane w trakcie sukcesji międzygeneracyjnej, są szacowane 

w wysokości 40% ich wartości fiskalnej, przyjmowanej dla podatku od spadków  

i darowizn 

Podatek docho-
dowy 

Obecny trend w traktowaniu podatków od dochodów przedsiębiorcy jako tzw.  docho-
du zarobionego, skutkuje redukcją podatku dochodowego, zwłaszcza dla małych 

przedsiębiorców. Do podstawowych zmian w podatku dochodowym, mających wpływ 
na małe przedsiębiorstwa, należy także rozszerzenie zakresu ulg podatkowych. Zwięk-

szone zostały np. ulgi związane z podróżami służbowymi. Ponadto, osoby samoza-

trudniające się są upoważnione do odliczeń w takiej samej wysokości, jak pozostali 
właściciele przedsiębiorstw w zakresie takich podróży. Istnieje także możliwość 

dokonywania odliczeń związanych z wykorzystaniem własnych samochodów 

w działalności firmy. 

Podatek korpo-
racyjny 

Jednym ze skutków reform podatku od dochodów korporacyjnych, podatku od kapita-
łu i podatku od dywidend jest rozdzielenie stawek podatku dochodowego od korpora-

cji i podatku od kapitału. Stawki podatku korporacyjnego są systematycznie reduko-

wane. Począwszy od 2012 r., Finlandia obniżyła podatek korporacyjny z 26% do 
24,5% 

Zyski kapitało-

we (w tym 
podatek od 

dywidend) 

Podatek od zysków kapitałowych wzrósł od 2012 r. do 30% (z perspektywą dalszego 

wzrostu do 32%). Celem podwyżek jest zniechęcanie inwestorów do   
realizowania zysków i zachęcanie do ich reinwestycji. Zwolnione z podatku są zyski  

z dywidend, jednak limit kwoty wolnej od podatku został zredukowany do 60 tys. 

euro. Dywidendy firm notowanych są opodatkowane jak dochód kapitałowy 

Podatek VAT W toku prac komisji podatkowych wypracowana została specyficzna koncepcja 
podatku VAT dla małych przedsiębiorstw (tzw. sliding tax). Wysokość podatku jest 

częściowo zależna od wielkości obrotów podatnika (pełna stawka płacona jest dopiero 

po przekroczeniu maksymalnego limitu obrotów) 

Zastosowanie 

Internetu 

Finlandia była jednym z pionierów prac, zmierzających do ustalenia standardów 

procedur elektronicznych, dotyczących elektronicznego zgłaszania sprawozdań finan-

sowych. Prace te doprowadziły do upowszechnienia wysyłania formularzy podatko-
wych drogą elektroniczną. Od 2006 r. istnieje bezpłatny, internetowy system usługo-

wy dla małych przedsiębiorstw, pełniącego także rolę centrum integracyjnego. System 

umożliwia m.in. kalkulację podatków oraz świadczeń socjalnych i ubezpieczenio-
wych, dokonywanie transakcji pieniężnych, dokonywanie zgłoszeń do urzędów po-

datkowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie corocznych raportów rządu fińskiego dla Komisji 

Wspólnot Europejskich z realizacji programu wdrażania Europejskiej Karty Małych Przedsię-

biorstw.  
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Grupa koncentrowała się na podatkach z działalności gospodarczej i z docho-

dów kapitałowych. W tabeli 3 zaprezentowano listę wprowadzonych, albo przygo-

towywanych rozwiązań prawno-podatkowych, istotnych dla sektora małych i śred-

nich przedsiębiorstw
10

. 

Ostatnie (rok 2012) reformy podatkowe w Finlandii mają za zadanie zwiększa-

nie konkurencyjności przedsiębiorstw fińskich (dlatego koncentrują się na rozwią-

zaniach dotyczących podatku korporacyjnego) i rozszerzanie zakresu inwestycji 

przedsiębiorstw. Brakuje natomiast specyficznych, znaczących zmian w opodatko-

waniu małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

 

DANIA 

 

Duński system podatkowy (podobnie jak norweski czy szwedzki) bazuje na za-

sadzie neutralności i stosuje rozwiązania fiskalne w zasadzie jednakowe dla wszyst-

kich form prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje jednak grupa specyficz-

nych przepisów, regulujących kwestie podatkowe, które mogą być szczególnie ko-

rzystne dla małych przedsiębiorstw, np. płatności za pracę w postaci akcji zwykłych, 

warrantów czy opcji.  

Działalność legislacyjna w zakresie spraw podatkowych i finansowych doty-

czących małych przedsiębiorstw służy głównie zmniejszeniu ciężarów podatkowych 

tych przedsiębiorstw. Do tej grupy działań zalicza się także ogólne regulacje, po-

rządkujące rynek finansowy i kapitałowy. Reformy o charakterze podatkowym, 

które wpływają na poziom obciążeń finansowych małych przedsiębiorstw
11

 zawarto 

w tabeli 4. 

Najnowsze propozycje reform podatkowych w Danii (realizowanych w ramach 

programu Denmark at work) generalnie kierowane są do wszystkich przedsiębiorstw 

bez względu na ich wielkość. Mają one na celu pobudzanie wzrostu gospodarczego  

i wzrostu zatrudnienia. Taką zmianą jest np. umożliwienie dokonania dodatkowej, 

podwyższonej amortyzacji (115% zamiast 100%) dla nowych środków trwałych. 

Jednym z nielicznych nowych rozwiązań, dedykowanych głównie dla 

                                                 
10 Zestawienie przygotowane na podstawie następujących raportów rządu fińskiego dla Ko-

misji Wspólnot Europejskich: 1) Finland’s Share for the Implementation Report on the Euro-

pean Charter for Small Enterprises, Ministry of Trade and Industry, Helsinki, 2001, s. 9–10; 

2) Finland's Input to the Implementation Report on the European Charter for Small Enter-

prises, Ministry of Trade and Industry, Helsinki, 2002, s. 16–18; 3) European Charter for 

Small Enterprises. Questionnaire. Finland, Ministry of Trade and Industry, Helsinki. Lata: 

2004/2005; 4) Komisja Europejska: Sprawozdanie: Effects of Tax Systems on the Retention of 

Earnings and the Increase of own Equity. Finland, Bruksela 2008. 
11 Zestawienie przygotowane na podstawie następujących raportów rządu duńskiego dla Ko-

misji Wspólnot Europejskich: 1) European Charter for Small Enterprises. The Danish Re-

sponse, Ministry of Economic and Business Affairs, Copenhagen, 2002. s. 11–13; 2) Komisja 

Europejska: Sprawozdanie: Effects of Tax Systems on the Retention of Earnings and the In-

crease of own Equity. Denmark, Bruksela 2008. Szerzej na ten temat także w: S. Zarębski, 

Podatkowe i pozapodatkowe formy finansowego wsparcia małych przedsiębiorstw w Króle-

stwie Danii, Materiały konferencyjne I Konferencji Uwarunkowania rynkowe małych i mikro 

przedsiębiorstw, Szczecin, maj 2005. 
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mniejszych podmiotów gospodarczych jest nowa regulacja dotycząca wyłączenia 

zysków kapitałowych z operacji kupna/sprzedaży udziałów w spółkach prywatnych, 

ograniczona wyłącznie do przypadku, gdy udziały takie są własnością osoby indy-

widualnej, bezpośrednio zaangażowanej w prowadzenie przedsiębiorstwa. Ma to 

uatrakcyjnić inwestycje typu venture capital i zwiększyć inwestycje w MŚP. 
 

Tabela 4 

Podatkowe instrumenty wsparcia MŚP w Danii 

 
Instrument Charakterystyka danego instrumentu 

Opodatkowanie 

funduszy inwestycyj-
nych  

Przepisy umożliwiają tworzenie tzw. specjalnych funduszy inwestycyjnych 

przez pojedyncze podmioty gospodarcze (takie jak np. fundusze emerytalne, 
fundusze ubezpieczeń na życie), co ma zapewnić udziałowcom małych, inno-

wacyjnych przedsiębiorstw lepszą kontrolę ze strony takiego funduszu, celem 

zmian było zainteresowanie inwestycjami w małe i średnie przedsiębiorstwa 
takich instytucji finansowych, jak towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze 

emerytalne 

Płatności podatku 
VAT  

Wyłączone są z tego podatku przedsiębiorstwa, których sprzedaż nie przekra-
cza maksymalnego limitu. Określenie górnego limitu wyłączenia (systematycz-

nie zwiększanego) służy w pierwszej kolejności przedsiębiorstwom w pierw-

szej fazie rozwoju, zmniejszając zarówno administracyjne, jak i ekonomiczne 
obciążenia tych firm 

Technika rozliczania 

podatku VAT 

Przedsiębiorstwa o obrotach poniżej 15 mln DKK rocznie zostały zwolnione  

z comiesięcznego rozliczania się z podatku VAT, wskutek wprowadzenia 
kwartalnych deklaracji VAT dla tych przedsiębiorstw 

Przepisy w zakresie 

nabywania akcji 

przedsiębiorstwa 
przez pracowników 

Przepisy te wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla pracowników, 

którzy nabywają akcje swojego przedsiębiorstwa, umożliwiają zwolnienia 

podatkowe zarówno dla niektórych pracowników, jak i dla właścicieli tych 
przedsiębiorstw 

Przepisy dotyczące 

sukcesji przedsiębior-
stwa 

Przepisy dotyczące tzw. opodatkowanej sukcesji (taxable succession), zrównały 

w prawach tzw. kluczowych pracowników z rodziną właściciela. Do momentu 
wprowadzenia nowych przepisów, jedynie najbliższa rodzina właściciela mogła 

liczyć na ulgi podatkowe z tytułu przejęcia akcji danej firmy (w postaci odro-

czenia płatności podatku do czasu sprzedaży tych akcji). Celem zmiany było 
ułatwienie przekazywania akcji firmy jej pracownikom, w przypadku braku 

odpowiedniego sukcesora w rodzinie dotychczasowego właściciela 

Podatku z tytułu 

zakupu pracownicze-
go akcji zwykłych, 

opcji i warrantów 

Odroczone są płatności podatku z tytułu zakupu przez pracowników akcji 

zwykłych, opcji i warrantów swojego przedsiębiorstwa, do momentu ich sprze-
daży. Inicjatorzy koncepcji zakładali poprawę płynności finansowej przedsię-

biorstwa, które wypłaca część wynagrodzeń swoim pracownikom  

w postaci papierów wartościowych zamiast gotówką 

Odroczony podatek 

dla  planujących 

rozpoczęcie  działal-
ności gospodarczej 

Przepis umożliwia pracownikowi (do 65. roku życia) odliczenie do 40% opo-

datkowanego dochodu, pod warunkiem przekazania tej kwoty na specjalne 

konto. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej (przez dziewięć lat), środki 
zgromadzone na tym koncie mogą być zwolnione na wydatki inwestycyjne 

Inne rozwiązania Zmniejszeniu obciążeń podatkowych małych przedsiębiorstw (a także realizacji 

zasady pewności opodatkowania) może służyć  zasada „zamrożenia podatków” 

na istniejącym poziomie. Warto także zwrócić uwagę na istniejącą w duńskim 
prawie podatkowym „zasadę gilotyny podatkowej”, ustanawiającej górny, 

nieprzekraczalny limit podatków dochodowych dla podatnika 

Źródło: opracowanie własne na podstawie corocznych raportów rządu duńskiego dla Komisji 

Wspólnot Europejskich z realizacji programu wdrażania Europejskiej Karty Małych Przedsię-

biorstw.  
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Podsumowanie 

 

1. Przedstawione powyżej zestawienia pozwalają wyodrębnić zarówno te instru-

menty, które są wspólne dla wszystkich analizowanych państw lub ich znacz-

nej części, jak i takie, które są specyficzne tylko dla jednego kraju. Do pierw-

szej kategorii zaliczyć można: zastosowanie internetu i ułatwień technicznych 

w składaniu deklaracji podatkowych, reformy podatku od spadków i darowizn 

(związane zwykle z ułatwieniami sukcesji międzypokoleniowej i transferu ka-

pitału), reformy podatków korporacyjnego i podatku od kapitału (zwłaszcza  

w zakresie oprocentowania dywidend i zysków kapitałowych), zwolnienia  

z podatku VAT dla MŚP oraz techniki jego rozliczania, programy dotyczące 

odroczeń podatku dochodowego. Wśród rozwiązań swoistych tylko dla jedne-

go z analizowanych systemów podatkowych znajdują się m.in.: odroczony po-

datek dla pracowników planujących rozpoczęcie samodzielnej działalności go-

spodarczej (Dania), podatek uśredniony/szacunkowy (Presumption Tax, Szwe-

cja), kredyt podatkowy na badania i rozwój (Norwegia), odraczanie podatku 

dochodowego dla nowych przedsiębiorstw (Szwecja), rozwiązania w opodat-

kowaniu funduszy inwestycyjnych (Dania), koncepcja „\closely held company 

(Szwecja), odroczenia płatności podatkowych w przypadku nabywania akcji 

zwykłych, opcji i warrantów przedsiębiorstwa przez pracowników (Dania), 

elastyczny podatek VAT (sliding tax, Finlandia). 

2. Przyjęty tryb wprowadzania zmian podatkowych w analizowanych krajach, 

polegający na wykorzystywaniu  prac wielu komisji rządowych powoduje, że 

zmiany systemowe przebiegają w długich, niekiedy wieloletnich cyklach. Na-

leży jednak zwrócić uwagę na szeroki zakres prac reformatorskich i konse-

kwencję w chęci reformowania systemu podatkowego – w duchu jego uprosz-

czenia promowania przedsiębiorczości i wzrostu ekonomicznego. Celem doko-

nywanych reform jest wspomaganie finansowe małych i średnich przedsię-

biorstw oraz wzmocnienie wewnętrznej i międzynarodowej konkurencyjności 

systemów podatkowych państw skandynawskich, tak aby pozostały one atrak-

cyjnym celem inwestycji i aktywności gospodarczej.  

3. Dzieje się tak, mimo że tempo wprowadzania zmian w zakresie podatków dla 

SME – nie tylko w krajach skandynawskich, ale w całej Unii Europejskiej – 

zdecydowanie spadło w ostatnich latach. Wśród opisywanych powyżej regula-

cji podatkowych, zdecydowanie dominują rozwiązania wprowadzane w latach 

2000–2006, tworzone na podstawie założeń reform podatkowych, sięgających 

swoimi korzeniami początków ostatniej dekady XX wieku. Kryzys ekono-

miczny, a zwłaszcza zaostrzanie dyscypliny budżetowej niewątpliwie hamują 

wprowadzanie rozwiązań o negatywnych – dla państwa – skutkach fiskalnych.  

W krajach skandynawskich czynnik ten ma szczególne znaczenie, ze względu 

na wciąż nienaruszalną zasadę neutralności podatkowej, co utrudnia wdrażanie 

rozwiązań specyficznych dla MŚP. Nie zmienia to jednak opinii, że wysiłki 

analizowanych państw w realizacji siódmego zakresu zaleceń Europejskiej 

Karty Małych Przedsiębiorstw są znacznie zaawansowane, a sytuacja skandy-

nawskich MŚP należy do najbardziej korzystnych w całej Unii Europejskiej. 
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4. Rozwiązania państw skandynawskich mogą stanowić źródło inspiracji dla in-

nych systemów podatkowych. Polski system opodatkowania małych i średnich 

przedsiębiorstw, ewoluujący głównie pod wpływem zaleceń wynikających  

z wdrażania Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw, ma również możli-

wość korzystania z przedstawionych powyżej wielu rozwiązań.   

 

 
TAX INSTRUMENTS SUPPORTING SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES 

IN SCANDINAVIAN COUNTRIES. 

Summary 
The processes of adapting tax systems to the needs of small and medium-sized enter-

prises are one of the most important areas of support for SME’s. That is why, European coun-

tries introducing various solutions to encourage the start-up of SME’s, supporting the expan-

sion of small businesses, helping in the enlarging of job numbers in these corporations, facili-

tating the creation and continuity of small and medium-sized enterprises. Scandinavian coun-

tries belong to the group of leaders at this field, offering the most advances solutions in im-

plementing specific tax regulations for SMEs (even despite the fact, that the pace of change in 

taxation for SMEs - not only in Scandinavia, but throughout the European Union – has signif-

icantly fallen in recent years). The article presents the survey report of tax solutions for small 

and medium size enterprises in for Nordic countries: Sweden, Denmark, Finland and Norway 

in the context of all-European regulation, concerning the implementation of the European 

Charter of SME. 

Translated by Sławomir Zarębski  
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